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Van de voorzitter 

 
Vandaag begint de nationale autismeweek. Een 
week vol met activiteiten door het hele land die 
autisme extra onder de aandacht brengen. Een 
overzicht van deze activiteiten is te vinden op 
www.autismeweek.nl. 
 
Op 4 april sluiten wij de autismeweek af met onze 
eerste gratis informatiemarkt over autisme met de titel 
‘Opgeladen verder’. En hoe passend die titel is 
merkten we juist de afgelopen weken heel erg goed. 
De ene na de andere zorgouder ging onderuit. Hoge 
bloeddruk werd eerder de norm dan een 
uitzondering. Kalmeringstabletten waren nodig om de 
rust te bewaren. Sommigen belanden zelfs in het 
ziekenhuis. Voor veel mensen was de enorme 
puinhoop rond het PGB de druppel. Ze trekken het 
niet meer.  
 
Wij hebben geen oplossingen, maar we kunnen er wel 
zijn. Voor elkaar. We kunnen luisteren en 
ondersteunen, we kunnen begrip en respect tonen. 
We kunnen misschien net dat stukje energie 
doorgeven dat helpt om overeind te blijven staan. En 
dat is het idee ook achter de informatiemarkt. Naast 
alle informatie is er ruimte om elkaar te ontmoeten, 
om met elkaar te praten, om een stukje troost en 
steun te vinden. In de hoop dat we daarna allemaal 
weer ‘ opgeladen verder’ kunnen. Kom op 4 april 
naar Alphen a/d Rijn. Kom je stukje energie en begrip 
halen. Wij zullen er zijn. 
 
17 april bestaat stichting Leven Met Autisme alweer 
een jaar. Een jaar waarin heel veel gebeurd en 
gedaan is. Even wat cijfertjes: 
 
- 1622 abonnees op het LMA magazine 
- duizenden online lezers van het LMA magazine 
- gemiddeld 7500 bezoekers p/m op de website 
- 2372 leden in onze facebookgroep 
- 326 leden in onze lotgenotengroep 
- 10 geweldige vrijwilligers 
- een zeer actieve FB nieuwspagina 
- een nieuwe FB pagina over MCDD 
- 3 websites 
- onze eerste informatiemarkt 
 
En er komt nog zoveel meer. Dank jullie wel voor jullie 
steun en jullie bijdrage. Autisme Samen Sterk! 
 
Heidi Meijer 
Voorzitter stichting Leven Met Autisme 
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Wat zou je moeten weten over autisme? 
door Heidi Meijer 

laten stromen. Mensen met autisme missen die kraan. 
De emmer wordt voller en voller tot hij overstroomt. Als 
iemand compleet in de stress schiet, met of zonder 
autisme, dan neemt het doen het over van het 
denken. Het is een automatische verdedigingstactiek. 
Het lichaam ervaart gevaar en wil zich verdedigen. 
Dat uit zich meestal op drie manieren: vluchten, 
verstijven of vechten. 
 
Bij kinderen met autisme is er vaak een vertraging in de 
rijping van het centraal zenuwstelsel Door de 
vertraging worden fysieke mijlpalen vaak later bereikt 
dan bij kinderen zonder autisme. Wat ouders vaak 
melden is dat het zindelijk worden veel langer duurt. 
Ook de motorische mijlpalen zoals lopen, fietsen, 
rennen en sporten kunnen langer duren en minder 
makkelijk bereikt worden. Maar vaak worden ze wel 
bereikt. Elk kind neemt daar zijn eigen tijd voor en een 
kind met autisme heeft daar soms meer tijd voor nodig 
dan een ander. 
 
Bij autisme zien we vaak een vertraging in de sociaal 
emotionele ontwikkeling Naast de vertraging bij het 
behalen van de fysieke mijlpalen zien we ook vaak een 
vertraging in de sociaal emotionele ontwikkeling. Het 
besef van de wereld wat bij hun kalenderleeftijd hoort 
komt soms pas op een latere leeftijd. De 
zelfredzaamheid en de zelfstandigheid hebben vaak 
ook meer tijd nodig dan men ziet bij een kind zonder 
autisme. 
 
Bij kinderen met autisme kun je een regenboog aan 
ontwikkelingsleeftijden ervaren De ontwikkeling van 
kinderen met autisme loopt vaak minder evenwichtig 
dan bij kinderen zonder autisme. Cognitief kunnen ze 
op een hele andere leeftijd zitten dan sociaal 
emotioneel of fysiek. 
 
Tips Het is heel belangrijk om kinderen met autisme de 
ruimte te gunnen en te geven om zich in hun eigen 
tempo te kunnen ontwikkelen. Het helpt als je je 
verwachtingen los laat en mee gaat in het tempo dat 
je kind aangeeft. De manier waarop autisme zich uit is 
afhankelijk van heel veel factoren zoals leeftijd, IQ, 
begeleiding, omgeving, karakter, cultuur, opvoeding 
etc. Dit zorgt er voor dat elk persoon met autisme 
compleet ander gedrag kan vertonen. 
 
Wil je iemand met autisme proberen te begrijpen, dan 
helpt het als je heel je eigen denken loslaat en 
probeert te zien wat zij zien. Kijken, observeren, praten 
en luisteren. Echt luisteren. Je eigen emotie en invulling 
loslaten. Iemand met autisme heeft moeite om zijn 
gedrag aan te passen, omdat hij vaak een andere 
beleving van de situatie heeft en niet goed begrijpt 
wat er van hem verwacht wordt. Hij heeft daar hulp bij 
nodig van de mensen in de wereld om hem heen. Hij 
heeft ons nodig om duidelijkheid, structuur en 
voorspelbaarheid te geven. Om te zorgen dat er niet 
teveel informatie tegelijk op hem afkomt. Wij moeten 
de omgeving creëren waarin mensen met autisme tot 
bloei kunnen komen en kunnen genieten. 
 

 Wat zou je moeten weten over autisme? 
◦ Mensen met autisme hebben een andere manier 

van informatieverwerking; 
◦ Vaak hebben mensen met autisme ook een andere 

zintuiglijke prikkelverwerking; 
◦ Mensen met autisme hebben veel eerder stress dan 

mensen zonder autisme; 
◦ Er is vaak een vertraging in de rijping van het 

centraal zenuwstelsel; 
◦ Er is vaak een vertraging in de sociaal emotionele 

ontwikkeling; 
◦ Bij kinderen met autisme kun je een regenboog aan 

ontwikkelingsleeftijden ervaren. 
 
Mensen met autisme hebben een andere manier van 
informatieverwerking. Bij mensen met autisme wordt 
alle informatie die via hun zintuigen binnen komt 
anders verwerkt. De informatie van je zintuigen kun je 
vergelijken met puzzelstukjes. Alle puzzelstukjes moeten 
in je hersenen verwerkt worden. Mensen zonder 
autisme hebben een figuurlijke receptioniste in hun 
hoofd zitten die alle informatie van de zintuigen 
ontvangt, sorteert en zorgt dat het goed verwerkt 
wordt. Bij mensen met autisme is er vaak geen 
figuurlijke receptioniste of werkt ze maar parttime. Dat 
betekent dat de informatie als losse puzzelstukjes 
binnen komt en dat er elke keer flink gepuzzeld moet 
worden om de verbanden tussen de stukjes informatie 
te kunnen leggen. Dat kost tijd. 
 
Vaak hebben mensen met autisme ook een andere 
zintuiglijke prikkelverwerking Mensen met autisme 
kunnen de wereld compleet anders ervaren dan 
mensen zonder autisme. Alle zintuiglijke gebieden, zoals 
geluiden, geuren, kleuren, beelden, worden door 
mensen met autisme op hun eigen manier ervaren. 
Vaak veel intenser dan bij mensen zonder autisme. Het 
licht kan veel feller binnenkomen. Voor ons zachte 
geluiden kunnen voor mensen met autisme 
donderslagen zijn. Een goed bedoelde klap op de 
schouder kan ervaren worden als een enorme 
vuistslag. 
 
Mensen met autisme hebben veel eerder stress dan 
mensen zonder autisme In deze tijd komt er via alle 
vormen van media en de mensen om ons heen, zoveel 
informatie op ons af, dat het zonder autisme al bijna 
niet te verwerken is. Voor mensen met autisme is dat 
dus nog heftiger. Ze kunnen dit tempo van informatie 
verwerken vaak niet bijhouden. Er ontstaat een file in 
hun hoofd die zorgt voor druk. Die druk kan daardoor 
heel snel oplopen naar complete stress. Op het 
moment dat er heel veel informatie afkomt op mensen 
met autisme ontstaat er file. Alle puzzelstukjes moeten 
verwerkt worden maar dat kan niet snel genoeg, 
waardoor er te veel druk ontstaat. Diegene met 
autisme raakt zwaar overprikkeld, in complete stress en 
is vaak niet meer in staat om op een goede manier te 
reageren. 
Je kunt het vergelijken met een emmer water. De 
druppels water stellen de informatie voor. Mensen 
zonder autisme hebben een extra kraantje op die 
emmer waardoor ze teveel aan informatie weg kunnen 



	  

Omgaan met kinderen met MCDD 
Door Heidi Meijer 
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MCDD valt onder de diagnose Autisme Spectrum 
Stoornis. Maar het lijkt erop dat we, bij kinderen met 
MCDD, daarnaast kenmerken zien uit verschillende 
bestaande andere diagnoses zoals angststoornissen, 
borderline, bipolaire stoornis en schizofrenie. De 
combinatie en de mate van deze kenmerken uit zich 
verschillend per kind. Deze kenmerken zorgen ervoor 
dat een aanpak alleen gericht op autisme, niet 
voldoende is. 
 
Kinderen met MCDD worden overspoeld door emoties 
en uiten deze expressief en nadrukkelijk. Zij verschillen 
daarin aanmerkelijk van kinderen met autisme, die 
emoties vlakker en rationeler uiten vanuit de noodzaak 
om hun handelen in sociale situaties te beredeneren.  
 
Voor een kind met MCDD is de wereld onveilig en 
onvoorspelbaar. In combinatie met de vage soms 
verdwijnende lijn tussen fantasie en werkelijkheid kan 
dit er voor zorgen dat ze met regelmaat in paniek 
schieten, erg boos worden of extreem angstig zijn. Ze 
missen de mogelijkheid om hun emoties in te perken. 
 
Bij het omgaan met en opvoeden van een kind met 
MCDD is het belangrijk om je te richten op het geven 
van structuur, het voorkomen en beperken van de 
angsten en het bevorderen  van een gezonde 
ontwikkeling. Het is nodig om de wereld van een kind 
met MCDD voorspelbaar, duidelijk en veilig te maken. 
De omgeving moet aangepast worden. 
 
Het is belangrijk dat je bij kinderen met MCDD altijd 
probeert je eigen emoties niet te tonen, vooruit te 
denken over gebeurtenissen en bedacht te zijn op 
plotselinge heftige reacties. Het voorspelbaar maken 
en het begrenzen van het gedrag van een kind met 
MCDD zou een tweede natuur moeten worden. 
Eigenlijk is het nodig om heel veel stappen vooruit 
denken. Het is nodig om het kind te leren begrijpen. De 
lichamelijke signalen te leren herkennen die aangeven 
dat hij zich niet prettig voelt en hulp nodig heeft. 
 
Het heftige gedrag van kinderen met MCDD geeft aan 
dat ze in een situatie zitten waar ze niet mee om 
kunnen gaan. Een situatie waarbij ze hulp van anderen 
nodig hebben om er goed uit te kunnen komen. Een 
vraag die zij niet expliciet kunnen stelen, maar die uit 
hun gedrag afgelezen moet worden. Het is zo 
belangrijk om het gedrag van het kind niet persoonlijk 
op te vatten maar het echt te zien als een hulpvraag. 
Om je eigen emoties opzij te zetten en je te richten op 
hoe je het kind uit deze situatie kunt krijgen, terug in de 
veiligheid en de rust. 
 
 

Kinderen met MCDD laten direct in hun gedrag zien 
wanneer ze baat hebben bij de ondersteuning. Bij de 
juiste ondersteuning komt de ruimte voor ontwikkeling 
en leven weer terug. Er komt ruimte voor het kind om er 
te zijn. Om te laten zien wie hij is en wat hij leuk vindt. 
Omgekeerd, wanneer kinderen met MCDD 
ondersteuning nodig hebben maar deze niet krijgen, is 
dat direct te zien aan hun ontregeld gedrag. Hun 
ontregeld gedrag is hun hulpvraag. 
 
Veel kinderen met MCDD halen hun veiligheid uit een 
persoon. Een hulp-ikke. Samen voelt het veilig en goed 
en is er meer mogelijk. Maar zodra die persoon niet in 
de buurt is, is ook meteen het veilige gevoel weg en 
kan de paniek en de angst meteen op komen zetten. 
Het is heel belangrijk om te kijken of het kind kan leren 
om zijn veiligheid uit meerdere personen te halen of 
zelfs uit de omgeving waar hij is. 
 
Het opvoeden van een kind met MCDD vraagt veel 
energie van ouders en alle mensen er om heen. Het 
kind vraagt continue om geruststelling en alert zijn om 
paniek- en woedeaanvallen te voorkomen. Omdat de 
kinderen met MCDD het nog niet zelf kunnen is het 
nodig dat de omgeving voor het evenwicht in emoties 
en gedachten zorgt.. 
 
Kinderen met MCDD en hun ouders hebben eigenlijk 
een levensloopbegeleiding nodig. Bij het opgroeien is 
een goede behandeling en een veilige, stabiele 
omgeving zo belangrijk. Hoe eerder deze kinderen en 
ouders vaardigheden leren om angsten te kaderen en 
te relativeren, om overprikkeling te herkennen en te 
zien aankomen en voorkomen, hoe meer kans ze 
hebben om een stukje controle te krijgen over hun 
MCDD. Een kans op een leven waarbij ook ruimte is om 
te  kunnen genieten.  
 
Maar ook gedurende de rest van hun leven zullen ze 
obstakels tegen komen waarbij ze hulp nodig hebben 
om ze te kunnen overwinnen. Ze kunnen niet genezen 
van MCDD. Maar ze kunnen wel leren om er zo goed 
mogelijk mee om te gaan. 
 
Bronnen: 
Website: www.balansdigitaal.nl 
Boek: McDD van Rutger Jan van der Gaag 
Met de goedkeuring van Rutger Jan van der Gaag. 
 

 
Dit artikel is ook te vinden op de website: 
www.levenmetautisme.com 
 



	  

www.facebook.com/sportssponsoring  

 

Wist je al dat….. 

De eerste informatiemarkt van Stichting Leven Met Autisme 
‘Opgeladen verder’ op 4 april 2015 in Alphen aan de Rijn is? Kom 
je ook? http://www.stichtinglma.nl/programma/ 
 
De autismeweek plaatsvindt van 28 maart t/m 4 april 2015?  
www.autismeweek.nl  
 
Op 26 april de 2de Geel en Snel toertocht plaatsvindt met daarin 
aandacht voor autisme? Heb je geen gele auto en wil je wel een 
steentje bijdragen? Koop dan een vignet voor op een auto 
http://shop.geelensnel.nl/index.php?route=product%2Fproduct&p
roduct_id=61	  Met de aankoop steun je de Stichting Leven Met 
Autisme. 
 

Stemgeluid door kinderen met autisme niet als prettig wordt 
ervaren? http://www.ggznieuws.nl/home/stemgeluid-niet-prettig-
voor-kinderen-met-autisme/ 
 

Men met de nieuwe JGZ-richtlijn een snellere diagnose autisme 
mogelijk wil maken? https://nieuwsuit.com/2015/snellere-
diagnose-autisme/ 
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Kaya loopt de marathon voor het autismefonds                                   

‘Mooie baard man!’ 
Op een vrije zondagmiddag met honderden mensen 
tegelijk over de boulevard sukkelen. Ik had nooit 
gedacht dat ik dat nog eens voor mijn plezier zou 
doen. Voetje voor voetje schuifelen we vooruit. Ik krijg 
een schouderduw van de persoon naast me; een 
vriendelijk knikje en een sorry volgen. Ik schop tegen de 
hakken van mijn voorganger en geef de sorry door. Ik 
baal er van dat ik niet in mijn eigen tempo kan lopen, 
ik twijfel of ik diegene voor me nu in moet halen of niet. 
Maar als ik dat doe loop ik weer achter iemand anders. 
Het zonnetje schijnt, dat maakt een hoop goed, dat 
maakt alles goed. Dat na al die weken waarin we alle 
tinten grijsheid wel voorbij hebben zien komen. Er waait 
een klein windje vanaf zee, waar de vogels op dansen 
en zingen. Ik loop op het geluid van de ijskraam af, 
koop een hoorntje met 3 bolletjes en krijg een grote 
glimlach cadeau van de oude Italiaanse man die ze 
staat te verkopen. Met het ijsje in mijn hand zak ik neer 
op een bankje en kijk ik naar de onophoudende 
stroom voorbijlopende mensen. Mijn gedachten 
dwalen af. 
 
"Mooie baard man!" Ik open mijn ogen, kijk op en zie 
links en rechts van het fietspad op de boulevard grote  

groepen mensen staan. Ze klappen en roepen 
aanmoedigende teksten. De jongen die me aansprak 
rent me voorbij, steekt zijn hand omhoog bij wijze van 
groet. Hij heeft het tempo er stevig inzitten, ik probeer 
te versnellen en aan te haken, maar dit lukt me niet. Ik 
voel de afgelopen 15 kilometer wel in mijn benen. 
Vooral de aanloop naar de boulevard, die een stuk 
hoger ligt dan de rest van het parcours, was zwaar.  
 
Gelukkig weet ik dat we straks aan het eind van de 
boulevard weer omlaag rennen. Het is dan nog zo'n 
vier kilometer naar de finish en ik moet nog wel wat 
kunnen versnellen. Een kleine tien minuten later merk ik 
dat ik niet meer onder mijn streeftijd van twee uur kom. 
Ik neem wat gas terug en geniet. Geniet van de 
mensen langs de kant die de lopers de laatste 
kilometers de finish over lijken te schreeuwen. En van 
de lopers om me heen, sommige op hun laatste kracht, 
anderen alsof ze nog uren door kunnen gaan.  
 
Een mix van vermoeidheid, blijdschap, pijn en trots is af 
te lezen op hun gezichten. Waarschijnlijk ook op die 
van mij. Finishlijn. Handen de lucht in. Foto. De halve 
marathon van Den Haag zit er weer op. En nadat de 
laatste loper onder begeleiding van politiemotoren de 
finishlijn is gepasseerd, gaan ook wij op huis aan.  
 

	  
 
 
 
 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

Informatiemarkt ‘Opgeladen verder’ 

Op 4 april 2015 in Alphen a/d Rijn 
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deze ondersteuning gerealiseerd kan worden en 
bespreken wij de mogelijke rol van het kind, ouder, 
leerkracht, school en het samenwerkingsverband.  
 
11:00 – 11:45 uur Presentatie Squease (drukvest) 
Presentatie ‘Een drukvest om prikkels te verwerken’. 
Voor mensen met autisme is het niet vanzelfsprekend 
dat prikkels uit de omgeving gefilterd worden. Aan de 
hand van de theorie over sensorische informatie-
verwerking, praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen 
word je geïnformeerd over de mogelijkheden om de 
prikkelverwerking te kunnen beïnvloeden, om meer 
invloed te kunnen krijgen De workshop wordt gegeven 
door Robert de Hoog – medewerker Squease en co-
auteur van het boek ‘Prikkels in de groep!’ 
 
11:00 – 11:45 uur Stichting Horison 
Lezing: ‘Verdwalen in je hoofd’. Mensen met autisme 
hebben een andere prikkelverwerking en beleven de 
wereld daarom anders. In deze lezing leg ik je uit wat 
belangrijk is om te weten over de zintuigen van je kind 
met autisme. Vervolgens ga ik dieper in op de manier 
waarop kinderen met autisme hun grote en kleine 
problemen (niet) oplossen. Ik sluit af met de 
belangrijkste dingen die je kunt doen om kinderen met 
autisme hun houvast te geven. 
 
14:00 – 14:45 uur Lezing Angela Godschalk 
Peter, een broer met Syndroom van Asperger 
 
14:00 – 14:45 uur Auticomm 
“Autisme: je kunt er niets aan doen, maar wel iets mee 
doen”  / Plan B. Plan B gaat over het maken en 
opbouwen van contact met jezelf en met de ander in 
relatie tot autisme. Immers contact behoeft 
communicatie en communicatie is een ingewikkeld 
proces. Plan B gaat over keuzes en eigen regie. Plan 
B is uniek omdat het de vele generalisaties over 
autisme pareert en uitgaat van de mogelijkheden van, 
voor en door de individuele mens met autisme. 
 
15:00 – 15:45 uur Workshop Mama Vita 
“Bewuste” ouders zijn! Wat is er belangrijk voor je als 
ouder van een speciaal kind? Hoe kun je goed voor 
jezelf zorgen? In deze workshop lichten we een sluier op 
over wat een belangrijke waarde is voor je als ouder en 
hoe je met deze waarde ook goed voor jezelf kunt 
zorgen. Wat is de sturing achter je gedrag als het gaat 
over de opvoeding van je speciale kind(eren) 
 
15:00 – 15:45 uur Workshop van Natasja Hoogerheide 
“Overprikkeling in het onderwijs” Natasja Hoogerheide 
is intern begeleider op een reguliere basisschool.  Aan 
de hand van twee casussen geeft Natasja een 
praktijkgerichte workshop over overprikkeling en 
onderwijs. De eerste casus gaat over Thijs, een leerling 
met autisme op een reguliere basisschool, en de 
zoektocht van de school naar manieren om met zijn 
overprikkeling om te gaan. De tweede casus gaat over 
Sem, een jongen met schoolangst die vastliep in het 
speciaal onderwijs, en de zoektocht naar de weg 
terug. 
 
 

Op 4 april is het zover: de eerste informatiemarkt van 
Stichting Leven Met Autisme in Alphen aan den Rijn. We 
zijn al maanden bezig met de voorbereiding en we zijn 
ervan overtuigd dat het een geweldige dag gaat 
worden. Natuurlijk valt er heel veel informatie te halen 
op de markt. Wij hopen vooral dat jullie een leuke dag 
gaan hebben, veel mensen ontmoeten en daarna 
weer opgeladen verder kunnen. 
 
Hoe ziet de dag eruit? De informatiemarkt staat er de 
hele dag. Jullie kunnen komen en vertrekken wanneer 
het jullie uitkomt tussen 10:00 en 17:00 uur. Op de 
informatiemarkt zijn de volgende bedrijven te vinden:  
 
– Stichting Leven Met Autisme 
– Uitgeverij Pica 
– Stichting Horison 
– On your own Yoga en Ayurveda 
– Stichting Hoezoanders 
– Autismepraktijk Vlietlanden 
– Werkpad 
– Webchair 
– Kiss it Forward 
– Mama Vita 
– Praktijk Heetebrij 
– Stichting Philadelphia zorg Regio Midden 
– Squease – drukvest 
– Autismezorg Kameleon 
– Massagepraktijk Ontspan Me 
– Jera, Ouder en Kind 
– Auticoach (uit Frankrijk) 
– Playble – leren spelen 
– Semmie Sprekend spel & training 
– Ludera 
– Autastic 
– Iva wonen 
– IVIO@school 
– Sarkow B.V. 
– Stichting Medhulp 
– Giraf – therapie voor kinderen B.V. 
- Ergotherapiepraktijk ExTRA 
 
Daarnaast worden er lezingen en workshops gegeven. 
Het zou fijn zijn als jullie je voor deze lezingen/workshops 
van te voren willen opgeven bij Tineke Dijkstra via 
infomarkt@stichtinglma.nl.  
 
Op de website www.stichtinglma.nl staat een 
uitgebreidere beschrijving van de lezingen. 
 
10:00 – 10:45 uur Lezing/ workshop Kiss it forward 
”Van Valkuil naar Kracht” Tijdens deze workshop gaan 
we middels creativiteit valkuilen omzetten naar kracht. 
Als jullie je inschrijven voor onze workshop, zouden wij 
het leuk vinden als jullie ons een quote toesturen (niet 
verplicht) die wij kunnen gebruiken tijdens de workshop.  
 
10:00 – 10:45 uur Lezing Steunpunt Autisme 
“Afstemming tussen ouder en school omtrent de zorg 
voor jouw kind” Als je kind extra ondersteuning nodig 
heeft binnen het onderwijs, wat is dan de zorgroute? 
Tijdens deze interactieve lezing wordt besproken hoe  



	  

Stilteruimte Fontys Hogeschool ICT 
Door Rogier 

 

Als kers op de taart heb ik de nieuwe stilteruimte ook 
gepresenteerd aan het College van bestuur van 
Fontys. Ze waren laaiend enthousiast. Zo zie je maar 
weer, dat als je alles op een vriendelijke en een 
enthousiaste manier blijft aanwakkeren, dan kun je 
voor jezelf goede veranderingen teweeg brengen. 
Maar blijf hoe dan ook beleefd. 
 
Als ik nu sensorisch overprikkeld of moe ben (wat 
gelukkig niet al te vaak voorkomt), dan kan ik naar de 
stilteruimte, waarbij ik lekker relaxed kan liggen op de 
fauteuil. Ondertussen kan ik dan luisteren en kijken naar 
een rustthema. Ook kan ik een kleur verlichting kiezen 
waar ik rustig van word. Met een gerust hart kan ik nu 
het raam open zetten.  
 
Bovendien is er in de ruimte nu verse zuurstof die de 
planten geven. Als ik dan weer ben hersteld, kan ik aan 
een van de bureaus mijn schoolwerk doen. Op de 
achtergrond heb ik mijn favoriete radiozender aan 
staan. Maar vaker ben ik er gewoon rustig aan het 
werk, zonder het gekakel van mijn drukke 
medestudenten. En zonder dat iemand last heeft van 
mijn favoriete radiozender.  
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Ik ben vierdejaars student HBO informatica aan de 
Fontys Hogeschool. Soms heb ik op school last van 
sensorische overprikkeling. Een stilteruimte is hiervoor 
een uitkomst. Daar kan ik mezelf terugtrekken, wanneer 
ik het nodig vind om bij te komen. Mijn 
onderwijsinstelling had gelukkig al wel zo’n stilteruimte. 
Maar deze kon veel beter.  
 
Het nadeel van de oude ruimte was dat het een 
gewone projectruimte was, identiek aan alle andere 
projectruimtes op school. Met als enige verschil dat 
deze via een sleutel toegankelijk was, uitsluitend voor 
een beperkte groep studenten die op een lijst stonden. 
Ik vond het vreselijk dat ik er geen raam open kon 
zetten, want ik had veel last van de stank van de 
rooklocatie buiten. Inmiddels had ik van mijn 
stagebegeleider gehoord dat docente Marlou Heskes 
bezig was met een onderzoek: studeren met autisme. 
 
Met mijn feedback ben ik naar deze docent gegaan. 
Ik begreep dat er geld beschikbaar was om de ruimte 
aan te pakken. Dus dit was goed nieuws, nu kon ik 
lekker los gaan. Ik ben van nature wel enthousiast en 
heb dus vol passie nieuwe leuke dingetjes 
aangedragen.  
 
Mijn enthousiasme werkte zo aanstekelijk, dat er 
beroep werd gedaan op een afstudeerder van de 
opleiding Toegepaste Psychologie van Fontys. 
Afstudeerder Didian kreeg hierdoor de kans om haar 
theorie in de praktijk te brengen. Ondertussen was mij 
ter ore gekomen dat de school ging verbouwen. We 
kregen een extra verdieping erbij en door de 
verbouwingswerkzaamheden werd de hele school 
veranderd. Dit bood mij de unieke kans om op zoek te 
gaan naar de meest geschikte ruimte.  
 
Door de interviews die Didian Faustin afnam, kreeg ze 
een idee van wat studenten belangrijk vinden voor een 
stilteruimte. En ook ik hoorde zo welke dingen 
medestudenten belangrijk vinden. Dat leverde weer 
ideeën op en vele gezellige en enthousiaste 
gesprekken later, hebben we nu een stilteruimte op 
een rustige locatie. Een ruimte waar je met een gerust 
hart het raam kan openen. Verder hebben we er 
planten, een yogamat, een stawerkplek, twee in 
hoogte verstelbare bureaus en een relaxfauteuil met 
een interactief scherm. Dit interactieve scherm is 
gemaakt om te ontspannen en geleverd door 
Recornect. Namens Recornect is Erik betrokken 
geweest voor het goed functioneren van het scherm. 
Verder zijn er plannen gesmeed voor verdere 
samenwerking. 
 



	  	  

 
 

Overprikkeling voorkomen 

Vaardigheden en technieken voor (jong) volwassenen 

met autisme en/of ADHD 

Barbara de Leeuw 

Uitgeverij SWP 

ISBN 9789088505317  
 
Als je zoveel prikkels krijgt dat je hersenen het niet meer 
kunnen filteren, dan leidt dat tot overprikkeling. In haar 
boek neemt Barbara de Leeuw ons mee naar een 
methodiek om overprikkeling te leren herkennen en te 
voorkomen. Het boek is heel praktisch en kan als 
zelfhulpboek gebruikt worden, al dan niet samen met 
de training ‘Overprikkeling voorkomen’, die Barbara 
aanbiedt vanuit haar praktijk Praktisch Autisme, waar 
ze werkt als autismecoach. Daarnaast is het boek ook 
geschikt als naslagwerk voor coaches, begeleiders en 
behandelaars van mensen die prikkelgevoelig zijn. 
 
Na twee indrukwekkende voorwoorden door Olga 
Bogdashina en Annelies Spek, een inleiding en een 
leeswijzer, begint het boek met de theorie van 
overprikkeling. Dit is een belangrijk thema, aangezien 
prikkelverwerkingsproblemen zijn opgenomen als 
criterium van ASS in de nieuwe DSM-5. Vervolgens legt 
Barbara de methodiek uit. Deel 2 van het boek is het 
werkboek, met veel tips, adviezen en oefeningen. Deel 
3 gaat over de omgeving en hoe je hiermee om kunt  

 

Boekrecensie: Overprikkeling voorkomen 

door Natasja Hoogerheide 

gaan. Ook dit deel is zeer praktisch opgezet. Deel 4 zijn 
de bijlagen. Deze zijn te downloaden via de website 
van de uitgeverij 
 
Wat me erg aanspreekt in het boek is de manier hoe 
Barbara de lezer op zeer respectvolle wijze benadert, 
met de nadruk op eigen verantwoordelijkheid, rust en 
overzicht houden. Zo schrijft ze: “Om overprikkeling te 
voorkomen, kun je de prikkels die bij je binnenkomen 
grotendeels ‘managen’. Je kunt leren activiteiten te 
doseren en daarbij keuzes maken, zodat je zelf de 
controle houdt over de hoeveelheid prikkels die je laat 
binnenkomen.” Mooi hoe Barbara schrijft dat je soms 
kunt kiezen om toch die overprikkelende activiteit te 
gaan doen, gewoon omdat het heel leuk is, zoals dat 
leuke feestje, en je dan kunt zorgen dat je daarna tijd 
creëert om te herstellen: “Prikkelmanagement gaat dus 
niet over het vermijden van prikkels en situaties! 
Daarmee zou je jezelf immers tekort doen.” 
 
Communicatie is heel belangrijk, stelt Barbara. Alles 
draait om actie en reactie. Hoe kom je op een goede 
manier op voor je eigen rechten, zonder dat je heel 
negatief overkomt? Het is belangrijk om op de juiste 
manier assertief te zijn. Ze legt uit welke denkpatronen 
niet helpend zijn en waarom en geeft aan wat je dan 
beter wél kan doen.  
 
De methodiek is zó uitnodigend en concreet 
beschreven, dat je zin krijgt om er meteen iets mee te 
doen. Ik ken Barbara de Leeuw persoonlijk en hoor het 
haar gewoon vertellen als ik het lees. Samen met de 
lezingen die ze geeft en de coaching die ze doet, 
levert Barbara een belangrijke bijdrage aan een meer 
autismevriendelijke wereld en geeft ze prikkelgevoelige 
mensen een instrument in handen om meer grip te 
krijgen op hun dagelijks leven. Zoals ze het in het boek 
beschrijft, leeft ze het ook zelf voor in haar eigen leven 
met PDD-NOS en ADHD en is ze een inspiratiebron voor 
anderen.  
 
Hoe mooi is het dat Barbara in de autismeweek haar 
boek presenteert op haar eigen Workshopdag ASS, op 
de dag dat dit magazine verschijnt. Deze dag zal gaan 
over Autisme en Overprikkeling. Door naar de lezingen 
van Barbara te gaan, dit boek te lezen en ermee te 
gaan werken, zullen vele mensen vertrouwd raken met 
het thema overprikkeling en zal meer begrip ontstaan, 
helemaal passend bij de slogan van de autismeweek: 
“Autisme is niet te genezen, onbegrip gelukkig wel”! Ik 
feliciteer Barbara de Leeuw van harte met haar 
prachtige boek en dat er maar veel herdrukken mogen 
komen! 
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Per seconde krijgen we zo’n 11 miljoen prikkels binnen, 
allemaal informatie die door onze hersenen moeten 
worden verwerkt. Nu hebben onze hersenen een slim 
trucje zodat we niet gek worden van informatie: we zijn 
ons alleen bewust van de belangrijke informatie. Als 
dat systeem niet helemaal goed werkt is dat best lastig. 
Je bent volledig overprikkeld wanneer je overloopt van 
informatie en je overgaat naar een instinctief overleven 
(vechten, vluchten of bevriezen). Je hebt dan geen 
controle meer over wat je doet met alle gevolgen van 
dien.  
 
Ik ervaar lichtelijke overprikkeling bijna dagelijks; 
overvallen worden door hoofdpijn, vermoeidheid en 
ernstige somberheid aan het eind van een dag is niet 
zeldzaam, maar soms gebeurt het ook voordat de dag 
voorbij is. De “ik-heb-geen-enkele-controle-over-wat-ik-
doe” variant komt gelukkig minder vaak voor, maar als 
het gebeurt, is dat erg vervelend. Overprikkeling is niet 
alleen vervelend voor mij, maar ook mijn omgeving, als 
ik opeens somber, chagrijnig word of zelfs kwaad, dan 
heeft dat zeker ook impact op anderen en dat kan 
zeker tot conflict leiden met mijn omgeving. Het 
voorkomen van overprikkeling zou voor mij zeker een 
stap vooruit zijn in kwaliteit van leven, doordat ik me 
lichamelijk en geestelijk vaker beter zou voelen. Het zou 
bijvoorbeeld prettig zijn als ik een feestje heb: als ik op 
tijd ben vertrokken, is het feestje van het begin tot het 
einde leuk. Ook zou het prettig zijn als ik me wat vaker 
nog goed zou voelen wanneer ik naar bed ga.  
 
Barbara de Leeuw heeft een methode ontwikkeld om 
overprikkeling zoveel mogelijk te voorkomen, Ze doet 
dit op een heel praktische manier, ze stelt de behoefte 
van de lezer voorop, maar zonder uit het oog te 
verliezen dat deze moet leven in een wereld waar deze 
behoeften niet altijd begrepen worden. Ze heeft ook 
een heel hoofdstuk gewijd aan hoe je het je omgeving 
duidelijk maakt dat je niet alles kan en dat vind ik fijn, 
omdat mijn grootste struikelblok is dat ik het moeilijk 
vind niet aan de verwachtingen van anderen te 
voldoen. Barbara heeft zelf autisme wat betekent dat 
ze echt heeft ervaren wat het betekent overprikkeld te 
raken en dat is toch wel anders dan slechts 
theoretische kennis over het onderwerp te hebben. De 
methode is uit haar praktijk ontstaan dus het werkt niet 
alleen op papier. Wat bij het volgen van de methode 
belangrijk is, is dat je gemotiveerd bent om je huidige 
situatie echt te veranderen en zelf ook hiervoor aan het 
werk wil gaan, met achterover zitten en slechts lezen 
verander je niks, Het boek zet je dan ook regelmatig 
aan het werk door het geven van opdrachten. Het is 
belangrijk dat je de tijd neemt om de opdrachten 
goed uit te voeren, aan je haastig door het boek 
werken heb je niks. Ik wil ook even wat zeggen over de 
opmaak: de letters zijn wat groter en ook de 
regelafstand en dat maakt het dat het erg rustig leest. 
Ook is het boek overzichtelijk en ingedeeld wat voor 
iemand met autisme zeker prettig is. Tot slot: ik denk dat 
het boek zeer werkbaar is voor volwassenen met 
autisme. Het zou in ieder geval mij kunnen helpen bij 
het leren om in de toekomst overprikkeling zo veel 
mogelijk te voorkomen. 
 

Overprikkeling voorkomen 
Door Madelon 
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Een rapport voor de kleine man 

door Ciska Horn 

vond het nog wel zo knap hoe hij zich met zijn geringe 
woordenschat toch meestal heel duidelijk weet te 
maken. Bij mij. En dat is meteen de crux: ik snap hem, 
zijn begeleiders snappen hem, maar verder snapt 
natuurlijk helemaal niemand hem. Accepteer het, dit 
17-jarige kind is communicatief nog geen twee. Beng. 
 
Op dagelijkse vaardigheden scoort hij drie jaar en drie 
maanden. Hij brengt braaf zijn bordje naar de keuken 
en kan zichzelf aankleden. Hij is zindelijk en wast zijn 
handen. Als je niet vertelt dat hij dat moet doen, doet 
hij het niet. Hij kan zelf frietjes bestellen in de snackbar. 
Als de snackbarmeneer tenminste bereid is hem te 
verstaan. Deze mooie man van 1.95 meter is op het 
gebied van ADL net drie. Knal. 
 
Op het gebied socialisatie is hij een jaar en drie 
maanden. Die vond ik niet gek. Hij heeft tenslotte 
autisme. Maar een jaar en drie maanden is wel cru, 
dat is precies de leeftijd waarop zijn ontwikkeling 
stopte. We hebben video’s van een normaal 
ontwikkelende dreumes met blonde krulletjes. Tot een 
jaar en drie maanden. Daarom blijft hij natuurlijk altijd 
mijn kleine man, ook met zijn 90 kilo. Het lijntje dat zo 
sterk is geworden de laatste tijd, mag ik niet meer 
vergelijken met sociale interactie. Het is training en het 
is mijn eigenwijze kop die er iets mooiers van maakt. 
Baf. 
 
Op motorisch gebied is hij meer in zijn element: vier jaar 
en vijf maanden. Want hij komt niet van zijn plaats om 
een bal te vangen en hij kleurt en tekent niet. Hij klimt 
als de beste en kan lopen, springen, hinkelen. Beetje 
houterig, maar hij kan het wel. Als een vierjarige dus. 
Rammel. 
 
De eerste de beste die nu nog roept dat het met mijn 
lieve mooie kleine man allemaal wel meevalt, krijgt 
met mij te maken. En als ik weer eens blijmoedig roep 
dat het best meevalt, mogen jullie me ook rechtzetten. 
17 jaar, 1.95 meter, 90 kilo en een ontwikkelingsleeftijd 
tussen anderhalf en vier en een half. 
Zorgzwaartepakket 6. Ook zonder psychoses en 
agressie wel degelijk een zwaar gehandicapt kind. 
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Ciska Horn is docent, vriendin, student, collega, vrijwilliger, echtgenote van "de lange", dochter, 

buurvrouw, maar vooral vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week, moeder van "de grote man" 

(1996), student en afwasser met PDD-NOS, en "de kleine man" (1997), zonnestraal met klassiek autisme 

en een verstandelijke beperking. 

 

Vorig weekend hebben we het nog in het openbaar 
gezegd: met die van mij is eigenlijk niets aan de hand. 
Geen angsten, geen agressie, geen (auto)mutilatie. 
Geen psychoses, geen depressies. Eigenlijk een heel 
handzaam mannetje. Het gaat ook echt heel goed. Hij 
loopt niet meer weg. We hoeven hem niet meer op te 
sluiten. Hij hoeft dus ook niet meer uit het raam te 
klimmen om buitenlangs in een andere kamer weer 
naar binnen te klimmen. Hij loopt nooit meer over het 
dak en niemand kan zich herinneren wanneer hij voor 
het laatst bij de buren proletarisch heeft gewinkeld. Hij 
luistert, hij werkt mee en hij kan best heel veel zelf. Hij is 
zindelijk, hij slaapt, hij heeft een woordenschat van 70 
woorden. De kleine man is enorm vooruitgegaan de 
laatste paar jaar. 
 
Dat vonden de betrokken begeleiders nou ook, en dus 
deden we een paar weken geleden weer mee aan 
een onderzoek. Wij vulden de VABS-test in. De 
volgende kopieer ik rechtstreeks uit het rapport, want 
zo mooi kan ik het zelf niet reproduceren: 
 
De Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS) is een 
schaal die het adaptief vermogen, ofwel het 
vermogen tot zelfstandig functioneren, beoogt te 
meten bij mensen met een verstandelijke beperking, of 
andere ontwikkelingsstoornis. Deze schaal is onder 
verdeeld in vier domeinen; communicatie, dagelijkse 
vaardigheden, socialisatie en motoriek. De vier 
domeinen zijn verder verdeeld in subdomeinen. 
 
We hadden een topmiddag: de persoonlijk 
begeleidster op de dagbesteding, de persoonlijk 
begeleidster op de deeltijd-woongroep en ik. We 
hadden het over één van onze favoriete onderwerpen, 
we zijn allen lid van de kleinemanfanclub, want o wat is 
hij leuk en o wat is hij gegroeid. En we waren allen heel 
benieuwd naar de uitslag natuurlijk. 
 
Die kwam vorige week. En eerlijk gezegd was het nogal 
een knal in mijn gezicht. Ik vond het geen best rapport. 
 
Op het domein communicatie is mijn kleine man, 
ontwikkelingsleeftijd, een jaar en tien maanden. En ik  
 



	  

Help de zomervakantie komt eraan!? 
Door Irene ten Broecke 

 

Met grote interesse heb ik vorig jaar alle topics over op 
vakantie gaan op onze facebookpagina gevolgd! Er 
zijn veel mensen voor wie de zomer- en vakantie 
periode een vervelende is. En eerlijk gezegd schrok ik 
en dacht ‘oh help, dan gaat er niemand bij mij op 
vakantie komen’. Ik bied namelijk vakantie in Frankrijk 
op een heerlijk prikkelarme omgeving. Gelukkig was 
dat niet zo en zijn er gezinnen die de weg gevonden 
naar mijn heerlijke plek!  
 
Ik ben er over gaan nadenken, autisme en vakantie. 
Hoe goed is die combinatie en wat maakt dat de een 
zegt ‘heerlijk, vakantie’ en de ander er werkelijk niet 
aan moet denken! Want, waarom dacht ik drie jaar 
geleden, dat mijn project kans van slagen had?  
 
Mijn eigen ervaring is dat het kan. Op vakantie gaan. 
Geen dure vakanties hoor, gewoon met de tent en 
kleinschalig. Grote vakantieparken zijn niets voor mij.  
 
Onze oudste heeft een diagnose autisme maar dat 
wist ik toen nog niet. Toen deze dochter een jaar oud 
was woonde we in Amsterdam en mijn man kon een 
baan in Antwerpen krijgen. Omdat het tijdelijk zou zijn, 
ben ik vanwege mijn werk, in Amsterdam blijven 
wonen. Ik reed samen met onze dochter elke 
donderdag naar Antwerpen en op maandag weer 
terug. Mijn schoonmoeder grapte wel eens dat wij drie 
huizen hadden, Amsterdam, Antwerpen en de Auto. 
Mijn dochter bracht aardig wat tijd in de auto door en 
dat heeft nooit problemen gegeven. Integendeel, zij 
sliep veel tijdens de rit. Dat zal er ongetwijfeld toe 
hebben bijgedragen dat reizen met de auto later nooit 
een probleem is geweest. Grappig genoeg wel de 
zitplaats in de auto! Zij is de oudste van drie en er zit 
steeds twee jaar tussen. Nadat ze ruzie kregen over wie 
waar wilde zitten, heb ik ze een vaste plaats gegeven 
en ze zit nu, ze is 26, nog steeds bij voorkeur op die 
plaats.  
 
Wij gingen met de tent en de auto op vakantie en voor 
mijn dochter was de tent blijkbaar vertrouwd genoeg 
om dat niet als een grote verandering te zien. Daarbij 
heeft ze altijd veel slaap nodig gehad en sliep ze op 
een camping gemakkelijk in en net zo gemakkelijk 
door. In tegenstelling tot haar jonger zus die het eerste 
jaar veel gehuild heeft. Ook op de camping. En daar 
heb ik mij echt heel vervelend bij gevoeld. 
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Irene ten Broecke is auticoach en woont in Frankrijk op een zalige, prikkelarme plek. Daar biedt zij 
vakantie aan met of zonder coaching! Een super plek voor een ontdekkingstocht voor het hele gezin. 
Irene is moeder van drie volwassen kinderen, waarvan één de diagnose autisme heeft. Voor meer 
informatie: www.auticoach.eu 
 

Want je wilt anderen niet lastig vallen met een 
aanhoudend huilende baby. Ik realiseer mij daardoor 
ook heel goed dat, als onze oudste veel gehuild zou 
hebben, we andere oplossingen gezocht zouden 
hebben of misschien wel voor thuis blijven gekozen 
zouden hebben.  
 
Geen persoon met autisme is hetzelfde en wij hadden 
geluk dat onze oudste dochter een rustig karakter heeft 
en gemakkelijk sliep. Waardoor voor ons de vakanties 
geen extra probleem opleverden.  
 
Toen ze ouder werd was het voor haar wel heel moeilijk 
om naar slaapfeestjes te gaan. Ze sliep niet graag 
ergens anders. De schoolkampen waren voor haar dan 
ook een ramp. Dan waren wij er niet bij en was haar 
basisveiligheid weg.  
 
Op vakantie gaan is natuurlijk een brok verandering en 
dat is niet gemakkelijk. Alles is anders, de omgeving, 
het eten, het ritme en, als je kiest voor het buitenland, 
ook de taal. En soms is, als je kind met autisme net 
gewend is, de vakantie alweer voorbij.  
 
Dus ja: ik kan me goed voorstellen dat het voor veel 
mensen een niet gemakkelijke keuze is: wel of niet op 
vakantie! En de vraag “waar gaan jullie naartoe” een 
hele lastige is!  
 



	  

Persbericht Geel en Snel 
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Opvallende en positieve activiteiten Geel en Snel voor autisme 
 
Het centrum van Deventer kleurt weer geel op 26 april aanstaande. Dan vindt de tweede editie 
plaats van de opvallende toertocht met tenminste 100 gele auto’s van De Graafschap in 
Doetinchem naar het centrum van Hanzestad Deventer. Stichting Geel en Snel vestigt met haar 
activiteiten op een positieve manier aandacht op mensen met autisme.  
 
De meest opvallende activiteit is de jaarlijkse toertocht voor uitsluitende gele auto’s. Aansluitend organiseert 
Geel en Snel een theatervoorstelling van Kazou, een voorstelling door jongeren met autisme.   
 
Geel en Snel van Doetinchem naar Deventer voor autisme 
 
Het bestuur en vrijwilligers werken alweer hard aan de voorbereidingen van de opvallende toertocht. “We zijn 
erg blij dat ook dit jaar De Graafschap en Dimence hun medewerking verlenen”, zegt bestuurslid Marco van 
Zalingen. “Vorig jaar deden er bijna 80 gele auto’s mee in alle soorten en maten. Dit jaar streven we naar 
tenminste 100 deelnemers.” De opvallende toertocht begint bij voetbalstadion De Vijverberg van De 
Graafschap in Doetinchem. De deelnemers hebben tijdens de feestelijke ontvangst met koffie een prachtig 
uitzicht over de parkeerplaats, waar de gele auto’s zich verzamelen. “We stippelen dit jaar een andere route 
uit dan vorig jaar en er zal iets meer een spelelement in zitten”, zegt Van Zalingen. Dimence – geestelijke 
gezondheidszorg in Oost-Nederland – onthaalt de deelnemers op een lunch in het bedrijfsrestaurant op hun 
terrein in Deventer. De tocht eindigt in het centrum van de Hanzestad. De tocht is opgezet om positieve 
aandacht te schenken aan mensen met autisme én om geld in te zamelen om kleinschalige projecten voor 
deze groep te financieren.  
 
Steun Leven met Autisme 
 
Nieuw dit jaar is dat deelnemers kunnen kiezen welk doel ze steunen. Dat doel ontvangt dan 20% van het 
totale bedrag. Eén van deze doelen is Stichting Leven Met Autisme. 
 
Kazou 
 
Aansluitend aan de toertocht treedt Kazou op in de Deventer Schouwburg. Kazou is een theaterwerkplaats 
waar jongeren met autisme onder professionele begeleiding theaterlessen volgen. Deze jongeren brengen 
twee stukken op de planken, zij zingen en laten hun videoclip zien in de Deventer Schouwburg. 
 
Geel en snel, positief voor autisme 
 
Stichting Geel en Snel vraagt aandacht voor de kwaliteiten van mensen met autisme. De kleur geel staat 
symbool voor vrolijk, vernieuwend, positief en het is vooral een opvallende kleur. Met de opbrengst van de 
toertocht op 26 april en de theatervoorstellingen ondersteunt Geel en Snel projecten die direct (‘snel’) een 
positief effect hebben op mensen met autisme en hun omgeving. Inschrijven voor de toertocht, doneren, 
meer informatie over Geel en Snel en kaartjes Kazou op www.geelensnel.nl. 
 



	  

 
al een programma voor de week aan het maken. We 
moeten zeker iets gaan zien wat met dr. Who te maken 
heeft en zullen vast een paar van de prachtige musea 
bezoeken. 
 
We doen één ding per dag en zorgen dat we een 
beetje bijtijds ’s avonds weer eten en naar bed kunnen. 
Waarschijnlijk zal mijn broer daar nog het meeste aan 
moeten wennen. Hij is gewend om wat later te leven 
en te eten.  Maar goed, als tegenprestatie zullen wij die 
week voor hem koken en boodschappen doen.  
 
En we gaan overal de tijd voor nemen. Geen gehaast 
om de metro te halen, te ontbijten of te lunchen, we’ll 
take it slow. Ik denk dat we die week – met afstand -  
de traagste toeristen in Londen zijn. Met een glimlach 
kijken we naar iedereen die van attractie naar 
attractie holt, op het laatste moment in de metro 
springt of nog net op tijd is voordat het vliegtuig 
vertrekt. We bezoeken dan misschien twee keer zo 
weinig bezienswaardigheden, maar we gaan er, zeker 
weten, driedubbel van genieten.  
 

Take it slow 

Door Peter Vermeulen 
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De tandarts en andere enge dingen 
door Anouschka 

 
Mijn broer woont in Londen. Ik kan het uitstekend met 
hem vinden en zijn deur staat altijd voor je open. Ik vind 
eigenlijk ieder jaar wel een reden om even bij hem 
langs te gaan. Voor de prijs van een treinkaartje naar 
Groningen vlieg je tegenwoordig dan ook net zo 
makkelijk naar Londen. In ons gezin hebben we er een 
ritueel van gemaakt. Als je in de tweede klas van de 
middelbare school zit, vlieg je met je vader een weekje 
naar Londen, logeren bij oom Henk.  
 
Dit jaar is onze derde zoon aan de beurt. Hij heeft er 
veel zin in. We maken er ook deze keer weer een 
bezoekje ‘op maat’ van. Want het is best een 
uitdaging om naar een drukke wereldstad te gaan, als 
je snel overprikkeld bent en als je alles om je heen rustig 
op je in moet laten werken.  
 
Het is vooral ook een kwestie van goede 
voorbereiding. We hebben de tickets voor heen- en 
terugreis geboekt op een tijdstip waarbij je op een 
normale tijd ’s ochtends op kan staan en ’s avonds 
weer kan eten, twee relaxte reisdagen dus. We zijn nu  
 
 

Over 9 dagen ga ik onder het mes. Een kijkoperatie, 
want mijn meniscus is kapot en er zit een cyste. Het 
schijnt een fluitje van een cent te zijn, die operatie. Dat 
zal best, maar mijn hoofd en zenuwen draaien 
overuren. Ik wil wel rustig blijven, maar het lukt niet. Ik 
heb een geweldig lieve dokter die me alles heel 
gedetailleerd heeft uitgelegd, de anesthesioloog heeft 
vanmorgen gebeld en heeft geprobeerd me gerust te 
stellen, en zelfs de verpleegkundigen zijn op de hoogte 
van mijn Asperger en mijn angsten. Maar daar schiet ik 
niets mee op, mijn stresslevel is ongekend hoog aan het 
worden. Gelukkig mag ik kalmeringsmiddelen slikken, 
had ik die vroeger maar gehad. Ik denk terug aan 
vroeger, toen ik nog kind was. 
 
De inentingen bij het witgele kruis staan me nog 
levendig voor de geest. Als gevolg van een ziekte in 
mijn heel vroege jeugd mocht ik niet de gewone DKTP-
inenting krijgen, dus moest ik altijd wachten tot het 
allerlaatst. Ik heb verpleegsters en artsen geschopt, 
geslagen en gebeten. Ik heb gespuugd en gevochten 
als een klein leeuwtje. En ook de tandarts was een 
drama. De eerste tandarts die we hadden, zo rond 
1977, was, in mijn ogen, een boeman. Gaatjes boren 
ging zonder verdoving, en altijd mopperde deze 
bozerik op me. Ik stond schijnbaar op de verkeerde 
manier op uit zijn stoel, waardoor ik tegen zijn 
instrumentarium kwam. Gelukkig zag mijn enorm 
autivriendelijke moeder wel in dat het zo niet ging en 
dus kwamen we terecht bij een hele jonge tandarts,  

die mij heel lief en vriendelijk benaderde. Als dank beet 
ik hem, de eerste keer, keihard in zijn vingers! Maar 
goed, ik leerde hem vertrouwen, en ben eigenlijk altijd 
bij hem gebleven. 
 
Maar de afspraken bij de tandarts bleven een drama. 
Als mama vertelde dat het halfjaarlijkse bezoek er weer 
aan zat te komen, werd ik al ziek. Dagenlang zat ik op 
de rand van mijn bed te wiegen, met vreselijke 
buikpijn. De laatste twee dagen voor het 
tandartsbezoek was ik niet te genieten, en als het 
moment dan eindelijk daar was, kreeg ik een 
meltdown en begon ik te gillen als een bezetene. 
Totdat mijn moeder een experiment met mij aanging. 
Op een dag kwam ik thuis en zei mijn moeder “pak je 
jas want we gaan nu naar de tandarts”, en voor ik het 
wist, waren we bij de praktijk en zat ik in de stoel. En na 
tien minuten stonden we, zonder enige ontploffing of 
anderszins onacceptabel gedrag, weer buiten. Dat 
was gaaf! Dus heb ik mijn moeder gevraagd of dat 
voortaan altijd op deze manier kon. En vanaf dat 
moment was het dus geen probleem. Ik had dus niet 
de controle, maar omdat het zo snel gebeurde, was 
dat niet zo erg. Deze tactiek heeft mijn moeder nog 
vaak toegepast in de jaren daarna. En stiekem zou ik 
willen dat het nu nog zo werkte, dat iemand tegen me 
zei “hup Nous, jas aan, je wordt over een uurtje 
geopereerd”. Maar helaas, zo werkt het niet meer. 
Ach, hopelijk gaan de komende dagen snel voorbij. 
Duimen jullie met me mee voor een goede afloop? 



	  

In Kaatjes Keuken: Rijstwafels 
 

De geur van rijstwafels vindt niet iedereen prettig. Rijstwafels smaken tamelijk neutraal. Ze worden gemaakt van 
gepofte rijst, water en eventueel zout. Het prettige van rijstwafels is dat ze gemakkelijk verteerbaar zijn, weinig 
calorieën bevatten en glutenvrij zijn. De smaak van beleg komt op een rijstwafel goed uit. 
 
Je kunt rijstwafels zonder beleg eten of met zoet of hartig beleg. Sommige mensen proberen minder 
koolhydraten te eten voor hun gezondheid. Een rijstwafel past daar prima bij. Ik eet er meestal twee als 
tussendoortje in de ochtend in plaats van koekjes bij de koffie. Eiwitten als beleg (zoals kaas, ei, vleeswaren, 
pindakaas) zorgen dat je minder snel weer honger krijgt in vergelijking met koolhydraten als zoet beleg (snelle 
suikers genaamd). Rijstwafels bevatten wel koolhydraten. 
Mijn favoriet staat er hieronder ook bij. Welke ga jij eens proberen? 
 
Foto 1 Lizzy houdt van een rijstwafel met boter, kaneel en suiker. Vooral wanneer ze ziek is. 
 
Foto 2 Kaatje neemt graag een rijstwafel met pindakaas en rozijnen. Rozijnen en andere zuidvruchten 

zijn een goede vervanger voor suiker. 
 
Foto 3 Een rijstwafel met filet american en een gesnipperd uitje. Lekker zacht van smaak en toch een 

beetje pittig en krokant. 
 
Foto 4 Een rijstwafel met (appel)stroop en gerookte, rauwe ham. En mix van zoet en zout beleg kan 

heel verrassend zijn. 
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Op visite gaan met jouw kind met autisme 
door Mariëtte Reijn 

 

Om je sociale leven te behouden moet je vrienden, kennissen of familie met regelmaat blijven bezoeken. Jammer 

genoeg ervaar ik van ouders dat ze niet altijd het begrip krijgen die zij nodig hebben. De omgeving heeft niet 

altijd een continu beeld hoe het gaat thuis waardoor het moeilijk is om daarover een begrijpend beeld te 

hebben. Toch willen mensen je graag helpen en praten daardoor in jouw voordeel; “ach het valt wel mee”, “kop 

op het komt vast goed” en denken jou hiermee te helpen. Dit kan boosheid bij ouders opwekken want het valt 

niet altijd mee en “nee” het komt niet goed. Autisme zal altijd blijven. 

 

Ook zijn er mensen die het echt niet begrijpen en praten in de trant van; “breng je kind maar langs dan zal ik hem 

opvoeden” of “je moet echt strenger zijn hoor want zo neemt je kind een loopje met je”. Dan heb je twee keuzes; 

of je steekt er energie in en je verteld deze mensen wat Autisme in houd of je laat het zo omdat je weet dat zij het 

toch niet gaan begrijpen. Houd in je achterhoofd dat het overtuigen van mensen geen zin heeft. 

 

Toch moet het je niet weerhouden om andere mensen te zien en te spreken. Ik heb een aantal tips over hoe je 

met je kind op visite kunt gaan en het toch leuk kunt houden. 

 

• Bereid je kind goed voor op bij wie, waar, wanneer hij op visite gaat. Doe dit door het op tijd in te plannen 

in zijn agenda of planbord zodat het in zijn systeem komt. 

• Wanneer jouw kind hier nog nooit op visite is geweest, zou je langs kunnen gaan voor een beeld hoe het 

eruit ziet en bij wie het is. 

• Ik persoonlijk houd van openheid dus ik zou de gastheer of gastvrouw op de hoogte brengen van het 

autisme van mijn kind. Dat hij “anders” kan reageren. Dat hij “anders” is. Dat er op sommige momenten 

dus ook anders gereageerd moet worden zodat hij duidelijkheid heeft. 

• Je kunt een afspraak maken met je kind dat als hij naar huis wilt dit ook gebeurd. Dit kan hem veel rust 

geven. Rek deze tijd dan niet. Sta op en ga met je kind naar huis. Spreek van te voren wie van de ouders 

er dan met hem mee gaat zodat hij dat weet. 

• Neem iets mee voor het kind om te doen. Computerspelletjes, boeken, tekenspullen enz. 

• Neem voordat je gaat het afspraken/stappenplan door met je kind. Wat zou je prettig vinden wat hij 

deed en houd daarbij rekening bij wat hij aan kan. Kan hij het aan om bij binnenkomst iedereen een 

hand geven? Vertel er ook bij hoe hij dit moet doen. Doe het eventueel met hem voor. Of mag hij 

iedereen bij binnenkomst in 1x begroeten? Wat moet hij doen? 

• Stappenplan maken totdat je kind op de plek zit bij de visite en dan weer totdat hij weer thuis is. 

(voorbeeld: Tijdklok; hoe laat gaan we? Auto, foto naar wie we gaan, jas uit, hand geven, tafel zitten 

spelletje doen of kleuren, vragen, auto’s, weer thuis) 

• Zorg ervoor dat jij verantwoordelijk blijft voor je kind wanneer hij iets doet wat niet mag. 

• Selecteer mensen bij wie je wat verteld over het autisme van je kind. Er zijn mensen die dit vragen en 

willen het eigenlijk niet horen maar er zijn ook mensen die oprecht belangstellend zijn. Ga hierin op je 

gevoel af. 

• Probeer met een open mind naar iemand toe te gaan en bedenk vooraf niet wat er allemaal mis kan 

gaan of wat er de vorige keer mis is gegaan. 

• Probeer wanneer het een keer niet goed is gegaan een open blik te hebben. Wat was de oorzaak? Hoe 

kunnen we het de volgende keer anders doen? 

 

Ik ben Mariëtte Reijn en ik ben van de website: www.helpmijnkindheeftautisme.nl Ik ben buddycoach en ik sta 

klaar voor ouders die een kind hebben met autisme. Heb je behoefte aan iemand om tegen aan te kletsen of 

voor raad? Of wil je meer duidelijkheid en structuur in het gezin? Maak dan een afspraak voor een gratis 

kennismakingsgesprek dan vertel ik jou hoe ik kan helpen. 
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Een nieuwe mijlpaal! Vandaag is John voor het eerst 
zelfstandig naar de psychiater. De afgelopen 
maanden hebben we alle bezoeken aan de huisarts, 
psycholoog en psychiater gezamenlijk ondernomen, 
omdat hij met geen mogelijkheid kon verwoorden wat 
er in zijn hoofd aan de gang was.  
 
Langzaam heb ik hem zien veranderen van een soort 
zombie zonder eigen wil, die als een speelbal werd 
gebruikt en misbruikt, tot de man die vandaag in de 
auto stapt om naar zijn afspraak te gaan. 
 
Hij werkt hard aan de verbouwing van de kamers van 
onze jongens en heeft daar lol in. Hij laat af en toe zijn 
gezicht weer zien op zijn werk en neemt sporadisch 
deel aan afdelingsoverleg en hij begint voorzichtig wat 
te lezen over autisme. Hij pakt me zo’n tien keer per 
dag beet en zegt hoe veel hij van me houdt en dat hij 
niet zonder me kan. 
 
Nu komt de tijd voor overleg met psychiater, bedrijfsarts 
en werkgever. Het hele re-integratietraject moet 
worden opgestart. Zijn manager vertelde tijdens zijn 
bezoek dat hij zich al heeft opgegeven voor een 
training zodat hij leert beter te communiceren met 
mensen met ASS en aanverwante stoornissen. Er zijn 
concrete plannen, in een vergevorderd stadium, voor 
veranderingen in de werkzaamheden van John en zijn 
collega´s, die allemaal zeer hoopgevend zijn. 
  
Bij het laatste bezoek dat we samen brachten aan de 
psychiater keek ze mij aan en zei dat ze het zo knap 
vond hoe ver we al gekomen waren. “Dank je” zei 
John. De psychiater en ik moesten allebei lachen en hij 
begreep niet waarom. “Dat is iets wat je zult moeten 
leren accepteren” zei ze. “Hij zal je nooit helemaal 
begrijpen en je zult waarschijnlijk altijd moeten blijven 
uitleggen hoe jij je voelt en welk effect dingen die hij 
doet, of juist niet doet op je hebben”.  
 

Een partner met autisme – Een nieuwe mijlpaal 
door Diede van Velthoven  - van Beek 

En daar kan ik soms verdrietig van worden. Als ik daar 
echt bij stil sta en me realiseer dat degene met wie ik 
de rest van mijn leven deel en ook wil delen, degene 
die het dichtst bij me staat en alles van me weet, me 
niet altijd begrijpt. Dat hij niet zonder woorden begrijpt 
hoe ik me voel, dat hij niet met één blik ziet dat ik 
ergens mee zit.  
 
Of dat ik vaak met voorbeelden die betrekking hebben 
op hem moet uitleggen hoe de kinderen zich voelen. 
Soms zou ik willen dat hij aan een half woord genoeg 
heeft. In plaats daarvan maakt hij lijstjes in zijn hoofd 
met dingen die belangrijk zijn voor mij; verjaardagen, 
onze trouwdag, de dag dat we elkaar ontmoet 
hebben… Dat soort dagen zal hij nooit vergeten en hij 
reserveert dan een restaurant, zorgt voor bloemen en 
cadeaus en is blij als hij merkt dat ik dat fijn vind. Zo 
lang het maar op zijn lijstje staat. Maar de kans dat hij 
zomaar, uit zichzelf, of omdat hij me terloops iets heeft 
horen zeggen, met iets totaal onverwachts komt is niet 
heel groot. 
 
En toch… voor Valentijnsdag heeft hij stad en land 
afgezocht voor iets waarvan ik een tijd geleden had 
gezegd dat ik het zo mooi vond. Hij was denk ik nog 
blijer dan ik toen hij het me gaf. 
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Diede van Velthoven – van Beek is 44 
docent/trainer toegepaste metafysica. 
Daarnaast is ze moeder van Demi, 18 (studeert 
rechten in navolging van haar moeder), Tijn 16 
(Havo) en Floris 13 (mcdd en Asperger cluster 4 
onderwijs) en vrouw van John 43 (Asperger) 
werkzaam bij de gemeente en brandweer 
Zaltbommel. 
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To work or not to work? That’s the question 
door Miny Vroegindewey 

 

geschikte baan, studie of een andere zinvolle 
levensinvulling te vinden. Zo is een rumoerige werkplek 
voor iemand die overgevoelig is voor allerlei prikkels 
absoluut af te raden, want het is dan echt onmogelijk 
om je goed te kunnen concentreren.  
 
Wij moeten de ogen niet sluiten voor het feit dat er veel 
mensen met ASS zijn, die er niet in slagen om een 
reguliere betaalde baan, al dan niet met begeleiding 
kunnen vinden en behouden. Te vaak hoor en lees ik 
verhalen van mensen, die elke keer worden ontslagen 
en jarenlang van baan naar baan ‘hoppen’, en dikwijls 
‘onder hun niveau‘ werken. Wat een treurige verspilling 
van waardevol menselijk kapitaal en talent, en een 
dergelijk patroon moet hoe dan ook doorbroken 
worden. Dit patroon levert heel veel frustratie en 
ellende op, en niemand is hierbij gebaat. Een patroon 
van elke keer ontslagen worden of elke keer 
afgewezen te worden bij sollicitaties is op den duur 
funest voor de eigenwaarde en het zelfvertrouwen, en 
niet te vergeten de motivatie. Laten wij realistisch zijn 
en aanvaarden dat niet iedereen erin slaagt een 
betaalde reguliere baan te vinden en te behouden. 
Het zit er dus niet voor iedereen in om ‘gewoon’ te 
kunnen werken, en dit heeft allerlei oorzaken, en het is 
per persoon ook heel verschillend. Maar iemand, die 
het niet redt op de arbeidsmarkt, kan bijvoorbeeld wel 
heel goed zijn of haar draai vinden in het 
vrijwilligerswerk, en daardoor een zeer zinvolle bijdrage 
leveren aan de maatschappij. Hoeveel organisaties 
zouden niet ‘op hun gat liggen’ als er geen 
vrijwillig(st)ers zouden zijn! Zo kunnen de meeste 
verenigingen en instellingen niet meer functioneren 
zonder de inzet van vrijwillig(st)ers. 
 
To work or not to work. That’s the question, en de 
antwoorden zijn niet eenduidig, en voor ieder mens 
verschillend. Deze medaille heeft meer dan twee 
kanten. 
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Een recente discussie op een forum over wel of niet 
werken, was de aanleiding voor mijn column. Studeren, 
werken, je eigen brood verdienen, een passende 
baan, carrière maken, het lijkt zo vanzelfsprekend. 
Jaren geleden luidde de slogan ‘een slimme meid is op 
haar toekomst voorbereid.’ Naar school gaan, een 
opleiding volgen, werken, het lijkt allemaal zo 
vanzelfsprekend in deze tijd. Maar is het wel zo 
vanzelfsprekend? To work or not to work? That’s the 
question! 
 
De werkelijkheid is echter weerbarstig, en zeker in deze 
tijd met veel werkloosheid. En zeker ook voor mensen 
met ASS. Er zijn personen die een reguliere baan of een 
eigen zaak hebben en zich daarin goed kunnen 
ontplooien. Andere personen doen vrijwilligerswerk of 
gaan naar een dagactiviteitencentrum. 
 
Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het heel belangrijk 
is om je te richten op wat je wel kan, je mogelijkheden 
en hierbij ook realistisch te zijn. Iemand met ASS heeft 
heel veel kwaliteiten, maar ook beperkingen. En in de 
praktijk blijkt het echt niet zo gemakkelijk te zijn om een 
geschikte vervolgstudie en baan te vinden. Er zijn ook 
personen, die er helemaal niet in slagen om een 
geschikte baan te vinden, maar wel heel goed kunnen 
functioneren in het vrijwilligerswerk of als freelancer. 
 
Je loopt hoe dan ook tegen je beperkingen aan, maar 
ASS hoeft beslist geen struikelblok te zijn om een 
succesvolle loopbaan op te bouwen of op een andere 
manier een goed en succesvol leven te leiden. 
 
Uit de NVA-leden enquête ‘Buiten de boot’ is gebleken 
dat 17% van de volwassen personen met ASS geen 
werk of dagbesteding heeft, en dat 18% een reguliere 
baan heeft, 13% begeleid werkt en 12% in de sociale 
werkvoorziening, 12% een dagactiviteitencentrum 
bezoekt en 6% vrijwilligerswerk doet. Ongeveer de helft 
van de volwassenen ontvangt een Wajong uitkering en 
bijna de helft krijgt ondersteuning bij het vinden van 
werk. 
 
Persoonlijk denk ik dat het vinden van een geschikte 
studie, baan, freelance werkzaamheden of 
vrijwilligerswerk voor ieder mens met ASS heel 
verschillend is.  
 
ASS hoeft geen beletsel te zijn om een bevredigende 
loopbaan en carrière op te bouwen, en een zinvolle 
levensinvulling te vinden. Maar hiervoor moeten wel de 
nodige obstakels worden overwonnen, want in de 
praktijk blijkt wel dat het niet zo gemakkelijk is om een 

Met haar echtgenoot Jan en twee katten Susi en 
Merlijn woont Miny Vroegindewey in Overijssel. 
Haar motto is: Het leven is mooi, maar niet altijd 
een groot feest. De hobby’s van Miny zijn: lezen, 
schrijven, Facebook en wandelen.  
 
https://www.facebook.com/miny.vroegindewey 
https://twitter.com/Verhalenkoerier 
	  



	  

28 maart 2015 
Autidoedag Dolfinarium Harderwijk en officiële start 
Autismeweek 2015 
Symposium Ouderkracht rond het kind door Mama Vita 
en Ouderkrachtvoorhetkind 
5de workshop Autisme door Praktisch Autisme - 
Rotterdam 
 
30 maart 2015 
Filmvertoning: ‘Iemand zoals ik; zicht op autisme in 
Turkije’ Birsen Basar 
 
Presentatie Autisme & leren voor scholen in het basis en 
voortgezet onderwijs 
 
31 maart 2015 
Workshop brownies bakken voor begeleiders en 
leerkrachten – In Kaatjes Keuken 
Interactieve lezing over autisme i.s.m. Autisme Belevings 
Circuit – Ontdek Autisme 
Open huis Capito Wonen in Zwolle en Rotterdam 
 

Activiteiten Autismeweek 28 maart t/m 4 april 
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1 april 2015 
MEE IJsseloevers, Kwintes en Welzijn de Meerpaal in 
Dronten organiseren ‘Vrouwen met Autisme’ door 
Henny Struik 
Gemeentehuis Eindhoven – Expositie kunstenaars met 
autisme 
 
2 april 2015 
Workshop autisme: Prikkelverwerking – in Eindhoven 
 
3 april 2015 
Themadag Autisme is niet te genezen, onbegrip wel – 
Purmerend 
 
4 april 2015 
De allereerste informatiemarkt van stichting Leven Met 
Autisme in Alphen aan de Rijn. Toegang gratis. Komen 
jullie ook? 
 
Meer activiteiten in de autismeweek zijn te vinden op: 
www.autismeweek.nl 



	  

In de 20 jaar dat ik nu als Autist door het leven ga zit ik 

regelmatig in discussies met ouders, professionals en 

mede autisten over wat autisme nu daadwerkelijk is. En 

hoeveel mensen je ook vraagt, hoeveel verschillende 

uitleggen je ook krijgt, dat is tegelijk ook het “aardige” 

van Autisme, het is voor iedereen anders. Daarom zou 

ik iedereen graag willen uitnodigen om niet anderen te 

overtuigen wat Autisme generiek is, maar gewoon 

eerlijk de eigen ervaringen met Autisme te vertellen 

zonder de ambitie te hebben om er een generiek 

beeld van te maken/te scheppen.  

 
 

Autisme: Mooi? Prachtig? Defect? Handicap? 
door Jasper Wagteveld  

Regelmatig mag ik op een podium staan om iets te 

vertellen over Autisme. Ik zeg dan altijd eerlijk dat ik dat 

niet kan, maar louter iets kan vertellen over mijn 

autisme. Ik ervaar mijn autisme als een defect in de 

informatieverwerking. En dat defect ervaar ik als een 

serieuze handicap. Wel een handicap met 

mogelijkheden J. Echter ik moest eerst inzicht krijgen in 

mijn defect, vervolgens wat dit voor een handicap 

opriep, voordat ik serieus kon werken aan mijn 

mogelijkheden. En dat is een proces wat immer 

voortduurt.  
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Jasper is 32 jaar en reeds 20 jaar in het bezit van een ASS diagnose. 

	  

  

  



	  

Wat willen jullie graag met de wereld delen over 
autisme? Wat zou men moeten weten? 
 
Felice 
Vooral: de persoon met autisme de gelegenheid 
geven om duidelijk te maken wat autisme voor die 
persoon zelf is. En onderzoek dan samen wat voor die 
persoon bijdraagt aan zelfredzaamheid.  
 
Magreet 
De mensen moeten weten dat autisme niet makkelijk is. 
Je ziet niks aan de buitenkant...En ze hebben behoefte 
aan duidelijkheid!!!!Als ze erom vragen geef ze die. Dat 
je dingen óók niet "zomaar" moet blijven veranderen.... 
mensen met autisme hebben behoefte aan structuur 
en vaste dingen.  
 
Irma 
Dat het mooie unieke mensen met talenten zijn!  
 
Astrid 
Dat het niet altijd mensen zijn die in eigen wereldje 
leven... maar dat mensen met autisme vaak ook heel 
sociaal kunnen zijn. 
 
Amanda 
Blij met het thema van dit jaar: Autisme kun je niet 
genezen, onbegrip wel. 
 
Natasja 
Ik zou graag willen dat mensen inzien dat mensen met 
autisme niet a-sociaal zijn, sterker nog, dat ze heel erg 
veel emoties hebben en mee leven met anderen maar 
dit vaak niet onder woorden kunnen brengen 
waardoor ze vast lopen. Mensen met autisme zijn 
eigenlijk heel erg kwetsbaar hierdoor.  
 
Marian 
Participeren kan alleen maar door accepteren. Geef 
en ontvang steun bij de aanpassing én gebruik de 
kwaliteiten.  
 
Julisca 
Dat iemand met autisme problematiek geen 'rain man' 
is. Autisme betekent niet 'geen oogcontact' of allerlei 
andere vooroordelen. Iedereen is anders en uniek.........  
 
Esther 
Mijn man met autisme is jarig op die dag!!! 
Gefeliciteerd schat, zowel met je verjaardag als met je 
autisme, dat maakt je nu net zo uniek als je bent en 
daar hou ik van!!  
 
Loes 
Wat ik belangrijk vind is dat het eens helder moet 
worden dat iemand met autisme niet kiest voor zijn 
gedrag, niet manipuleert met zijn gedrag, maar dat 
daar een (ongeziene of onbegrepen) behoefte aan 
ten grondslag ligt! 
 

Uit onze Facebookgroep ……… 

Karin 
Mensen met autisme zijn erg verschillend van elkaar, 
net als mensen zonder autisme. Zelf ben ik moeder van 
3 ( bijna) volwassen zoons met autisme en als ik 
terugkijk blijkt dat de jongens echt veel meer kunnen, 
veel meer mogelijkheden hebben dan ik ooit had 
gedacht( zeker doordat we niet alles voor waar 
hebben aangenomen wat er door sommige 
hulpverleners over ze gezegd en gedacht werd) die 
regenboog aan ontwikkelingsleeftijden in 1 persoon, 
waar Martine Delfos onderzoek naar heeft gedaan, 
zien we hier echt terug en ontwikkeling blijft mogelijk, 
ook al zijn ze volwassen! 
 
Corinne 
Autisme hoeft geen beperking te zijn maar kan ook een 
verrijking betekenen! Het is de wereld op een andere 
manier bekijken hetgeen voor andere mensen 
misschien vreemd lijkt, maar als je je in de wereld van 
autisme verdiept, kan je dingen heel anders gaan zien. 
Mijn ervaring is dat dit "out of the box " denken heel 
verhelderend kan zijn. 
 
Marian 
Mijn zoon zou zeggen autisme is een gave. 
 
Sandra 
Dat een 'lichte vorm' van autisme niet betekent dat het 
ook licht ervaren wordt door de persoon met autisme.  
 
Mariska 
Dat autisme niet besmettelijk is!  
 
Esther 
Dat hij niet scheldt om het schelden maar uit de paniek 
waarmee hij overvallen is.  	  
	  
Ida 
Probeer iemand met autisme te begrijpen i.p.v. 
zijn/haar gedrag te veroordelen, hoe bizar het gedrag 
ook is.  
 
Lidy 
De wereld gaat te snel voor iemand met autisme. Maar 
met meer uitleg en het voordoen.... kan iemand met 
autisme een fantastisch medewerker of partner 
worden. 
 
Fred 
Dat mensen met autisme onderling net zo verschillend 
zijn als mensen zonder autisme. Dus verdiep je in je 
medemens zonder etiket te plakken.  
 
Heidi 
Het zou mooi zijn als we met ons allen echt leren 
luisteren naar een ander zonder oordeel en zonder 
eigen invulling. Ieder heeft zijn eigen beeld en eigen 
beleving. En dat mag ook. Daar is geen goed of fout in.
  
 

LMA magazine  – april 2015 - Pagina 20 
 



	  

Weer een gesprek. Een oudergesprek. Zo’n gesprek 

waar je als ouder ook aangepakt wordt en dat je 

ineens gaat nadenken over hoe je bent als ouder en 

als mens. Hoe je was toen je kind was? Hoe je nu 

reageert op je kinderen? En hoe je zelf opgevoed 

bent? Persoonlijk vind ik het confronterende 

gesprekken waar je dan ook weer van leert en het zet 

je aan tot denken. En soms denk ook van: ik ben ook 

maar mens en ook ik maak fouten waar ik mij ook 

bewust van ben. Er worden allerlei gesprekstechnieken 

uit de kast getrokken om je te laten spreken en om 

meer open te worden en sommige hulpverleners zijn er 

zo goed in dat het nog lukt ook! 

 

Dus weer een gesprek op de dagbehandeling van mijn 

middelste dochter (de oudste van mijn tweeling). De 

ouderbegeleidster stelt vragen over hoe je je  voelt en 

of het allemaal nog te doen is en hoe het in je relatie 

gaat en bij wie je je kunt uiten. Hoe groot je netwerk is 

etc. Nu is mijn netwerk niet zo erg groot en dat zal vast 

herkenbaar zijn voor ouders met kinderen met een 

beperking. En toen kwam er een vraag van de 

ouderbegeleidster die mij stil deed vallen. 

 

“Wie zorgt er voor jou?” 

 

Ik keek haar aan en liet de vraag op mij inwerken. 

Gedachten schoten door mijn hoofd. “Eeeh…”, hoorde 

ik mijzelf zeggen. Ik slik en besef ineens dat ik eigenlijk 

geen antwoord heb. Ik slik nog een keer en haal mijn 

schouders op om te compenseren dat ik eigenlijk het 

antwoord niet weet. Ik zeg haar dat ik wel familie heb 

en dat die heus ook doen wat ze kunnen. Ik hoor haar  

 

 

Wie zorgt er voor jou? 

door Mariska 

antwoorden dat dat zo is maar weer vraagt ze: “Wie 

zorgt er nu voor jou als je er doorheen zit? Wie zorgt er 

voor jou als je vastloopt midden op de dag als de 

kinderen thuis zijn?” Ik voel tranen omhoog komen 

omdat ik weet dat ik het grotendeels alleen doe. Ik kijk 

haar aan en zeg, mijn schouders ophalend: “Ik weet 

het niet. Ik zorg voor mijzelf…. Denk ik.” Ik kijk haar aan 

en zucht zelf ook. Dan kijk ik door het raam naar buiten. 

 

Ik neem nog een slok van mijn inmiddels koud 

geworden groene thee. Ik voel de brok in mijn keel nog 

zitten. Ik kijk nog steeds naar buiten en bedenk dat ik 

het liefst weg wil. Het gesprek gaat verder maar haar 

vraag blijft in mijn hoofd zitten. Om ineens te beseffen 

dat het soms erg eenzaam kan zijn om voor kinderen te 

zorgen met een beetje meer zorg en problematiek. Ze 

bemerkt dat het teveel met mij doet en stopt het 

gesprek. Inmiddels liggen er zoveel papieren 

zakdoekjes op tafel voor mij dat het ook maar beter is 

om te stoppen. Want soms is doorgaan en niet 

nadenken het beste en een positieve draai eraan 

geven de beste remedie. En het in gedachten houden 

dat het allemaal wel goed komt! 

 

Ik pak mijn tas en jas en ik geef haar een hand. Ze 

vraagt: “Ik hoop dat je dag nu niet verpest is door dit 

gesprek?” Ik schud nee en zeg: “Nee, dat is het niet.” 

En ik denk bij mijzelf: soms is het goed om de tranen te 

laten rollen en alle spanningen te laten gaan. Ik trek de 

deur van de dagbehandeling achter mij dicht en slaak 

een diepe zucht van opluchting en ontspanning. Nu 

even tijd voor mijzelf in de auto met de radio op 20! 
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Tip: Facebookpagina over autisme 
	  

	  



	  

Rond 1 mei 2015 komt de volgende editie van het LMA magazine uit! 
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Ze zit tegenover me en de tranen rollen over haar 
wangen, Dorien, 14 jaar, licht verstandelijke beperking 
en autisme. Ze kan niet stoppen met huilen. Ik geef 
haar tissues en een glaasje water. Ik zeg niks en wacht 
tot ze weer in staat is iets te zeggen. Na een paar 
minuten begint ze te vertellen, met af en toe een echte 
snik in haar stem. Ze weet al een tijdje dat oom Tom 
ziek is, hij heeft kanker. Ze weet wat kanker is, dan ga je 
dood. Oom Tom is haar lievelingsoom. Niet dat ze 
elkaar vaak zien, maar als ze elkaar zien dan is het altijd 
beregezellig. Hij is altijd vrolijk en maakt grapjes met 
haar, grapjes die ze begrijpt. Ze heeft ooit eens een 
tante Dora knuffel van hem gekregen en die staat al 
jaren op de vaste plek op haar bed, tegen de muur 
tussen haar bruine konijnenknuffel en het roze 
varkentje. Haar moeder had haar verteld dat er bij de 
bestralingen wat mis was gegaan en nu is hij blind aan 
één oog. Dat vindt ze heel, heel erg. Nee, ze weet niet 
of dat weer goed komt, dat had haar moeder niet 
verteld. Ze had er ook niet naar gevraagd.  
  
Wat kunnen we doen aan jouw verdriet, Dorien? Dat 
‘weet ze zo niet’. ‘Dat weet ik zo niet’ is een 
gevleugelde uitspraak van Dorien. Bij te moeilijke 
vragen is dit haar standaard antwoord. Ik vraag aan 
Dorien wat ze graag zou willen doen voor haar oom. 

 
Getekend door Patricia Bouwhuis 

 

 ‘Dat weet ik zo niet’. Wat kan ze doen om hem 
troosten? Wat kan ze doen met haar zorgen en 
verdriet? Nee, ze kan oom Tom niet beter maken, maar 
wel opvrolijken! Dorien knapt zienderogen op als we 
samen bedenken wat ze allemaal zou kunnen doen. Ze 
heeft nog een mooie tekening liggen, die kan ze 
opsturen. Ze gaat haar moeder vragen of ze oom Tom 
mag bellen en ze gaat bij hem op bezoek en neemt 
een grote zak muntendrop mee, zijn favoriete drop. 
Vind je die zelf ook lekker Dorien? ‘Dat weet ik zo 
niet’…! 
 
Bea Driessen 
Groepsleerkracht VSO-ZMLK 
Autismevriendelijke coach 
www.beadriessen.nl 
 
Met Dorien doe ik veel spellen om je gevoelens te leren 
uiten en emoties te herkennen zoals: 
 
Lekker in je vel spel: 
http://www.lekkerinjevelspel.nl/ 
EQ babbelspel: 
http://www.semmie.net/nieuw/het-eq-babbelspel 
Kikker be cool spel:  
http://decoolekikker.nl/bordspel-kikkerbecool.html 
 

Oom Tom 
door Bea Driessen 


