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Informatie betreffende relatietherapie aan paren met een partner met het 
syndroom van Asperger  
 
Dr. Martine F. Delfos 
 
Beknopte notitie op verzoek van Dr. Kan, voorzitter zorgprogramma volwassenen 
met autisme, Universiteit Nijmegen. 
 
 
Op de vraag naar informatie betreffende relatietherapie aan paren met een partner 
met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) ga ik tweeledig in. Ik vermeng mijn ervaring 
als therapeut en dus mijn klinische ervaring met mijn wetenschappelijke onderzoeken 
en modelvorming. 
Het gaat in deze notitie om de weergave van de wijze waarop in mijn praktijk 
relatietherapie met personen met het syndroom van Asperger in grote lijnen kan 
verlopen. 
Het is een notitie en de punten worden dan ook alleen maar kort aangestipt. 
 
 
Uitgangspunten 
 
Relatietherapie met een partner met ASS zou in eerste instantie een relatietherapie 
moeten zijn. De eerste stap is dan ook om op dat niveau te komen. Dat vergt veel 
inspanning. Het uitgangspunt is in het begin tussen de partners vaak 
ongelijkwaardig. De een heeft ASS, de ander niet. Meestal gaat het om een man met 
ASS en een vrouw die geen ASS heeft, maar vaak wel enige theatraliteit. Een 
relatietherapie kan niet succesvol zijn als de relatie ongelijkwaardig is. Dit 
uitgangspunt betekent dat niet gewerkt wordt vanuit een deficit-model, maar vanuit 
een anders-zijn. Met name bij relaties met mensen waar de man ASS heeft wordt de 
man sterk verbaal onderdrukt door de vrouw en is de vrouw terechtgekomen in een 
slachtofferpositie. Ervaring in relatietherapie is daarom van groot belang bij het 
aangaan van relatietherapie met mensen met ASS. Anders bestaat het risico dat de 
klachten van de partners teveel toegeschreven worden aan autisme, terwijl veel van 
de klachten bij alle relaties voorkomen. Communicatie is bijvoorbeeld is standaard-
klacht, evenals seksualiteit. Onderaan deze notitie heb ik een aantal punten 
neergezet die van belang zijn bij relatietherapie in het algemeen en relatietherapie 
met mensen met ASS in het bijzonder. 
Het werken vanuit meervoudige partijdigheid, dat wil zegen dat beide partners het 
gevoel hebben dat de therapeut achter ieder van hen staat en achter hen beiden, is 
een voorwaarde. 
 
Mijn uitgangspunt in behandeling is het model zoals ik dat heb neergelegd in Een 
vreemde wereld. Gezien het feit dat mijn model over autisme opgebouwd is vanuit 
het perspectief van de verschillen tussen mannen en vrouwen, is het logisch dat de 
relatietherapie rekening houdt met zowel algemene verschillen alsook met specifiek 
autistische verschillen tussen mannen en vrouwen. 
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Intakefase 
 
In het opbouwen van een relatietherapie met paren met een partner met ASS, zijn er 
verschillende stappen te onderscheiden, die ik puntsgewijs heb weergegeven. Ik 
beperk me in deze notitie tot de heteroseksuele relatietherapie bij mensen met een 
partner met ASS.  
In mijn praktijk is geen voortraject of intake door derden, waardoor het hieronder 
beschreven traject een breed scala aan alternatieven kent , dat beschreven wordt 
vanaf de eerste stap. Het is niet zo dat de behandeling altijd start met de hulpvraag 
reeds geformuleerd als ‘relatietherapie met paar met partner met een stoornis binnen 
het autismespectrum’; mensen komen soms met een andere vraag bij mij binnen. 
 
 
Puntgewijze opmerkingen bij trajecten relatietherapie bij paren met een partner 
met ASS. 
 
1: Relatietherapie:  

a: heteroseksueel,  
b: homoseksueel,  
c:identiteit onduidelijk bij (een van de) partners.  
In deze notitie wordt alleen het traject onder ‘1a’ behandeld (heteroseksueel). 

 
2: Bij de intake is de hulpvraag relatietherapie 

> de behandeling wordt gestart als relatietherapie. Het vaststellen van 
relatietherapie moet inhoudelijk door de partners ervaren worden. De therapie 
kan geen verkapte wijze zijn van echtscheiding veroorzaken. Het samen 
komen, laat al een eerste motivatie zien van de relatie willen behouden. Deze 
motivatie wordt uitgebreid onderzocht, zodat dit de grond kan vormen waarop 
de therapie kan plaatsvinden. 

 
3: Tijdens een behandeling wordt duidelijk dat relatietherapie noodzakelijk is:  

 
a: de betreffende cliënt volgt een individuele behandeling  

> er wordt besproken dat relatietherapie noodzakelijk zou zijn, het wordt 
besproken met de partner door de cliënt, de therapeut nodigt de partner 
uit om kennis te maken- in deze uitnodiging wordt duidelijk gemaakt dat 
een bijdrage van de partner van essentieel belang lijkt voor de 
voortgang van de behandeling, de mogelijkheden voor relatietherapie 
worden onderzocht;  

b: het paar is reeds in behandeling of begeleiding  
> tijdens de behandeling wordt duidelijk dat het onderwerp waarop 
behandeling oorspronkelijk gevraagd werd (bijvoorbeeld hoe om te 
gaan met een kind met autisme) niet het enige onderwerp van 
problematiek is 
 > besproken wordt dat de omgang met het kind ook een belangrijke 
aanslag doet op de relatie en dat dit onderdeel zou moeten zijn van de 
behandeling - de behandeling wordt uitgebreid voortgezet of er wordt 
een alternatief gezocht. 
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4: Er is sprake van een partner met ASS:  
 
a: de man heeft ASS  

> de diagnostiek wordt bekeken en op zijn betekenis beoordeeld - vaak 
gebeurt het nog wel dat de diagnose op grond van ontoereikend 
onderzoek wordt gedaan, eventueel aanvullend onderzoek; 
> de diagnostiek en de betekenis ervan worden besproken, aandacht 
voor een verwerkingsproces;  

b: de vrouw heeft ASS  
> idem als bij man, maar extra aandacht, omdat bekeken moet worden 
of er daadwerkelijk sprake is van ASS, of dat de theatraliteit de vorm 
aangenomen heeft van ASS - bij vrouwen is dit risico aanwezig, bij 
mannen is dit vrijwel uitgesloten. Indien geen ASS, wordt met de 
grootste zorgvuldigheid een verwerkingsproces gestart waarbij voor de 
therapeut de belangrijkste leidraad is dat deze respect heeft voor het 
feit dat de vrouw deze stoornis als coping mechanism hanteert  en haar 
niet afwijst op onechtheid, de pure nood moet voorop staan; gezien de 
grote belangstelling voor autisme en de popularisering ervan is dit een 
belangrijk aandachtspunt; 
> indien er geen werkelijke ASS bestaat, moet bewerkt worden dat de 
vrouw een zuiverder coping strategie ontwikkelt . 

 
5: Bij intake is duidelijk dat er sprake is van een partner met ASS, de partners  willen 
relatietherapie.  

 
> de behandeling behelst het bespreken van de stoornis - leidraad daarbij is 
niet dat de behandelaar uitlegt wat de stoornis inhoudt, maar dat de partners 
vertellen hoe hun leven verloopt en wat de problematiek is, de behandelaar 
plaatst dit in het kader van algemene problematiek. Leidraad hierbij is het 
model van autisme dat beschreven staat in een Een vreemde wereld, dat wil 
zeggen dat de kenmerken geplaatst worden in hun onderlinge samenhang 
intrapsychische, maar ook in samenhang met de eigenschappen van de 
partner, interpersoonlijk. Dit betekent vaak dat de kenmerken van beide 
partners elkaar aanvullen. Dit is een belangrijk onderdeel van de behandeling. 
Daar blijkt al snel dat de eigenschappen een functie vervullen binnen de 
relatie en dat een snelle verandering van deze eigenschappen de relatie 
fundamenteel zou veranderen en zou kunnen ontwrichten. Ruim aandacht 
voor de algemene relatieproblemen en de bijkomende problemen als gevolg 
van ASS. Daarbij wordt de functie van het gedrag in de context gezet van de 
voordelen en nadelen van het gedrag (bijvoorbeeld empathie betekent 
capaciteit tot manipulatie; egocentrisme betekent zuiverheid in communicatie). 
Het is van fundamenteel belang dat de therapeut werkt vanuit meervoudige 
partijdigheid. Dat wil zeggen dat beide partners het gevoel hebben dat de 
therapeut volledig achter hen staat en achter hen beiden staat.  

 
6: Tijdens de behandeling wordt duidelijk dat er sprake is van een partner met ASS. 

 
> Het kan voorkomen dat tijdens de behandeling duidelijk wordt dat een van 
de partners ASS heeft. Dit komt aan het licht vanuit omdat er sprake is van 
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sterk verkeerde interpretaties van het gedrag van de ene partner door de 
andere.  
> Het gedrag dat aan de orde is, wordt in het licht geplaatst van aanleg. 
Onderzocht wordt hoe hardnekkig het gedrag is, wat beide partners hebben 
ondernomen om het gedrag om te buigen. Hierdoor ontstaat er altijd oog voor 
de aanlegfactor en de inzet die reeds gepleegd is om de relatie te redden. 
Onderzocht wordt in het gesprek in hoeverre de partners zich van elkaars 
aanleg bewust zijn, deze respecteren, en in hoeverre duidelijk is dat het niet 
om een incidenteel gedrag gaat maar om een element uit een netwerk aan 
gedragingen. Het betreffende netwerk wordt blootgelegd. Dit kan vele 
gesprekken duren, omdat er grote voorzichtigheid betracht moet worden en 
met een fundamentele meervoudige partijdigheid gewerkt moet worden. Dat 
wil zeggen dat beide partners het gevoel hebben dat de therapeut volledig 
achter hen staat. In deze fase moet de gelijkwaardigheid tot stand komen 
tussen beide partners, voorwaarde voor een goede relatie. 

 
7: Heteroseksuele paren hebben veel moeite om hun relatie vorm te geven.  

 
> Het goed vormgeven aan een heteroseksuele relatie vergt veel aandacht, 
respect, begrip en geduld. 
> De bodem  van dit probleem is seksualiteit, het voertuig van het probleem is 
communicatie.  
> De problematiek is vaak dat de vrouw therapie wil, de man niet zo graag. De 
man is vaak door de vrouw negatief benaderd, de man heeft zijn problemen 
externaliserend (agressie, vreemdgaan, verkrachten) opgelost of 
internaliserend (‘binnenvetter’). 
> Omdat relaties altijd een flinke levenstaak zijn, is het zaak om te zorgen dat 
de verschillen tussen partners die ervoor zorgen dat het elkaar begrijpen en 
respecteren zo moeilijk zijn, niet omgezet worden in een foutieve diagnose. 
Het syndroom van Asperger draagt dit risico vaak in zich, omdat autistische 
trekken vrij gebruikelijk zijn en zelfs noodzakelijk gedrag bij mannen. Verbale 
communicatie is voor vrouwen vaak van groot belang en voor mannen vaak te 
omslachtig (‘de man communiceert via zijn lichaam, bij de vrouw is hier vaak 
sprake van een ‘taalachterstand’). 

 
Dit zijn een aantal aandachtspunten voor relatietherapie met paren waarbij een 
partner een ASS heeft. Het aantal gesprekken is afhankelijk van de omvang van de 
problematiek. De duur van een gesprek en de tijd tussen twee gesprekken is 
afhankelijk van de spanningsboog van de cliënten en de meest vruchtbare tijd tussen 
twee gesprekken. Bij mensen met ASS-problematiek is het vaak zo dat wekelijkse 
relatiegesprekken niet geïndiceerd zijn. De tijd ertussen is nodig voor verwerking. 
Soms is het geïndiceerd om de vrouw extra gesprekken te geven omdat ze meer 
verbale behoefte heeft dan de man. 
 
Algemene aandachtspunten, voor alle relaties, mensen met ASS niet 
uitgezonderd, zijn: 
 

* relaties vergen veel inzet om harmonieus te worden 
* verschillen tussen partners kunnen noodzakelijk zijn en aanvullend 
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* in traumatische omstandigheden zullen partners sterker verschillend gedrag 
vertonen en dus makkelijker elkaar in de weg zitten (vrouwen praten, mannen 
werken bijvoorbeeld). 
* seksualiteit vormgeven is een forse levenstaak voor iedereen. 

 
Algemene punten die een sterker risico zijn bij paren met een partner met ASS, 
specifiek wanneer het gaat om een mannelijke partner met ASS: 
 

* seksuele problematiek wordt onterecht geplaatst in het kader van 
gevoelloosheid en verminderde behoefte aan intimiteit bij partner met ASS. 
* vrouw is verbaal, manipulatief, agressief, en heeft daarin overwicht op de 
man. 
* tempo van verbaliteit van vrouw is te groot voor de man. 
* vrouw weet dat de man haar kan geruststellen en kan ‘gronden’ op een 
betrouwbare manier en zet druk op hem om dat te doen, waardoor hij 
dichtklapt.  
* vrouw voelt zich emotioneel in de kou staan, omdat ze onvoldoende aan kan 
sluiten bij belevingswereld van de man. 

 
Praktisch gezien komt het er vaak op neer dat gesprekken anderhalf uur per keer 
duren, en dat tussen de gesprekken de eerste periode twee weken en daarna drie tot 
zes weken zit. Er is een afbouwfase waarin gesprekken eenmaal per drie of zes 
maanden plaatsvinden, zodat de winst uit de therapie geactualiseerd blijft in het 
dagelijkse leven. Hoe lang de behandeling duurt, is sterk afhankelijk van de ernst van 
de relatieproblematiek. 
 
Uiteraard zijn dit slechts een aantal opmerkingen. Het beschrijven van 
relatietherapie, het zou een boek beslaan…  
 
Dr. Martine F. Delfos 
Psycholoog 
Januari 2004 
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