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Deelnem
mers gevraagd voor onderzoek:

Visuele waarnemin
w
g bij kinderren van oud
ders met syynesthesie

Heeft u een
e vorm van
n synesthesie? En heeftt u kinderen in de leeftijd
d van 4
of 5 jaar?
? Lees dan onze
o
oproep!

Wat word
dt er onderz
zocht?
Synesthe
esie is het ve
ermengen va
an de zintuig
gen, bijvoorb
beeld: letterss roepen een
n kleur op,
muziek heeft een kleur, er ontsta
aan smaken in de mond bij het horen
n van taal. E
Er is dus een
n
ongewon
ne, extra waa
arneming vo
oor bepaalde
e zintuiglijke prikkels. Me
eestal hebbe
en synesthetten
geen lastt van hun sy
ynesthesie, maar
m
het kan
n wel bijdrag
gen aan overrprikkeling.
Synesthe
esie komt nie
et zo vaak vo
oor (1 op de
e 50 mensen
n ongeveer), maar bij me
ensen met e
een
autisme spectrum
s
sto
oornis komt het vaker vo
oor: bij zo’n 2
20% van de
e mensen. Biij veel kinderen
met een autisme
a
spe
ectrum stoorn
nis (ASS) zijjn er ook verranderingen
n in de verwe
erking van
zintuiglijk
ke prikkels. Kinderen
K
zijn
n overgevoelig of juist on
ndergevoelig
g voor zintuiglijke prikke
els
zoals geluiden, felle kleuren,
k
aan
ngeraakt worrden, etc. W
Wij willen nu o
onderzoeken
n hoe dat ko
omt.

n het onderz
zoek
Doel van
Omdat sy
ynesthesie zoveel
z
voork
komt bij ASS
S, willen we o
onderzoeken
n of ASS en synesthesie
e
misschien overeenko
omsten verto
onen en een gedeelde o
oorzaak hebb
ben. We kun
nnen dan me
eer te
weten ko
omen over waarom somm
mige mense
en synesthessie ontwikkelen en anderen ASS.
In dit ond
derzoek kijke
en we naar de
d verwerkin
ng van visue
ele prikkels in
n de hersene
en bij jonge
kinderen.. Zo kunnen we meer te weten kome
en over de vvroege ontwikkeling van
prikkelverwerking in de
d hersenen
n. We onderz
zoeken kind
deren van ou
uders met syynesthesie,
eze kinderen
n een verhoo
ogde kans he
ebben om syynesthesie tte ontwikkele
en. Ook
omdat de
onderzoe
eken we kind
deren met ASS en kinde
eren in een ccontrolgroep
p. We meten de
hersenac
ctiviteit van uw
u kind met een soort ‘b
badmuts’ terw
wijl uw kind naar een co
omputersche
erm
kijkt.
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Hoe ziet het onderzoek eruit?
 Telefonisch overleg over de mogelijkheid tot deelname en uitleg over de studie
 Thuis invullen van vragenlijsten over uw kind
 Elektro-encefalografie (EEG)-meting op het Donders Instituut. Hierbij wordt door middel
van een kapje op het hoofd van uw kind hersenactiviteit gemeten. De meting is zonder
risico. Leestesten en een synesthesietest worden bij uw kind afgenomen.
 Anderhalf jaar na de EEG-meting volgt er nog een leestest en synesthesietest bij uw
kind.
Uw kind kan deelnemen als één van de biologische ouders een vorm van synesthesie heeft.
Synesthesietests zijn beschikbaar via de websites gno.mpi.nl of synesthete.org (in het engels).
Voor meer informatie over deze tests en over het onderzoek kunt u contact opnemen met de
onderzoeker:
mw. Tessa van Leeuwen (Donders Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen)
E-mail: t.vanleeuwen@donders.ru.nl
Telefoon: 024-3612758
Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het
Baby Research Center Nijmegen.
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