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Wat is synesthesie

Voorbeelden van synesthesie

Synesthesie is het ‘mixen’ van de zintuigen.
Bijvoorbeeld letters, cijfers en/of dagen van de
week roepen een kleur op. Muziek roept kleur
op, of muziek en gesproken taal hebben een
smaak in de mond. Tijdseenheden hebben een
plek in de ruimte, pijn is gekleurd. Er zijn heel
veel verschillende vormen.
De extra ervaringen worden automatisch
opgeroepen, zijn altijd hetzelfde, heel
specifiek, en kunnen niet worden uitgezet. Het
zijn geen alledaagse associaties (zoals rood =
warm en blauw = koud), maar heel specifieke
prikkels die een extra, ongewone zintuiglijke
ervaring oproepen.

De meest voorkomende vormen van
synesthesie zijn:

Hoe vaak komt het voor
Synesthesie komt bij 2-4% van de bevolking
voor. Bij mensen met een autisme spectrum
stoornis (ASS) is dit percentage veel hoger,
namelijk ongeveer 20% 1,2. Daarom in deze
brochure aandacht voor synesthesie bij
mensen met ASS.

-

Letter- en cijfer-kleur synesthesie:
bijvoorbeeld A is rood, 3 is blauw. De
kleuren kunnen een plek hebben in de
ruimte of in gedachten worden ervaren.

-

Tijdseenheden zoals dagen van de week
hebben een vaste kleur.

-

Tijdseenheden worden in de ruimte
ervaren, bijvoorbeeld de dagen van de
week recht voor iemand uit (evt. met
kleuren) en de maanden van het jaar in
een cirkel om iemand heen.

-

Spiegel-aanraking synesthesie komt vaak
voor, waarbij mensen aanraking of pijn
bij andere mensen zelf ook ervaren op
hun eigen lichaam. Dit is gerelateerd aan
empathie.

-

Muziek-kleur of muziek-smaak synesthesie. Muziek roept (bewegende) kleuren
op, of een smaak in de mond.
Muziekstijl, toonhoogte/toonsoort, en het
soort instrument kunnen ervaringen
beïnvloeden.

-

Woorden-kleur
of
woorden-smaak
synesthesie: gesproken tekst roept een
kleur op of een smaak in de mond. Dit
kan ook voor namen van personen
optreden.

-

Personificatie van letters of getallen,
bijvoorbeeld 3 is een lastig oud mannetje,
4 is een eigenwijs meisje.

-

Getallenreeks in de ruimte, dus getallen
hebben een specifieke plek en oriëntatie,
op een lijn of zigzag of andere vorm.

Waarom deze brochure
Deze brochure verschaft informatie over
synesthesie voor behandelaars, begeleiders en
andere betrokkenen bij mensen met autisme.
Doelstellingen brochure:
- Dat behandelaars synesthesie als zodanig
herkennen bij cliënten en het kunnen
plaatsen/duiden.
- Dat behandelaars zich bewust zijn van
andere kenmerken van mensen met
synesthesie (bijv. prikkelgevoeligheid).
- Dat behandelaars cliënten handvatten
kunnen geven voor het omgaan met de
voordelen en nadelen van synesthesie.
- Dat behandelaars weten hoe synesthesie
ontstaat in de hersenen.

Voornaaamste ken
nmerken
n
1) Automattische koppeeling van waarneming
w
- Welke ervaringen gekoppeld zijn verschhilt
per indivvidu
2) Voor de betrokkenee ‘altijd al zo
o geweest’
- Koppelingen zijn stabiel in dee tijd
3) Niet uit tte zetten of te onderdru
ukken

Synestheesie bij kiinderen
Synesthesiee ontstaat tijdens
t
het leren van de
stimuli die synesthesiee oproepen (bijv. letterss).
De speciffieke assocciaties (bijjv. A=roood)
stabiliserenn zich lanngzaam gedurende e en
aantal jaaar. Voor letter-kleur synesthessie
bijvoorbeelld tussen heet 6e en 10e jaar
j (studie in
3
Engeland ). Synestheesie ontstaaat vaak vooor
abstracte reeeksen die geleerd mo
oeten wordden
(dagen, m
maanden, cijfers, letters).
l
D
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pgroeit, kkan
invloed hhebben opp welke vorm vaan
synesthesiee zich ontwikkelt
o
en welkke
associaties precies ontstaan, denk aan gekleuurd
letterspeelggoed in de jeeugd 4.
Synesthesiee is erfelijkk en er ziijn genen bbij
betrokken die te maken
m
hebb
ben met hhet
vormen vvan axoneen (contaacten tuss en
hersencelleen) tijdens de ontwik
kkeling 5. D
De
precieze geenen en ovvererving zijn
z
nog niiet
bekend.

Voor- en
n nadeleen van synesthesie
Synesthesiee wordt meestal niet
n
als e en
probleem ggezien, maaar als verrijkend ervarren
en kan posiitieve uitweerkingen heb
bben. Het kkan
bijvoorbeelld helpen bij
ij het onthou
uden van daata
en afsprakeen (tijd-ruim
mte synesth
hesie), spell en
van woordden, of verrijkend
v
zijn bij hhet
luisteren naaar muziek.
Synesthesiee kan ookk als storrend wordden
ervaren en zorgen vooor overprikk
keling, voorral
als iemandd veel vorrmen ervaaart. De veele
associaties kunnen aflleiden op scchool of vooor
verwarring zorgen. Deenk aan een wiskunde

so
om, bijv. 1+
+2 = 3, waarrbij 1=geel en 2=blauw
w
maar
m
3≠groen maar 3=rrood, wat niiet klopt. Of
heet constan
nt kleuren zien voo
or mensenn,
woorden,
w
mu
uziek, etc off smaken prroeven voorr
geeluiden. Of het voelen van anderm
mans pijn.

Waarom
W
het herkeennen va
an
sy
ynesthesiie belanggrijk is
Herkennen
H
van de aanwezig
gheid vann
sy
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s
tee
veermijden waarin overpprikkeling kan ontstaann.
Hulp
H
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w
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h omgaann
met
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kkeling. Oook kan herk
kenning vann
sy
ynesthesie bij
b kinderenn met ASS helpen om
m
kiinderen te begrijpen
b
alls zij bijvoo
orbeeld overr
hu
un kleurerv
varingen veertellen. Heet kan voorr
mensen
m
met ASS als geruststelleend wordenn
errvaren om
m te zienn dat meer mensenn
sy
ynesthesie ervaren.
e

Vaststelle
V
n van syn
nesthesiee
Er is geen offficiële diagn
gnostische teest voor
sy
ynesthesie, maar
m er zijnn wel zelf- tests
t
online..
Website:
W
gno
o.mpi.nl heeeft zelf-testss voor de
meest
m
gangbaare kleur-syynesthesieën
n.
Ap
pp: SynQuiiz (Play storre, etc).
Voor
V
vragen of tips bij hhet vaststelllen van
(aander vormeen van) syneesthesie neeem contact
op
p met Tessaa van Leeuw
wen
(h
http://www.tessavanleeeuwen.nl/ressearch/)

Voorbeeld
V
va
an een cijferr-kleur syneesthesie testt

Onderzoek naar synesthesie en
autisme
Onderzoekers proberen te begrijpen waarom
autisme en synesthesie vaak samen
voorkomen. Synestheten scoren hoger op
autistische kenmerken (aandacht voor details,
sociale interacties) dan mensen zonder
synesthesie 6-8. Zowel synestheten als mensen
met autisme scoren hoger op vragenlijsten
over sensorische gevoeligheid 6,8. Des te meer
vormen van synesthesie mensen tegelijk
hebben, des te hoger ze scoren op kenmerken
van autisme en op sensorische gevoeligheid 7.
Daarom denken onderzoekers dat synesthesie
en autisme mogelijk een gedeelde oorzaak
hebben. De aanwezigheid van veel vormen
van synesthesie kan een aanwijzing zijn dat er
sprake is van (ongediagnosticeerd) autisme.

Synesthesie in de hersenen
Er bestaan verschillende theorieën over de
oorzaak
van
synesthesie.
Traditionele
theorieën gaan uit van hyperconnectiviteit van
de hersenen, dat wil zeggen dat bepaalde delen
van de hersenen meer met elkaar
communiceren dan bij mensen zonder
synesthesie. Of dit via anatomische
veranderingen gaat of alleen door een ander
gebruik van normale verbindingen in de
hersenen is nog niet duidelijk 9,10.
Synestheten hebben een lagere prikkeldrempel
in hun visuele hersenschors (letter-kleur
synestheten)11. Samen met bewijs voor
verhoogde sensorische gevoeligheid wordt er
gesuggereerd dat synestheten meer neurale
ruis in hun prikkelverwerking hebben 8,12,13.
Dit mechanisme is ook geopperd voor
sensorische gevoeligheid in autisme 14.
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