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ADVERTENTIES

Op Weg naar Rust 
iQ Coaches biedt 

• levensbrede begeleiding aan mensen met autisme 
en/of ADHD

• succesvol studeren
• jobcoaching aan mensen met autisme en/of AD(H)D
•training en voorlichting voor cliënten, ouders, 

partners en professionals
•Vestigingen in het hele land 

Koop het boek op
www.iqcoaches.nl

iQCoaches 
lnspired Ouality lor Life & Work 

www.iqcoaches.nl Uniek in levensbrede begeleiding bij autisme en ADHD 

Ontspannen op vakantie 

in Otterlo
De Roek in Otterlo is een kleinschalig, duurzaam vakantiepark 

met een zorgbedrijf en een kinderboerderij. Er zijn 18 vrij 
gelegen bungalows met veel privacy. Op de kinderboerderij 
kunnen kinderen elke ochtend onder begeleiding helpen bij 

het voeren van de dieren. 

De sfeer is ontspannen, veilig en voorspelbaar. Omdat De Roek 
tevens dagbesteding en jeugdhulp biedt, zijn onze mede-
werkers eraan gewend en erop getraind extra aandacht te 

geven aan kinderen die dat nodig hebben. 

Bij De Roek is tevens een leuke speeltuin, een biologisch 
winkeltje, een zonnig terras en een uitgebreide mediatheek 

met spelletjes, (kinder)boeken en DVD’s.

Van harte welkom!

   De Roek
   Karweg 2 Otterlo, 0318591757
   www.deroek.nl

   
   
   

Integrale levensloopbegeleiding aan 
mensen met Autisme.

Gewoon waar het kan, 
bijzonder waar het moet

Klaphekweg 40e, 6713HN Ede info@ibass.nl
Tel: 0318 668033   www.ibass.nl

Advisering, begeleiding,
coaching en scholing van:

• mensen met autisme
• betrokkenen en professionals

Brink 10a
8021 AP  Zwolle

algemeen nr.
038 - 4532679

post@autlook.nl
www.autlook.nl
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MEER BEGRIP EN KANSEN 
VOOR MENSEN MET AUTISME

Met uw lidmaatschap kunt u samen met ons zorgen voor een autismevriendelijke 
maatschappij. Een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal 
geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn.

Als lid krijgt u van ons:
• Informatie en kennis
• Begrip en erkenning
• Lotgenotencontact bij u in de buurt
• Maximale inzet voor een autismevriendelijke samenleving

WORD LID VAN DE NVA!

• Gratis 4x per jaar het ledenblad
Autisme Magazine

• Gratis naar NVAVAV /Balans lezingen
• Gratis of mf mf et korting naar voorlichtings-

bijeenkomsten in de regio
• Gratis advies vanuit het Autisme Info Centrum

bij u in de buurt of via onze advieslijn
• Korting op de aanschaf van een Autipas

STEUN HET AUTISMEFONDS

Doneer op
autisme-
fonds.nl

Laat mensen met autisme meedoen. Doneer aan het AutismeFonds.
Uw donatie aan het AutismeFonds wordt besteed aan projecten van 
de Nederlandse VeVeV reniging voor Autisme (NVA)VA)V die erop gericht zijn om 
mensen met autisme kansen te bieden om mee te doen op school, op 
het werk en in de vrije tijd.

Kijk voor meer informatie over de projecten 
en om te doneren op autismefonds.nl
Op deze website kunt u ook eenvoudig 
online doneren.

Lidmaatschap voor particulieren: € 60,- per jaar.
Lidmaatschap voor organisaties: € 80,- per jaar.

Meld u aan via: autisme.nl/lidmaatschap

12         #02 / zomer 2019 / autisme magazine

 Z� n hersenen van 
mensen met autisme 

hyperactief?

Onverklaarbare 
p� nklachten
Speciale poli voor jongeren

Check alle 

evenementen!

NVA Autismeweek

28 mrt-4 apr 2020

autismeweek.nl

Een optimale
prikkelbalans
Prikkelportretten
De invloed van prikkels 
op het dagel� ks leven

Jaargang 47 _ voorjaar 2020

                         01

Word
nu lid
van de 
NVA

Op Weg naar Rust 
iQ Coaches biedt 

• levensbrede begeleiding aan mensen met autisme 
en/of ADHD

• succesvol studeren
• jobcoaching aan mensen met autisme en/of AD(H)D
•training en voorlichting voor cliënten, ouders, 

partners en professionals
•Vestigingen in het hele land 

Koop het boek op
www.iqcoaches.nl

iQCoaches 
lnspired Ouality lor Life & Work 

www.iqcoaches.nl Uniek in levensbrede begeleiding bij autisme en ADHD 

Advisering, begeleiding,
coaching en scholing van:

• mensen met autisme
• betrokkenen en professionals

Brink 10a
8021 AP  Zwolle

algemeen nr.
038 - 4532679

post@autlook.nl
www.autlook.nl



4         #01 / voorjaar 2020 / autisme magazine

Lees verder vanaf pagina

31
Neuropsycholoog Jolanda Snel had als kind veel last van onderprikkeling 
en zat daardoor vaak een beetje voor zich uit te staren. Dat haar omgeving 
haar als lui afschilderde, frustreerde haar. Inmiddels begeleidt zij in haar 
eigen praktijk mensen die last hebben van over- of onderprikkeling, om 
uiteindelijk tot een persoonlijk ‘prikkeldieet’ te komen.

OP DE COVER

16* Prikkelportretten
Vier totaal verschillende mensen vertellen over de 
impact van prikkels op hun dagelijks leven
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Autisme en een verstandelijke beperking
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Neuropsycholoog Jolanda Snel over een 
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Alle artikelen met een * hebben te maken met het thema prikkelverwerking.

35* Prikkelarme uitjes
Musea, bioscopen en pretparken 
met nét iets minder…

36* Beethoven en 
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Een componist met een boeiende en 
complexe psyche

42 Een dag uit het 
  leven van… Denise

Denises 19-jarige zoon wordt vaak 
overschat door zijn snelle babbel
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Prikkelarm genieten op een camping 
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Het thema van deze uitgave van het Autisme Magazine 
is prikkels! Volgens het woordenboek is een prikkel: een 
stekel, inwerking op de zintuigen of zenuwen, aansporing 
of aanmoediging. Bij het woord ‘prikkels’ komt bij velen het 
beeld van een egel, een hard geluid, scherp eten of een scherp 
voorwerp naar boven. Het eerste waar ik aan denk bij prikkels 
is mijn astma of mijn bruiloft van lang geleden. Of beter 
gezegd: de scène die ik met mijn moeder had bij de bloemist. Ik 
wilde namelijk geen bloemen, maar cactussen…

Prikkels zijn natuurlijk veel meer omvattend. In deze uitgave 
van ons magazine staan onder meer portretten van mensen 
die vertellen over prikkels en hoe zij daarmee omgaan in hun 
dagelijks leven. Een interview met een neuropsychologe over 
onder- en overprikkeling. Een verhaal over een combipoli 
in Rotterdam, waar jongeren met autisme en pijnklachten 
terecht kunnen. En een verhaal over Beethoven die autisme 
zou hebben gehad en ook wat te stellen had met prikkels. 

Het thema prikkels is niet toevallig ook het thema van 
de Autismeweek dit jaar. Het programma zit boordevol 
activiteiten. Zo starten we de Autismeweek 2020 op 
zaterdag 28 maart met het NAR-symposium bij de VU in 
Amsterdam. Thema van deze dag is Muziek als positieve 
prikkel. We sluiten de Autismeweek dit jaar af op zaterdag 4 
april met een Auti-Doe-Dag in Den Haag: de Duinenmars. Ik 
heb mijn loopschoenen al klaarstaan! We lopen als NVA de 
5 km, maar wellicht zijn er onder ons een aantal die samen 
met mij de 10 km of 15 km willen lopen. Wie durft het met 
mij aan? •

Karol Henke
Directeur NVA

Prikkels!

IN HET VOLGENDE AUTISME MAGAZINE 
In het volgende nummer veel aandacht voor hulp, 
behandeling & medicatie.
Suggesties voor deze editie? Mail naar: redactie@autisme.nl
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NIEUWS VAN DE NVA

autismeactueel
Door Anouk van Westerloo

Goed nieuws voor auto-
mobilisten met autisme!
Psychostimulantia - zoals methylfenidaat, dexamfetami-
ne, atomoxetine en modafi nil - zijn sinds eind november 
2019 ook toegestaan (onder voorwaarden*) in het verkeer 
voor mensen met een autismediagnose. De NVA heeft 
zich hier de afgelopen tijd sterk voor gemaakt. ‘Dit is een 
belangrijke stap als het gaat om gelijke rechten voor auto-
mobilisten met autisme in het verkeer,’ zegt NVA-directeur 
Karol Henke.

Tot voor kort gold dit alléén voor mensen met een ADHD-
diagnose of een slaapstoornis. Mensen met (alleen) een 
autisme-diagnose mochten geen psychostimulantia gebrui-
ken in het verkeer, ook niet als z�  veel b� komende ADHD-
symptomen hebben.
De NVA is al een aantal maanden bezig met een lobby om 
de positie van (potentiële) automobilisten met autisme te 
verbeteren. Ook het gebruik van psychostimulantia had 
hierb�  onze aandacht. Zo hebben w�  het ministerie onlangs 
laten weten dat een groeiend aantal mensen met autisme 
zich genoodzaakt zag om een (b� komende) ADHD-diagnose 
te ‘bemachtigen’. Met als doel om zo toch toestemming te 
kr� gen voor het gebruik van psychostimulantia in het verkeer. 
Relatief veel mensen met autisme hebben ook kenmerken 
van ADHD; z�  kunnen om die reden ook veel baat hebben 
b�  een therapeutische behandeling met psychostimulantia.
*Voorwaarde is onder meer dat iemand geen b� werkingen (meer) ervaart die 

een gevaar kunnen opleveren in het verkeer. B�  amfetamine en dexamfetamine 

moet de gebruiker daarnaast in elk geval drie dagen wachten voordat h�  of z�  

weer deelneemt aan het verkeer. Bovendien is b�  deze twee middelen in het 

verkeer nog alt� d de Opiumwet van toepassing. Het gebruik van amfetamine 

en dexamfetamine in het verkeer kan worden aangetoond door middel van de 

nieuwe speekseltest die de verkeerspolitie sinds 2017 gebruikt.

Meer info op autisme.nl 
of scan de QR-code. 

Wie verdient de 
Autismevriendel� k-
heidspr� s 2020?
Nomineer een persoon of organisatie die volgens 
jou de Autismevriendel� kheidspr� s 2020 verdient.
De Autismevriendel� kheidspr� s wordt jaarl� ks 
t� dens de Autismeweek uitgereikt aan personen 
die zich op b� zondere w� ze inzetten voor de par-
ticipatie van mensen met autisme. Dit jaar gaat 
de pr� s naar een persoon of een organisatie die 
zich hard maakt voor mensen met autisme als 
het gaat om prikkelvriendel� kheid!

Aanmelden
Ken je een individu of organisatie die volgens jou 
de Autismevriendel� kheidspr� s 2020 verdient? 
Stuur dan uiterl� k 15 maart 2020 een mail met 
jouw nominatie naar: info@autismeweek.nl
Belangr� k is dat je daarb�  ook een heldere 
toelichting en persoonl� ke motivatie van je 
nominatie geeft, want daarop worden de inzen-
dingen beoordeeld.

Wie verdient de 

ADVERTENTIE

>>  lees verder op pagina 8

Lezersaanbieding 
Pianofeesten 
Concertgebouw
Lezers van Autisme Magazine kunnen met 35% korting op 
alle rangen kaarten bestellen voor drie Pianofeesten (21 
maart, 12 april en 3 mei 2020) via concertgebouw.nl. Vul 
daarvoor bij het afrekenen de actiecode EC192035 in. Bij 
telefonische bestelling (vermeld de actiecode EC192035): 
020 671 8345. Dagelijks bereikbaar van 10-17 uur.

Zaterdag 21 maart: 
Lomp en geniaal: 
250 jaar Beethoven
Beethoven-kenners Leo Samama 
en Walter Heijder vertellen over het 
fenomeen Beethoven. Hij schreef 
geniale muziek, die de tand des tijds 
heeft weerstaan. Als mens was hij 
ronduit lomp, twistziek en opvliegend. 
Walter Heijder geeft verrassende 

psychologische inzichten uit de 21e eeuw. Pianist Martin Oei 
zorgt voor muzikale intermezzi met de uitvoering van twee 
complete sonates van Beethoven: Der Sturm en Pathétique.

Zondag 12 april: 
Tom & Jerry in de 
Tuin der Lusten
Onverwachte combinaties 
van beeld en composities van 
Franz Liszt: de Dante sonate 

met het drieluik de Tuin der Lusten met het drieluik de Tuin der Lusten met het drieluik en the Cat Concerto van Tom 
& Jerry met de tweede Hongaarse Rhapsodie. Pianist Martin 
Oei vroeg de jonge filmmaker Liza Verboon beelden bij muziek 
van Liszt te maken. Een voorstelling voor jong en oud.

Zondag 3 mei: Klára Würtz en Martin Oei 
op twee vleugels
Klára Würtz en Martin Oei treden met dit programma voor 
twee vleugels in de voetsporen van drie bijzondere piano-
duo’s: Johannes Brahms en Clara Schumann, György en 
Márta Kúrtag, en Serge Rachmaninoff met Pavel Pabst.
Alle concerten beginnen om 14.15 uur.

Alvast een voorproefje? Lees het artikel van Beethoven-
kenner Walter Heijder in deze editie over Beethoven en 
prikkelverwerking, vanaf pagina 36.
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Correctie
In Autisme Magazine 3-2019 stond een recensie 
van het boek Kunnen vrouwen ook autisme heb-
ben?, geschreven door Roos Hart. Inmiddels zijn 
de prijs en de bestelwijze gewijzigd. Bestellen 
kan via boekscout.nl, ISBN: 9789463896504, 
prijs: € 19,50.

UNIT Academie: 
uitzonderlijk uniek
Ter ere van het 12,5-jarig jubileum van de Stichting UNIT 
Academie presenteert Museum Het Valkhof van 9 februari 
tot 24 mei de tentoonstelling Uitzonderlijk uniek. 

De Nijmeegse UNIT academie biedt (jong)volwassenen met au-
tisme en/of andere diagnoses én een bijzonder talent voor beel-
dende kunst of vormgeving een voorbereidende opleiding tot de 
kunstacademie of andere creatieve opleidingen en werkplekken. 
Veel succesvolle kunstenaars startten hier hun creatieve carrière. 
Zeven jaar geleden raakte kunstenares Marlene Dumas betrok-
ken bij de UNIT academie. Zij onderstreept het bijzondere talent 
van deze groep creatievelingen, onder wie geweldige schilders, 
fantastische (strip)tekenaars en animatiefilmmakers, bijzondere 
verhalenvertellers en knappe fotografen met een esthetisch oog. 
De tentoonstelling brengt maar liefst dertig (voormalige) UNIT 
deelnemers en UNIT studenten bij elkaar.

Word vriend van de UNIT Academie!
Sinds een halfjaar is de UNIT Academie als kleine zorgaanbieder 
(door onoverzienbare, bureaucratische regels van gemeenten) 
afgestapt van het bieden van dagbesteding. Het accent is nu 
helemaal komen te liggen op kunstenaars in de dop die op een 
geheel eigen manier geholpen worden om de weg te vinden in 
hun artistieke en persoonlijke ontwikkeling. 
Meld u daarom vandaag nog aan als Vriend van de UNIT Acade-
mie om de reguliere activiteiten te continueren en bijzondere ac-
tiviteiten te verwezenlijken. Schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar 
vanwege de ANBI-status. 
Zie ook: belastingdienst.nl, ANBI-nummer RSIN 818415332.

Meer info: unitacademie.nl, museumhetvalkhof.nl

Verhalenbank 
Psychiatrie: 
Deel uw verhaal!
Wat is de impact van een psychiatrische aan-
doening op iemands leven? In hoeverre spelen 
thema’s als schaamte, schuldgevoelens, spiritua-
liteit, religie, seksualiteit en sociale uitsluiting een 
rol? De Verhalenbank Psychiatrie is een initiatief 
van het UMC Utrecht en verzamelt persoonlijke 
verhalen van (ex)patiënten, naasten en hulp-
verleners die te maken hebben met psychische 
kwetsbaarheid. Door het wetenschappelijk ana-
lyseren van hun ervaringen proberen we meer 
begrip, beter herstel en betere zorg te realiseren.

Denkt u dat uw verhaal waardevol is 
voor anderen en kan bijdragen aan het 
verbeteren van de zorg? 
Ga dan naar verhalenbankpsychiatrie.nl. U vindt 
er toelichtende informatie en de mogelijkheid om u 
aan melden. We horen graag uw verhaal!
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NIEUW ONLINE PLATFORM

We beleven het dagelijks: onze prikkelrijke samenleving met een continue stroom van 
geluiden, beelden en informatie. Het verwerken van al die prikkels vraagt om een adequaat 
‘verwerkingssysteem’ in onze hersenen: een systeem dat fi ltert welke prikkels belangrijk zijn voor 
ons welzijn en welke niet, en dat ervoor zorgt dat we op een passende manier hierop reageren. Veel 
mensen met autisme ervaren echter problemen met die prikkelverwerking in hun hersenen. In het 
bijzonder mensen met autisme en een verstandelijke beperking hebben hier vaak dagelijks last van. 
Daarom ontwikkelen we juist voor hen Sensonate.

Door Bernadette W� nker-Holmes, Douwe Wilts en Marieke 

Werkman / Illustratie Iris van der Veen

Sensonate.nl 
Voor een 
optimale 
prikkelbalans

Sensonate.nl is het eindproduct van het onder-
zoek De Sensatie van een Goed Leven (zie ook 
kader pagina 13). Doel van dit onderzoek is ‘iets’ 
ontwikkelen wat b� draagt aan ‘een goed leven’ 
voor mensen met autisme en een verstande-
l� ke beperking via een optimale prikkelbalans. 
Dat ‘iets’ is Sensonate geworden, een prikkelend, 
informatief en toegankel� k online platform, 
ontwikkeld voor en door iedereen die hier in het 
dagel� ks leven mee te maken heeft: ouders, bege-
leiders, leerkrachten en mensen met autisme (met 
en zonder verstandel� ke beperking). Ook experts 
op het gebied van prikkelverwerking b�  autisme 
en een verstandel� ke beperking ontwikkelen mee. 
De eerste versie van sensonate.nl is vanaf 1 april 
2020 beschikbaar. 

>>  lees verder op 

pagina 10
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NIEUW ONLINE PLATFORM

Waar staat Sensonate voor?
Sensonate is een samensmelting van 
sense en sonate. Sense gaat over voelen, 
over prikkels, sensaties, zintuigen - net als 
ons platform. Sonate gaat over muziek 
en over componeren - een sonate is een 
muziekstuk met meerdere delen, elk met een 
eigen dynamiek: vrolijk, energiek, rustig of 
verdrietig. Elke sonate is weer anders, net als 
het maatwerk dat nodig is in de begeleiding 
naar een optimale prikkelbalans. Op 
Sensonate vind je geen blauwdrukken, maar 
inspiratie om jouw eigen aanpak samen te 
stellen (te ‘componeren’) voor iemand in je 
omgeving - en wie weet ook voor jezelf. Om 
te ontdekken wat je aanspreekt en wat niet. 

Wat vind je straks zoal op Sensonate?
Op Sensonate vind je ervaringsverhalen, 
informatie en handvatten gericht op de 
vier doelen die zijn vastgesteld voor het 
eindproduct van De Sensatie van een 
Goed Leven:
• Duidelijke uitleg in woord en beeld van 

begrippen rondom autisme, verstandelijke 
beperking, prikkels en prikkelverwerking;

• Ervaringsverhalen en handvatten die 
inspireren om anders te kijken naar 
gedrag en om signalen van onder- en 
overprikkeling eerder te herkennen en 
bespreekbaar te maken;

• Handvatten, zoals online in te vullen 
vragenlijsten, om de individuele 
prikkelverwerking en wat voor iemand ‘een 
goed leven’ is in kaart te (laten) brengen; 

• Tips en verwijzingen voor aanpak-op-maat 
en evaluatie van problemen op het gebied 
van prikkelverwerking: wat kun je zelf doen, 
welke hulp is daarnaast mogelijk? 

Dit alles is vindbaar via fi lters die je zelf 
kunt instellen, zodat de informatie optimaal 
aansluit bij wat je zoekt. Vanaf 1 april 2020 
online: sensonate.nl

Dit project wordt mogelijk gemaakt door 
ZonMw, met dank aan alle partners in 
De Sensatie van een Goed Leven.
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Wat zijn prikkels eigenlijk?

Een prikkel is informatie die afkomstig is van zintuigen. 
Wat we voelen, wat we ruiken, wat we proeven, wat 
we horen, wat we zien: het zijn allemaal prikkels. Met 
prikkelverwerking bedoelen we dat onze hersens iets doen 
met de prikkels die ze binnenkrijgen. Op basis van hoe ze 
die prikkels verwerken, passen we ons gedrag aan. Dat 
doen we allemaal, elke dag, al staan we daar meestal niet 
zo bewust bij stil. 

Welke soorten prikkels zijn er? 
Bij prikkels denken we vaak als eerste aan geluiden, 
beelden of aanraking, maar er zijn veel meer soorten 
prikkels die onze zintuigen waarnemen en die in onze 
hersens worden verwerkt. We beschrijven hieronder elf 
prikkels, en hoe we die waarnemen als de zintuigen naar 
behoren werken:

Aanraking De tastzin wordt ook wel het voornaamste 
zintuig van ons lichaam genoemd. Voelen, liefhebben, 
geraakt of geroerd zijn; we kunnen het ervaren door de 
tastlichaampjes van onze huid. Deze prikkels vormen 
belangrijke input voor onze beleving van sociale interactie.

Geur We ruiken ons huis, ons huisdier, onze ouders, broers 
en zussen. We ruiken de stad, de industrie, de koeien 
op het platteland, het bos. Geur brengt ons herinnering. 
Het geeft ons een aangenaam gevoel of maakt ons juist 
angstig. Het geeft ons leven emotionele kleuring en 
geurbeleving speelt daarmee een belangrijke rol in ons 
welbevinden.

Smaak Alles wat we in onze mond stoppen, heeft smaak. Smaak Alles wat we in onze mond stoppen, heeft smaak. Smaak
Of het nu een glaasje water is of een kopje thee, een 
broodje ham of een beschuitje met bruine suiker. Er 
kunnen vijf smaken worden onderscheiden, te weten: zoet, 
zuur, bitter, zout en umami (hartig). De smaaksensoren 
liggen verspreid over de hele tong.

Geluid De wekker gaat, we praten met onze naaste, de 
kachel zoemt, een vrachtwagen rijdt voorbij. Voortdurend 
is er geluid om ons heen. Geluid geeft ons informatie over 
onze omgeving. Het horen praten van mensen vormt 
daarnaast een basis voor de spraaktaalontwikkeling.

Beeld Zodra we ’s ochtends onze ogen opendoen, zien 
we. We zien hoe het licht door een kier in het gordijn naar 
binnenvalt. We zien het verkeerslicht op rood springen. 
We kijken naar een schilderij in een museum (van dichtbij 
of juist van een afstandje).

Beweging (spieren en evenwicht) Onze spieren, pezen en 
gewrichten zorgen voor het registreren van bewegingen 
en de houding van ons lichaam. Ons evenwichtsorgaan 
registreert bewegingen die te maken hebben met ons 
evenwichtsgevoel, zoals versnellingen en vertragingen, het 
registreren van draaiingen om alle lichaamsassen en het 
registreren van waar we ons bevinden ten opzichte van de 
zwaartekracht.

Inwendige prikkels Honger, dorst, volle darmen of een 
volle blaas: we kennen het allemaal. Dat we honger en 
dorst kunnen waarnemen, dat we voelen of onze blaas 
vol zit, is een gevolg van de zogenoemde interoceptie. 
Interosensoren zitten aan de binnenkant van organen 
(inclusief bloedvaten) en geven de hersens informatie over 
hoe de inwendige mens ervoor staat.

Pijn We voelen allemaal weleens pijn. In onze spieren, 
pezen en gewrichten, in onze maag of darmen of op 
onze huid. Pijn ervaren is een complex van pijnprikkels, 
herinneringen, emoties en biochemische reacties. Het heeft 
daardoor een tijdgebonden en zeer persoonlijke betekenis.

Temperatuur Onze thermoreceptoren zijn gespecialiseerd 
in het waarnemen van warmte en koude, de temperatuur 
van de omgeving. In de winter voelen we dat het koud 
is en trekken we een extra trui aan, terwijl we ’s zomers 
liever in een T-shirt lopen. Ook proberen we te vermijden 
dat het afwaswater te warm of te koud is en drinken we 
thee pas als deze enigszins is afgekoeld.

Gedachten Ook gedachten kunnen prikkelen en ons 
bezighouden. Mensen met autisme geven vaak aan 
dat ze overprikkeld raken door een ‘vol hoofd’ of een 
voortdurende stroom van gedachten.

Emoties Een emotie ervaren bij jezelf of signaleren bij een 
ander is een prikkel die door meerdere zintuigen wordt 
geregistreerd en vaak door het filter in onze hersenen 
wordt gezien als ‘belangrijk’, vooral in sociale situaties.
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NIEUW ONLINE PLATFORM

Prikkelverwerking en autisme
Sinds 2013 zijn problemen in de prikkelverwer-
king erkend als een kenmerk van de diagnose 
autisme(spectrumstoornis). Veel mensen met 
autisme (ca 90%) hebben hier dagelijks last 
van. Het verschilt per persoon, per situatie, 
per dag en per zintuig om wat voor problemen 
het gaat en ook de ernst varieert. Iemand met 
autisme kan bijvoorbeeld onverwacht sterk op 
een prikkel reageren omdat de hersenen deze 
prikkel als ‘sterk en relevant’ registreren, terwijl 
veel andere mensen dezelfde prikkel nauwelijks 
aandacht zouden geven (bijvoorbeeld: een 
kriebelend truitje of het tikken van een pen). 
Deze reactie noemen we hyperresponsief of 
overgevoelig. Een ander kan juist belangrijke 
prikkels zoals pijn of honger nauwelijks op-
merken, omdat de hersenen deze prikkels ten 
onrechte als ‘onbelangrijk’ labelen en dus geen 
aandacht geven. Deze reactie noemen we 
hyporesponsief, of ondergevoelig. Het komt voor 
dat mensen met autisme op hetzelfde zintuig 
beide reacties vertonen: bijvoorbeeld doof lijken 
voor harde geluiden, maar direct opveren als ze 
hun favoriete deuntje horen. 

Een goed leven in 
optimale prikkelbalans 
Een persoon die in prikkelbalans is, kan prikkels 
verwerken en zijn of haar gedrag aanpassen aan 
de omgeving zonder voortdurend overspoeld te 
raken en/of relevante prikkels zoals pijn, honger 

of dorst niet op te merken. De bandbreedte van 
die prikkelbalans verschilt van mens tot mens en 
kan ook per dag en per zintuig verschillend zijn. 
Wat helpt om prikkelbalans te vinden, hangt 
samen met wat voor iemand belangrijk is om 
een ‘goed leven’ te ervaren. Ook dit verschilt 
tussen personen, maar is vaak terug te voeren 
op jezelf mogen zijn en zelf mogen bepalen, 
verbinding ervaren met anderen en lichamelijke 
en geestelijke gezondheid ervaren.

Inspireren om te observeren
Een belangrijk uitgangspunt van Sensonate is dat 
de bezoeker inspiratie, informatie en handvatten 
vindt om zelf te gaan observeren en afwegen 
wat in een bepaalde situatie voor een bepaald 
persoon zou kunnen werken. Dit is niet eenvoudig 
- zeker niet wanneer die persoon niet zelf kan ver-
woorden wat hij of zij prettig vindt en wat niet. Als 
iemand bijvoorbeeld regelmatig onrustig en boos 
is, kan dit komen doordat diegene overgevoelig 
is voor de harde geluiden op de dagbesteding, 
maar het kan ook komen doordat die dagbe-
steding onvoldoende uitdaging biedt. Of omdat 
die ene favoriete begeleider er nooit meer is. Er 
kunnen ook zintuiglijke problemen spelen, zoals 
doofheid of slechtziendheid. Ouders, begeleiders 
en leerkrachten maken de persoon met autisme 
en een verstandelijke beperking dagelijks mee en 
kunnen daarom waardevolle informatie geven 
over hoe het met diegene gaat en wat voor hem 
of haar belangrijk is. 
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Louise Wester (2002) 
heeft asperger en woont 
met haar ouders, haar 
twee jaar oudere broer, 
een hond en drie katten in 
Amsterdam. Ze heeft net 
haar havodiploma gehaald 
en schr� ft in haar columns 
over hoe het is om een 
tiener te z� n met autisme.

Soms heb ik meer last van m� n autisme dan anders. Dan voel ik al m� n 
kleren op m� n lichaam, alles kriebelt en zit verkeerd. Ik denk niet dat het 
dan echt m� n kleren z� n waar ik last van heb, 
maar m� n huid, want alles zit fout. Ik wil dat 
iedereen uit m� n buurt bl� ft want aangeraakt 
worden is het ergste d at ik m�  op zo’n moment 
kan bedenken. 

Deze momenten doen zich vooral voor wanneer 
ik me mentaal niet goed voel. Dan kr� g ik last van 
alles wat er om me heen gebeurt. Maar vooral 
kr� g ik last van geluid. Zoals vaak op school ge-
beurde t� dens het maken van een toets. 
Om m�  heen hoor ik pennen over papier gaan, 
benen over elkaar schuiven, ademhaling en 
soms een kuchje. Elk geluidje dat ik hoor voelt 
alsof ’t het hardste geluid is dat ik ooit heb gehoord, maar dan komt het 
volgende geluid en is dat weer harder. Al die geluiden samen voelen net 
alsof er iemand tegen me schreeuwt. Minder dan een centimeter van 
m� n oor af hard en boos tegen me schreeuwt. Ik doe niks, ik kan me niet 
meer focussen op de vragen. M� n hoofd heeft kortsluiting. M� n hand 
met m� n pen gaat steeds harder over het papier voor me. Snel scheur ik 
al door het papier heen. 

Soms zit ik op de grond in de badkamer met m� n rug tegen het bad. M� n 
handen in m� n haar en m� n knieën tegen m� n borst. Geluiden om m�  
heen worden harder en harder, ik kan er niet tegen. Uit frustratie trek ik 
huilend aan m� n haar. Niet dat het iets doet, eigenl� k maak ik het alleen 
maar erger voor mezelf. 

Het verschilt per keer van welke prikkels ik het meest last heb. Het 
vaakst z� n het aanraking en geluid, maar soms is het geur waar ik last 
van heb, of als ik zo veel dingen kan zien dat het te veel wordt.

Het enige wat werkt voor m�  op zo’n moment is op de bank liggen met 
een deken strak om me heen, m� n noise cancelling koptelefoon op met 
de muziek van Jack Johnson. Jack Johnson is het enige waar ik naar kan 
luisteren op zo’n moment, de tonen z� n laag en de melodie is rustig. Dan 
lig ik met m� n rug naar de kamer en met m� n gezicht in een kussen, zo 
min mogel� k prikkels binnenlatend, tot ik weer rustig ben. •

‘Uit 
frustratie 
trek ik 
huilend 
aan mijn 
haar’

Geluid doet p� n 

COLUMN

De Sensatie van een Goed Leven
Het onderzoeksproject De Sensatie van 
een Goed Leven (SGL) levert de basis 
voor Sensonate. SGL is geïnitieerd en 
georganiseerd door TGO (Toegepast 
GezondheidsOnderzoek) en gefi nancierd 
door ZonMw. TGO is onderdeel van de 
afdeling Gezondheidswetenschappen van 
het UMCG en vormt met onderzoek een 
brug tussen praktijk en wetenschap. In 
SGL werken ruim vijftig netwerkpartners 
samen, waaronder zorginstellingen, 
scholen en therapeuten. De NVA en de LFB 
(landelijke belangenorganisatie dóór en vóór 
mensen met een verstandelijke beperking) 
organiseerden en coördineerden de inbreng 
van mensen met autisme (met en zonder 
verstandelijke beperking) en hun ouders. 
Productiebedrijf OQTOO en partners uit het 
netwerk Overstekend Wild ontwerpen en 
bouwen het eindproduct. Sensonate wordt 
gekoppeld aan autisme.nl en up-to-date 
gehouden door de NVA in samenwerking 
met een redactieteam uit het SGL-netwerk. 
Dankzij het AutismeFonds en de Academische 
Werkplaats Autisme is er fi nanciering voor 
het platform tot in ieder geval 2022. •

Lees meer over De Sensatie van een Goed 
Leven op kennispleingehandicaptensector.nl 
of scan de QR-code.
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Daniëlle Hameteman is getrouwd 
en heeft twee jongvolwassen 
kinderen, een zoon en een 
dochter. Haar zoon heeft autisme, 
en ook Daniëlle zelf werd in 
2015 op veertigjarige leeftijd 
gediagnosticeerd met autisme. 
Daniëlle test voor ons elke editie 
een aantal producten uit.

AUTITEST

In deze rubriek testen wij 
telkens een paar producten 
die het leven van mensen 
met autisme makkelijker 
kunnen maken. 

Ook een suggestie voor 
deze rubriek? Mail naar 
redactie@autisme.nl 

Feather the Owl 
luchtbevochtiger 

Rustiger worden door middel van 
aromatherapie, werkt dat? Marcia 

van oil-up.nl stuurde mij een Feather 
the Owl Diffuser met lavendelolie 
van Young Living Oil om te testen.

Natuurlijk viel de uilenvorm gelijk op, 
maar deze luchtbevochtiger heeft 
naast drie programma’s waaruit je 
kunt kiezen, ook een nachtlamp-
functie met mooie LED-kleurtjes en 
ingebouwde geluiden.
De diffuser is supermakkelijk te bedie-
nen: water en olie zijn bij te vullen 
door de top van de uil eraf te halen. 
De linkerteen regelt de bevochtiger, 
de rechterteen het (nacht)lampje. 
Aan de achterkant van de uil zit de 
geluidsknop (regen, vogels, de zee, 
ventilator of een slaapliedje) en volu-

meknop. Al deze functies zijn ook 
apart van elkaar te gebruiken.

Wij hebben een vrij grote huiskamer 
en een hond, dus de luchtbevochti-
ger moest knoerthard werken om 
in ieder geval de geur van de olie te 
ervaren. Dat is zeker gelukt. Heerlijk! 
Mijn gezin en hond werden er echt 
rustig van. Een minpuntje vond ik 
zelf dat de bevochtiger in de hardste 
stand wat lawaaierig was. Maar met 
het ingebouwde geluid van vogeltjes 
was dat minder aanwezig.

Feather the Owl is verkrijgbaar bij 
oil-up.nl en kost rond de € 58,-.

Bambook uitwisbaar schrift

Af en toe jouw gedachten en afspra-
ken uitwissen, een heerlijk idee 
toch? Dus vroeg ik aan Bambook of 
ik een uitwisbaar schrift mocht tes-

ten en met een beetje meedenken 
van hun kant, kwamen wij op het 
Do Book.

Waarom het Do Book? Omdat dit 
schrift ideaal is qua indeling. Het 
bevat een week- en maandplan-
ner waar je alle afspraken/taken 
kunt opschrijven. En gelinieerde en 
blanco pagina’s waarop je al jouw 
gedachten en tekeningen kwijt kunt. 
Het Do Book wordt standaard gele-
verd met een pen met zwarte uit-
wisbare inkt en een gumborsteltje 
waarmee je het kleinere werk kunt 
uitgummen. Voor het grotere werk 
kun je een cleaning kit bestellen met 
een doekje, sponsje en een verstui-
ver waar water in kan. Verschillende 

kleuren pennen (rood, blauw, groen) 
zijn ook bij te bestellen. Erg handig 
om de belangrijke taken bijvoor-
beeld een rode kleur te geven.

Het Do Book heeft een A5-formaat 
met harde kaft en is daardoor mak-
kelijk mee te nemen. Ik heb het Do 
Book de laatste maanden veelvul-
dig gebruikt en vind het een fijne 
aanvulling in mijn dagelijks leven. 
Het feit dat ik hiermee veel papier 
bespaar, is ook een pluspunt.

Met de gratis Bambook-app kun 
je je pagina’s scannen en opslaan 
voordat je ze uitwist. Prijzen va-
riëren van € 10,95 tot € 29,95 per 
schrift, via bambook.org
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Paul Verbael is nog maar zestien jaar oud 
en heeft nu al meerdere sponsortochten 
georganiseerd en gereden op de fiets. Paul 
woont in Heeze, houdt van fietsen en bouwen 
met LEGO Technic. In 2011 werd bij hem autisme 
geconstateerd. Dit jaar doneerde hij een deel van 
zijn geld aan de NVA.

SPONSORFIETSTOCHT

Door Mees Kierpensteijn

Paul (16) 
fietst 150 
km voor het 
goede doel

Dit is niet de eerste keer dat Paul een tocht als deze heeft 
georganiseerd. Vóór deze sponsortocht reed hij al drie an-
dere sponsortochten. Die eerste drie keer doneerde Paul al 
het geld dat hij ophaalde aan KWF Kankerbestrijding. Dit 
jaar koos hij ervoor om te doneren aan de NVA en Alzheimer 
Nederland. Dit omdat hij zelf autisme heeft en zijn oma lijdt 
aan alzheimer.
Maar Paul is nog niet klaar. Volgend jaar wil hij de vijfde editie 
van zijn sponsortocht organiseren. ‘Dat is een jubileumjaar. 
Daarom wil ik het nog wat groter aanpakken. Ik wil er meer 
publiciteit aan geven door middel van plaatselijke bericht-
geving. Ook wil ik een paar bedrijven benaderen of ze me 
willen sponsoren.’

2000 calorieën
Tijdens de vorige tochten reed Paul telkens twintig tot dertig 
dezelfde rondjes van vier tot vijf kilometer lengte. ‘Op een 
gegeven moment begon dat saai te worden,’ blikt Paul terug. 
Dus koos hij er dit jaar voor om een grote ronde te rijden van 
75 kilometer, en die dan twee keer te volbrengen. Dit deed 
hij samen met zijn vader die vanuit zijn auto hielp met het 
aangeven van de route, eten en drinken aanreikte en fiets-
materialen paraat had als het nodig was. ‘Uiteindelijk heb 
ik er zeven uur over gedaan en bijna tweeduizend calorieën 
verbrand. Daarna heb ik twaalf uur geslapen,’ vertelt Paul.

Speciale school
In Heeze gaat Paul naar een speciale school. Hier zitten 
mensen met autisme, ADHD, epilepsie en kinderen die moei-
lijker leren. ‘Ik vind het een erg fijne school omdat ze echt 
aandacht voor je hebben,’ zegt Paul. Door zijn autisme heeft 
hij meer moeite met het verwerken van prikkels dan iemand 
zonder autisme. Dat zorgt ervoor dat hij vaker rust nodig 
heeft door te veel prikkels na bijvoorbeeld een lange dag 
op school. ‘Daarom ga ik ook nooit naar drukke feesten of 
festivals, want dat kan ik niet aan.’ 

Voordelen
Gelukkig zitten er ook voordelen aan autisme en voor Paul 
geldt dat net zo. Zijn nauwkeurigheid helpt hem bijvoorbeeld 
bij het tekenen en hij is erg gepassioneerd over techniek en 
voertuigen. 
Fietsen is een andere passie van Paul. Het helpt hem na een 
drukke dag om zijn hoofd leeg te krijgen en alles weer op een 
rijtje te zetten. ‘Ik zit niet bij een sportclub, want dat vind ik 
een beetje te druk. Dus doe ik zelf aan fietsen, en dat doe ik 
vooral voor mijn conditie. Anders had ik nooit die sponsor-
tocht van 150 kilometer kunnen uitrijden!’ •

In totaal heeft Paul € 725,- opgehaald met zijn 
sponsortocht. Het deel dat hij daarvan doneerde aan 
de NVA was € 362,50.

Dit rondje reed Paul 

in totaal twee keer, 

wat uitkomt op 

150 kilometer. 
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PRIKKELPORTRETTEN

Door Marion Verstraeten / Foto Mustafa, Paulinda van Olst 

Vier totaal verschillende personen met autisme, die allemaal één ding gemeen hebben; ze ervaren prikkels 
anders dan de meeste mensen. Wat betekent dat voor hun dagelijks leven? 

>>  lees verder op 

pagina 28

‘Ik probeer te 
accepteren 
dat het zo is’

Fred Azier (53) is single, woont in 
Leiden en is vijftien jaar geleden 
gediagnosticeerd met autisme. 
Hij heeft geen betaalde baan, 
vanwege zijn gevoeligheid voor 
prikkels. Inmiddels weet hij hier 
goed mee om te gaan en gaat hij 
geregeld naar een museum, een 
concert of uit eten met vrienden.

‘Interactie met anderen veroorzaakt bij mij onder 
andere te veel prikkels. Voor mij is het lastig om 
gelijk te luisteren, de boodschap te verwerken 
en meteen een reactie te formuleren. Daarnaast 
ben ik een perfectionist. Om te voorkomen dat 
er iets misgaat, denk ik vooraf alles tot in detail 
uit en raak uit mijn evenwicht als het anders 
loopt. Om mijn evenwicht te hervinden na een 
onverwachte gebeurtenis, moet ik mijn plan 
aanpassen om alles weer kloppend te maken. 
Dat leidt juist weer tot perfectionisme en zo 

beland ik in een vicieuze cirkel.
Bij een onverwachte prikkel gaat het niet eens 
om de inhoud, maar om het onverwachtse. 
Laatst belde een vriend bijvoorbeeld, om te 
vragen of ik mee wilde naar een museum. Dan 
raak ik in de war. Kan ik dat inplannen door iets 
uit mijn plan te verplaatsen naar een andere 
dag, of kan dat niet en moet ik nee zeggen? Het 
kost mij veel tijd om zo’n prikkel te verwerken 
om zo mijn evenwicht te hervinden. Vanuit de 
buitenwereld lijkt het alsof ik niets doe, maar 
ik ben met verwerken bezig. Gelukkig weet 
deze vriend dat ik tijd nodig heb om zo’n vraag 
te verwerken en om te reageren, dus kwam hij 
ruim op tijd met zijn vraag.
Ik kan ook last hebben van onverwachte kort-
durende geluiden, zoals een deurbel of een buur 
die de deur hard dichtdoet/slaat. Daar kan ik 
erg van schrikken en dan duurt het echt even 
voordat de schrik is weggeëbd.
Het helpt om een onverwachte prikkel als een 
onontkoombaar gegeven te beschouwen. 
Ook al vind ik iets belachelijk, onlogisch of 
gevaarlijk, ik probeer te accepteren dat het zo 
is. Bijvoorbeeld een onduidelijke brief van de 
gemeente over wegwerkzaamheden, waar niet 
duidelijk in staat wat de gevolgen nu precies 
zijn, of een fietser die door rood rijdt. De truc is 
ook om mij voortdurend bewust van prikkels te 
zijn. Als ik dat eerder in de gaten heb, kan ik er >>  lees verder op zijn. Als ik dat eerder in de gaten heb, kan ik er >>  lees verder op 

eerder op reageren.’
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‘Het geluid 
voelde als 
een mes in 
mijn hoofd’

Rianne Jansen (45) woont in 
Veenendaal met haar zoon 
van zestien en kat Joonas. Ze 
is eigenaar van ELISA^2, een 
opleidingscentrum voor mensen 
met autisme, hun naasten en 
professionals. Daarnaast is 
ze mede-initiatiefnemer van 
Stichting Op Eigen Tenen, die zich 
inzet om emancipatie bij mensen 
met autisme te bevorderen. 
Ze kreeg op haar drieëndertigste 
de diagnose autisme. 

‘Als kind was ik al vaak overprikkeld. Ik moest 
vroeger een heel eind naar school fietsen en als 
er dan een vrachtwagen langs reed, kneep ik zo 
hard in mijn stuur dat mijn handen kapotgingen. 
Het geluid voelde als een mes in mijn hoofd: het 
leek alsof de vrachtwagen over mij heen reed. 
Ik dacht dat iedereen dat had en dat anderen er 
beter mee om konden gaan.
Ik had vroeger ook de neiging om veel te hard 
te werken, waardoor ik overprikkeld raakte. 
Ik kreeg dan migraine en andere lichamelijke 
klachten, zoals rugpijn. Als kind had ik ook last 
van onderprikkeling: ik voelde bijvoorbeeld niet 
dat ik vol zat en bleef daardoor avondeten op-
scheppen. Daarna lag ik te creperen op de bank 
van de buikpijn.
Wat mij heel goed heeft geholpen is de mind-
fulnesstraining van Annelies Spek (klinisch 

psycholoog en hoofd van het Autisme 
Expertisecentrum, red.) Hierdoor voel ik mijn 
lichaam bewuster en gebruik ik mijn zintuigen, 
door bijvoorbeeld met aandacht te eten en 
niet voor de televisie. Dit helpt mij signalen 
van mijn lichaam eerder te herkennen. Nu voel 
ik bijvoorbeeld beter dat ik slaap heb, terwijl 
ik me daarvoor hier vaak overheen zette. Dat 
is voor mij een wereld van verschil geweest. 
Hierdoor is mijn stressniveau zeker met drie-
kwart afgenomen.
Om te zorgen dat ik niet overprikkeld raak, begin 
ik de dag niet meer met alles wat moet, maar 
met goed voor mezelf te zorgen. Ik maak een 
weekschema waarin ik deze zelfzorgactiviteiten 
zet. Zo beweeg en mediteer ik elke dag. Ik loop 
hard, doe dagelijks oefeningen voor mijn rug en 
beoefen elke dag mindfulness. Daarnaast plan 
ik leuke vrijetijdsdingen in, zoals naar het muse-
um gaan met een goede vriend en daarna lekker 
eten. Als ik goed voor mezelf zorg, blijf ik beter 
in balans. Het grappige is zelfs dat ik uiteindelijk 
nog meer werk kan verrichten, dan voorheen.’

>>  lees verder op 
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‘Verstand 
op nul, blik 
op oneindig’

Marianne Geboers (57) woont 
in Den Haag met haar kat 
Yiska. Ze is schrijver van het 
boek Autisme in kaart en als 
ervaringsdeskundige betrokken 
bij het onderzoeksproject 
Sensatie van een Goed Leven, 
een platform over prikkels 
voor mensen met autisme en 
een verstandelijke beperking. 
Tien jaar geleden kreeg ze de 
diagnose autisme.

‘Ik heb vooral last van geluid. De supermarkt 
heeft bijvoorbeeld van die winkelmandjes met 
wieltjes, met zo’n hoog piepgeluid. Daar raak ik 
gestrest van, waardoor andere geluiden, zoals 
pingende kassa’s, de flessenautomaat, brom-
mende koelingen of schreeuwende kinderen 
extra hard binnenkomen. Dit kan zo erg zijn dat 

ik mijn ‘normale’ sociale vaardigheden verlies. Ik 
kijk dan mensen niet meer aan, word prikkelbaar 
en reageer laat - of niet - op vragen van de cais-
sière. Ik kies meestal voor een andere winkel of 
ik doe boodschappen als ik uitgerust ben: dan 
kan ik meer prikkels verdragen.
Thuis kan ik ook last hebben van geluid, 
bijvoorbeeld als de buren stofzuigen. Dan ga ik 
weg, de natuur in of ik zet muziek op en draag 
een koptelefoon met noise cancelling. Meestal 
is dat voldoende, maar als dat niet helpt ga ik 
zelf lawaai maken door bijvoorbeeld met een 
machine aan een beeld te werken, dan heb ik 
controle over het lawaai en kan ik er beter tegen.
Soms heb ik last van onderprikkeling, bijvoor-
beeld als ik een collage op de computer maak. 
Daar kan ik helemaal in opgaan en de hele dag 
in de kou zitten, niet eten en uren achter elkaar 
doorwerken in dezelfde houding. Wat mij dan 
helpt is een niet-tikkende keukenwekker ver weg 
te zetten, zodat ik wel van mijn bureau moet 
opstaan om ’m uit te zetten. Die onderbreking is 
voldoende om weer te voelen en te bedenken of 
ik moet stoppen of nog door wil gaan.
Voor mij zijn uren van ‘verstand op nul, blik op 
oneindig’ echt noodzaak. Dan ga ik op de bank 
zitten en dvd’s kijken die ik al tien keer heb 
gezien, met Yiska op schoot. Van twee uur (na 
boodschappen doen) tot twee dagen (na een 
druk feest of andere ‘zware’ sociale inspanning). 
Wat bij mij ook goed helpt, is de wereld weer 
klein maken, door op pad te gaan met mijn 
camera en details te fotograferen zoals insecten, 
mossen of patronen. Door letterlijk helemaal in 
te zoomen, verdwijnt geleidelijk de andere ruis 
en word ik weer rustig.’
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‘De echte
wereld 
heeft veel 
schoonheid’
Mustafa Bayram (24) gaat twee 
dagen per week naar Acato in 
Rotterdam, een dagbesteding 
voor mensen met autisme. Hij 
woont zelfstandig en krijgt twee 
keer per week thuisbegeleiding. 
Momenteel is hij op zoek naar 
een leuke baan, het liefst in een 
stripboekenwinkel.

‘Vroeger zat ik alleen maar achter mijn compu-
ter en had ik geen contact met andere mensen. 
Dat was geen leuke tijd, ik verloor mijn mens-zijn 
erdoor. Nu ik bij Acato kom, heb ik weer sociale 
contacten met andere mensen en dat vind ik fijn. 
Daar praat ik met andere mensen over allerlei 
dingen, bijvoorbeeld over kunst of over emoties.
Voor mij is reizen met het openbaar vervoer het 
moeilijkst. Vroeger voelde ik dan een constante 
angst, alsof mijn hart en longen werden samen-
geknepen. Als ik iemand in de ogen aankeek, 
raakte ik al in paniek. Ik ben zelfs een keer 
flauwgevallen in de metro, omdat ik niet tegen 
de drukte kon. Door de paniek begon ik te hyper-
ventileren en hoog en snel te ademen.

Inmiddels heb ik manieren gevonden om wel te 
kunnen reizen. Ik reis op rustige tijdstippen, bui-
ten de spits en tijdens het reizen probeer ik mijzelf 
bezig te houden, door te schetsen in mijn schets-
boek. Dan zit ik helemaal in mijn eigen wereldje 
te tekenen. Op die manier lukt het wel om naar 
Acato te gaan met het openbaar vervoer.
Sinds ik weer meer onder de mensen ben, zie ik 
zoveel meer. De echte wereld heeft veel schoon-
heid en zoveel mensen negeren dat. Die zitten 
alleen maar naar het scherm van hun telefoon 
te staren. Kijk maar eens om je heen en zie de 
natuur, de zon die opkomt of de mooie kleuren 
van bloemen. De wereld zit vol met deze mooie 
dingen en dat mis je dan allemaal als je alleen 
maar op je telefoon of achter de computer zit. 
Verder knutsel ik vaak, dan bouw ik bijvoorbeeld 
miniatuurkasteeltjes van papier en draakjes van 
origami en daar kan ik dagen mee zoet zijn. Dat 
helpt mij ook tegen mijn angsten en overprikke-
ling. Die dingen maken mij blij.’
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ONVERKLAARBARE PIJNKLACHTEN

Bij de meeste 
patiënten 
wordt er geen 
lichamelijke 
oorzaak 
gevonden

Door Julie Wevers

Kinder- en jeugdpsychiater Wietske Ester zag zóveel jongeren met autisme en onverklaarbare 
lichamelijke klachten vastlopen, dat zij ruim een jaar geleden een aparte polikliniek voor hen oprichtte 
in Rotterdam. Het gaat om de zogeheten ‘combipoli’ Autisme en Lichamelijke Klachten voor jongeren 
tot 22 jaar.

Het was een terugkerend patroon. Keer op keer zag psychiater 
Wietske Ester van ggz-instelling Youz jonge patiënten met au-
tisme en ernstige psychische klachten die nog iets met elkaar 
gemeen hadden: zij kampten met chronische pijnklachten 
waarvoor in het medische circuit geen verklaring werd gevon-
den. ‘Ze hadden bijvoorbeeld chronische buikpijn of hoofdpijn 
en gingen om die reden soms zelfs niet meer naar school of 
werk,’ zegt Ester. ‘Hun leven stond voor een groot deel stil.’

Revalidatiecentrum
Vaak schreef Ester medicijnen tegen de depressie of angsten 
voor, of zij verwees door voor cognitieve gedragstherapie. 
‘Maar ik raakte er steeds meer van overtuigd dat ik hiermee 
niet de kern van het probleem aanpakte,’ zegt Ester. ‘Dat 
er eigenlijk eerst iets anders zou moeten gebeuren, iets 
essentieels: deze jongeren geruststellen dat zij écht geen 
lichamelijke ziekte hebben. Ondanks dat dit doorgaans al door 

Kijk op youz.nl (zoek op: 
consultatie spreekuur) 
of scan de QR-code. 

De consultatieve polikliniek Autisme en 
Lichamelijke Klachten is van Sarr Autisme 
Rotterdam, onderdeel van de organisatie 
voor kinder- en jeugdpsychiatrie Youz. 
Beide vallen onder de grote ggz-instelling 
Parnassia. Behandelaren kunnen kinderen 
met autisme en lichamelijke klachten - die 
zijn vastgelopen in de zorg - aanmelden via 
het consultatie spreekuur. 
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Autisme en pijn
De ene persoon met autisme kan overgevoelig zijn voor 
pijn, terwijl de ander juist opvalt door ongevoeligheid. 
Maar het komt ook regelmatig voor dat één persoon met 
autisme overgevoelig is voor de ene (pijn)prikkel, maar 
totaal ongevoelig voor de andere. 
Om het nóg ingewikkelder te maken: (ogenschijnlijke) 
ongevoeligheid voor pijn of andere zintuiglijke prikkels 
kan paradoxaal genoeg óók het gevolg zijn van een 
extreme overgevoeligheid. De reactie op deze prikkel 
is dan bijvoorbeeld zó overweldigend, dat iemand in 
een staat van verdoving raakt. Dit kan uiteindelijk ook 
gebeuren als iemand er keer op keer niet in slaagt om zijn 
pijnklachten duidelijk te maken aan de buitenwereld. Dit 
komt bijvoorbeeld voor bij mensen met autisme en een 
verstandelijke beperking. 

Chronische pijnklachten
De wetenschap heeft pas recentelijk aandacht voor de 
relatie tussen autisme en pijn. Veel harde feiten zijn er 
dan ook nog niet, maar wel een aantal interessante 
bevindingen. Zo ontdekten onderzoekers van het 
vooraanstaande Zweedse Karolinska Institutet* in 2018 
een relatie tussen ADHD- en autismekenmerken en 
chronische pijnklachten bij kinderen en jongeren. Van de 
in totaal 146 patiënten tussen de acht en zeventien jaar 
oud van een Zweedse pijnkliniek, voldeed bijna veertien 
procent aan de kenmerken van een autismediagnose, 
twintig procent aan die voor een ADHD-diagnose en meer 
dan een kwart aan de kenmerken voor beide diagnoses. 
Opvallend genoeg had slechts vijf procent ook 
daadwerkelijk een diagnose. Deze onderzoekers adviseren 
dan ook om jonge patiënten met chronische pijnklachten 

voortaan standaard te screenen op autisme en ADHD.
Uit een recent, grootschalig Amerikaans onderzoek** 
blijkt dat ruim vijftien procent van de kinderen met 
autisme - volgens hun ouders - kampt met chronische of 
terugkerende pijnklachten. Dat is bijna twee keer zoveel als 
kinderen zonder de diagnose. Van de kinderen met autisme 
en een bijkomende diagnose - bijvoorbeeld epilepsie of een 
verstandelijke beperking - zou zelfs bijna twintig procent te 
maken hebben met hardnekkige pijnklachten.

Bijzonderheden in de prikkelverwerking
Dat er een verband is tussen autisme en onverklaarbare 
chronische pijnklachten lijkt inmiddels wel duidelijk. 
Hoe die relatie er precies uitziet, dat blijft gissen. ‘Daar 
heb ook ik nog geen feiten over, maar wel een aantal 
hypotheses,’ zegt Wietske Ester. ‘Je kunt je bijvoorbeeld 
voorstellen dat iemand met autisme en bijzonderheden in 
de prikkelverwerking, lichamelijke klachten versterkt of 
verzwakt ervaart. Ook kunnen prikkels als licht of geluid 
bij hen zó hard binnenkomen, dat zij grenzen aan een 
pijnervaring.’ 
Een belangrijk aandachtspunt is volgens Ester dat mensen 
met autisme pijnklachten anders weer kunnen geven 
dan mensen zonder de diagnose. ‘Daardoor kan het voor 
specialisten moeilijker zijn om hier adequaat mee om te 
gaan. Dat is een groot probleem, want juist mensen met 
autisme kampen relatief vaak met lichamelijke problemen, 
bijvoorbeeld buikpijn door darmklachten.’ 
*Prevalence of autism traits and attention-deficit hyperactivity disorder symp-

toms in a clinical sample of children and adolescents with chronic pain, Journal 

of Pain Research, 2018.

**National Prevalence of Pain Among Children and Adolescents With Autism 

Spectrum Disorders, JAMA Pediatrics, 2019 (online)

>>  lees verder op pagina 22

meerdere artsen tegen ze is gezegd, zijn zij hiervan vaak nog 
niet echt overtuigd.’
Om deze jonge patiënten beter te kunnen helpen richtte Ester 
ongeveer een jaar geleden de zogeheten combipoli Autisme en 
Lichamelijke Klachten op in Rotterdam, bedoeld voor het geven 
van consulten aan kinderen en jongeren met autisme tot 22 jaar. 
Bijzonder is dat Ester deze poli opzette in nauwe samenwerking 
met het grote Rotterdamse revalidatiecentrum Rijndam. 

Communicatieprobleem
‘Dat was mijn grote wens en ik ben heel blij dat dit is gelukt,’ 
zegt Ester enthousiast. ‘We weten namelijk dat bij de meeste 
patiënten de kans heel klein is dat er alsnog een lichamelijke 
oorzaak voor hun pijnklachten wordt gevonden. Daarom is 
het belangrijk dat deze kinderen en jongeren leren omgaan 
met deze klachten. En dat is precies wat revalidatie-artsen 

heel goed kunnen. Rijndam heeft hiervoor bovendien een heel 
uitgebreid behandelaanbod.’
Maar eerst is het dus zaak om deze kinderen en jongeren 
gerust te stellen. Dat dit andere hulpverleners eerder niet is 
gelukt, heeft volgens Ester waarschijnlijk te maken met au-
tisme. ‘Vaak is er iets misgegaan in de communicatie. Zeker 

‘Het is belangrijk dat 
deze jongeren leren 
omgaan met hun 
pijnklachten’
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Sem is met
alles gestopt. 
Met school, met 
werk, met 
vrienden maken…

Tijdens een verjaardagsfeest drie jaar geleden 
kreeg Sem* (autismediagnose) plotseling een 
klap op zijn onderrug. Het was een teken van 
zijn jongere broer dat het tijd was om naar huis 
te gaan. ‘Rechtsonder, vlak bij mijn bil, klonk een 
heel naar geluid,’ zegt Sem. ‘Het was meteen niet 
pluis, mijn spier werd ook hartstikke dik.’ 
De destijds zeventienjarige Sem liep op dat 
moment stage bij een logistiek bedrijf. Dat ging 
heel goed. In zijn beoordeling stond: ‘Sem loopt 
geen stage, hij werkt hier.’ Maar misschien werd 
er te veel van hem gevraagd, denkt hij nu. ‘Tijdens 
een stage moet je eigenlijk fouten kunnen maken, 
maar ik draaide gewoon volledig mee. Het was de 
logistieke sector hè, iedereen heeft daar meteen 
een grote bek als je iets fout doet.’ 

Overprikkeld
Dankzij fysiotherapie ging het drie weken na 
de klap alweer een stuk beter. Maar tijdens een 
voetbaltraining schoot het Sem opnieuw in zijn 
onderrug. ‘Sindsdien voel ik altijd de stekende pijn 
in mijn onderrug; als ik ga slapen en ook als ik 
weer opsta.’
Ondanks de pijn ging Sem terug naar zijn stage-
adres. De baas zei: ‘Of je draait honderd procent 
mee, of je draait niet mee.’ Sem: ‘Toen heb ik het 
toch nog geprobeerd, maar het werd al gauw te 
veel. Ik raakte helemaal overprikkeld, alles ging rot.’ 
Sindsdien staat zijn leven stil. ‘Ik ben met alles 
gestopt. Met school, met werk, met vrienden 
maken, met relaties onderhouden en inmiddels 
ook met het stellen van doelen.’
Een oorzaak is nog altijd niet gevonden, ondanks 
de lange stoet geraadpleegde hulpverleners 
zoals een neuropsycholoog, rugspecialist, 
haptonoom en een chakra-specialist. 

als je autisme hebt, moet een boodschap jou heel duidelijk 
worden verteld. En dat is in het medische circuit helaas niet 
altijd het geval. Regelmatig is er sprake van veel ruis, vooral in 
de overdrachtsinformatie van de ene naar de andere hulpver-
lener. En dan denkt de patiënt al gauw: ‘Ja, maar die andere 
dokter zei iets heel anders. Hoe zit het nu écht?’

Grondig onderzoek
Om elke twijfel weg te nemen, doet de combipoli grondig 
onderzoek. Zo vraagt Ester bijvoorbeeld alle brieven op van eer-
dere medische onderzoeken, samen met de revalidatie-arts. 
‘Dat zijn er vaak heel wat, onder meer van fysiotherapeuten, 
neurologen en internisten. Ook brengen we nauwkeurig in 
kaart hoe lang iemand precies is behandeld en of hij of zij een 
bepaalde behandeling wellicht voortijdig heeft afgebroken. 
Vervolgens kijken we of er nog gaten in de diagnostiek zitten.’
Soms zitten die gaten er inderdaad nog in. ‘Je zou het mis-
schien niet verwachten,’ zegt Ester. ‘Maar sommige jeugdigen 
zitten al heel lang in de psychiatrie en hebben nog nooit een 
kinderarts gezien voor hun pijnklachten. Die verwijzen wij 
natuurlijk eerst door.’ 
Bij de meeste patiënten kan er echt geen lichamelijke oorzaak 
worden gevonden. ‘Hebben wij ze daarvan eenmaal over-
tuigd, dan kan er een nieuw probleem ontstaan,’ zegt Ester. 
‘Soms wil een jeugdige dan een schuldige aanwijzen voor de 
pijn - zichzelf, iemand of iets uit de omgeving - en dan is het 
aan ons om uit te leggen dat er geen ‘schuldige’ is, dat het nu 
eenmaal hun lichaam is dat zo werkt.’ •

ONVERKLAARBARE PIJNKLACHTEN

CASUS
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Toen jij werd geboren, werd de moeder in mij dat ook. Voor altijd zou ik je 
beschermen en het juiste meegeven. Om te genieten van het leven. Meteen 
voelde ik me heel verantwoordelijk voor je. Alsof ik diep vanbinnen wist dat 
dit nodig zou zijn. Gaandeweg werd duidelijk dat het in jouw hoofd anders 
werkt. Ogenschijnlijk eenvoudige dingen bleken voor jou een uitdaging. 
Soms zelfs een kwelling en dan brak mijn moederhart. 
Wat ik kan en kon, is er voor je zijn. En daarna opstaan en weer doorgaan, 
want achter de (soms heel donkere) wolken schijnt altijd weer de zon. Dat is 
zo zeker en natuurlijk als eb en vloed. Die tegenslagen geven je vertrouwen; 
dat het moeilijke er kan zijn en ook weer over kan waaien.  Ik zie hoe je 
erdoor groeit en weet je, dat doe ik ook, als moeder en als mens. 

Door jou leerde ik dat stilstaan vooruitgang kan betekenen. En wat de 
kracht van stilte is. Doordat mijn 
gedrag jou beïnvloedt, hou je mij 
steeds een spiegel voor. Het maakt 
me bewust van alles wat ik doe. 
Je houdt me bij de les. Want hoe 
betrouwbaarder ik ben, des te beter 
het met jou gaat. Die veilige en 
stabiele basis, daar kan volgens mij 
geen hulpmiddel of therapie tegenop. 

Door jouw moeder te zijn ontdekte ik het vuur in mezelf. Soms laait het op. 
Bij onrecht of bureaucratie bijvoorbeeld. Het is de kunst om dat vlammetje 
goed en gedoseerd om te zetten in assertiviteit. En soms om van koers te 
veranderen. Als een leeuwin waak ik over jou, mijn welpje. Instinctief weet 
ik dat roofdieren op de loer liggen, die feilloos aanvoelen dat je, door jouw 
‘anders zijn’ een wel heel makkelijke prooi bent. 
Steeds meer durfde ik te vertrouwen op mijn gevoel. Stelde mezelf vragen 
als: Past dit bij ons? Is deze keuze nu verstandig? En: Wat als we dit eens 
niet doen? Het hielp altijd. 

Ik krijg weleens complimentjes over hoe ik voor jou zorg. Maar weet je, jij 
bent degene die het allergrootste compliment en respect verdient. Want 
niet alleen houd jij je staande in een wereld die moeilijk te begrijpen is: je 
leert en kan gelukkig ook genieten.
Zo liepen we onze eigen race. Zonder onszelf te vergelijken met de andere 
‘paardjes’ in de wedstrijd. En we wonnen. Dankjewel lief kind. Zo worden 
we de beste versie van onszelf.•

‘Door jou leerde 
ik dat stilstaan 
vooruitgang kan 
betekenen’

Lief kind

Linda van der Niet heeft 
samen met haar man twee 
dochters, van wie Daniëlle 
(Daan) de oudste is. Zij werd 
in 2000 geboren en heeft 
klassiek autisme en een licht 
verstandelijke beperking.
Reacties:
linvdniet@gmail.com
of via Facebook

COLUMN

‘Sinds ik deze 
klachten heb, 
beland ik keer 
op keer op een 
wachtlijst’

Wachtlijsten
En dat maakt Sem depressief en 
wanhopig. Toen hij een halfjaar geleden 
aanklopte bij de combipoli Autisme 
en Lichamelijke Klachten van Youz 
in Rotterdam, wilde hij eigenlijk nog 
maar één ding: een verwijzing voor de 
Levenseindekliniek. ‘Inmiddels wil ik dat 
gelukkig niet meer,’ zegt Sem. ‘Ik kreeg 
van de polikliniek een ander middel 
tegen depressies en dat werkt veel beter. 
Nu ik niet meer suïcidaal ben, kan ik bij 
revalidatiecentrum Rijndam terecht voor 
behandeling. Ik sta nu op de wachtlijst. Al 
sinds ik deze klachten heb, beland ik keer 
op keer op een wachtlijst. Dat vind ik heel 
erg moeilijk.’ 

Bindweefsel
Een kennismakingsgesprek met de 
revalidatie-arts van Rijndam heeft 
inmiddels wel al plaatsgevonden. ‘Van 
hem kreeg ik het advies om meer te gaan 
bewegen, ondanks de pijn. Daarom ga ik 
nu drie keer per week naar de sportschool. 
De revalidatie-arts vertelde dat ik meer 
kon bewegen, ook om mijn bindweefsel 
losser te maken. Bindweefsel is zeg maar 
het wetsuit van je lichaam. Het is een 
heel nieuwe invalshoek. Ik moet nog zien 
of het klopt. Inmiddels heb ik al heel veel 
verklaringen gehoord, maar tot nu toe 
heeft nog niks geholpen. 
Mijn grote wens voor de toekomst is dat 
ik eindelijk pijnvrij ben. En dat ik in het 
winkelcentrum niet langer word ingehaald 
door mannen van tachtig.’
*In verband met de privacy is de naam Sem gefingeerd.

CASUS
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De Emiliusschool in Son en Breugel beschikt over drie grote multisensorische ruimtes. Het zijn 
bijzondere en unieke activeringsruimtes, waarin de leerlingen op speelse wijze zintuiglijke ervaringen 
opdoen die afgestemd zijn op de doelen van hun ontwikkeling.

NVA-EXPERTGROEP AUTISME EN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Door Pieter Reintjes / Fotografie Joris den Blaauwen

Het is bij elke leerling 
ontdekken wat werkt

Oscar ligt ontspannen op het zachte waterbed. Hij geniet zicht-
baar van de warmte, het getemperde licht, de kleuren en de rust 
in dit lokaal. Deze multisensorische ruimte (MSR) is een vaklo-
kaal voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen. In 
het dagrooster van de leerlingen wordt overprikkeling voorko-
men, dit komt ook tot uiting in de wijze waarop de leerlingen 
gebruik maken van de MSR. De kinderen vinden het heerlijk. 
Toen een leerling met autisme onlangs zag dat de leerkracht 
een ander kind masseerde, kwam hij zelf naar de leerkracht toe 
en maakte duidelijk ook te willen worden gemasseerd.

Activering
‘Onze multisensorische ruimtes zijn activeringsruimtes om kin-
deren sensorische ervaringen op te laten doen. Wij begeleiden 
ze daarin, volgens een vast rooster, gestructureerd en gericht 
op de individuele leerling,’ vertelt Hilde Verhagen, leerkracht 
Autisme.
‘Voor onze leerlingen met autisme werken we met verwijzers 
en herkenbare activiteiten. Ook kunnen er preventief rustmo-
menten worden gecreëerd.’

Oscar
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In het grote lokaal is ook de black light-ruimte, waar de kin-
deren b� voorbeeld worden geactiveerd door in de donkere 
ruimte speciaal licht op de witte handschoen van een bege-
leider te sch� nen. De handschoen licht daardoor op. De twee 
aanwezige leerlingen vinden het een hele belevenis de hand-
schoen te zien ‘zweven’. 
Hilde: ‘Een kind dat niemand een hand durfde te geven heeft in 
deze ruimte geleidel� k aan met behulp van een fl uorescerende 
handschoen, geleerd om dit wel te doen.’

Hard en zacht
Naast de black light-ruimte staat de grote borstel, waar een 
leerling de harde en zachte haartjes om beurten voorzichtig 
aanraakt. H�  vindt het duidel� k erg spannend om de verschil-
lende borstels uit te proberen.
Hilde: ‘Het is b�  elke leerling weer ontdekken wat wel en wat 
niet goed werkt. Als bepaalde materialen of activiteiten een 
positieve ervaring opleveren voor een kind, dan kan hier in de 
klas verder aan gewerkt worden.’

Alerter
In de tweede sensorische ruimte is meer activiteit. Er is 
b� voorbeeld een ballenbaan, een discovloer die op de 
maat van de muziek meetrilt en verderop een groot rad dat 
ronddraait. Op dit rad z� n met klittenband knuffels geplakt. 
Een van de leerlingen zit samen met z� n begeleider b�  het rad, 
volgt de knuffels, wacht tot er een knuffel beneden is en haalt 
hem ervan af. Vervolgens gaat de knuffel in een mand. Dit is 
een voor hem moeil� ke sensomotorische activiteit, maar h�  
heeft er veel plezier in en is trots als uiteindel� k alle knuffels in 
de mand liggen.

>>  lees verder op pagina 26

‘Als iets een positieve 
ervaring oplevert, 
werken we daar verder 
mee in de klas’

Emiliusschool
De Emiliusschool in Son en Breugel is 
een school voor leerlingen met (ernstige) 
meervoudige beperkingen. De school werkt 
nauw samen met de daarnaast gelegen 
Stichting Welzijn Zonhove (SWZ). De 
multisensorische ruimtes zijn in de periode 
2006 tot 2009 ontworpen en gerealiseerd. De 
behoefte aan deze ruimtes ontstond, doordat 
leerkrachten merkten dat het klaslokaal 
niet genoeg mogelijkheden bood om aan de 
doelstellingen te werken. Het werken met 
zintuigen vereist een andere aanpak en in 
een klas heb je altijd de ruis van de andere 
kinderen en het personeel.

De werkgroep bestond uit medewerkers van 
de school, gedragsdeskundigen van SWZ-
Zonhove en prof. dr. Carla Vlaskamp van de 
Rijksuniversiteit Groningen, hoogleraar op 
het gebied van mensen met zeer ernstige 
verstandelijke en meervoudige beperkingen. 
Het doel was onderwijsvaklokalen te 
ontwikkelen waar doelgericht en systematisch 
aan de sensorische ontwikkeling van de 
kinderen gewerkt kan worden. De eigen 
ideeën en ideeën opgedaan bij Barry Emons 
(Belevingsgerichte Zorg) hebben geleid tot 
drie unieke multisensorische ruimtes.

Meer info: emiliusschool.nl

Juul
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Meer info over de NVA-Expertgroep
Autisme en Verstandelijke Beperking:
autisme.nl of mail naar: 
expertgroepvb@autisme.nl

Suzanne Agterberg, namens de 
NVA-Expertgroep ASS & VB:

‘Ook dit is weer een voorbeeld van de mooie 
zoektocht naar ‘wat werkt’ bij deze speciale 
doelgroep. Om onderwijs te geven aan 
leerlingen met autisme én een verstandelijke 
beperking moet je creatief zijn en op zoek 
gaan naar ingangen die aan de buitenkant 
soms minder zichtbaar zijn. Dat vraagt 
inderdaad soms fl ink wat (gezamenlijk) 
speurwerk en administratie, maar als dat 
oplevert dat deze kinderen weer tot leren 
kunnen komen, mag je daar met z’n allen 
best heel trots op zijn! Ik hoop dat dergelijke 
initiatieven overgenomen worden in de rest 
van het land: in plaats van ‘separeren’ en 
uitsluiten, ruimte(s) maken voor dat wat 
ontspant en activeert!’

Download de 
volledige fl yer met 
kwaliteitseisen van 
de Expertgroep ASS 
en VB via autisme.nl 
of scan  de QR-code

Met dank aan Oscar en Juul die in overleg met hun ouders 
op de foto mochten.

‘In alle ruimtes z� n de kinderen meestal uit de rolstoel,’ zegt 
Hilde, ‘wat al heel erg goed voor ze is. Als ze uit de rolstoel 
z� n, ervaren ze prikkels weer op een andere manier. Het kan 
hen alerter maken. Deze alertheid zorgt ervoor dat de leerling 
daarna in de klas beter gericht is op de volgende activiteit.'

Soft play-ruimte
Echt veel beweging is er in de soft play-ruimte. Kinderen z� n 
actief in en b�  de ballenbak en gl� den over de aanwezige 
objecten. Juul houdt erg van schommelen en Oscar van de 
trampoline. De soft play-ruimte is vooral een veilige omgeving, 
waar kinderen begeleid bewegen. Een fysiotherapeut leert 
hier een kind klimmen, b� voorbeeld. De activiteiten worden 
met behulp van foto’s aangestuurd. 
‘De volgorde van de activiteiten is dan duidel� ker. Soms wordt 
de inhoud van de foto’s niet begrepen, maar ze weten dan wel 
dat er een nieuwe activiteit gaat plaatsvinden.
Anderen doen de activiteiten eerst een t� dje onder begeleiding 
en als z�  weten in welke volgorde het moet, dan kunnen z�  
zelfstandig aan de gang.’

Uitbreiding
De materialen, toestellen en activiteiten worden voortdurend 
aangepast en uitgebreid. Zo heeft de ballenbaan ballen met 
lichtjes. Een leerkracht plakte onlangs foto’s van bekenden op 
het rad waarop z� n kinderen actief reageerden.
Hilde: ‘Voor kinderen met autisme is het rad een heel mooie 
ervaring. De handeling is duidel� k en het is ook duidel� k wan-
neer de activiteit is afgelopen. Overal staat de sensorische 
activiteit centraal: k� ken naar voorwerpen, deze even aanra-
ken of vastpakken.’

Leerlijnen
Speciaal voor deze doelgroep is een curriculum ontwikkeld. De 
resultaten worden vastgelegd in de didactische volgl� sten (DVL).
Hilde: ‘We splitsen alles uit, b� voorbeeld lichaamsgebonden 
geluiden en omgevingsgeluiden. Denk aan sensomotoriek, 
bewegen en ruiken. Ook de fysiotherapeuten en ergotherapeuten 
noteren hun ervaringen in het verslag dat vervolgens ook weer 
aanstuurt wat je het kind gaat aanreiken. De kinderen van de 
Emiliusschool leren van en doen allerlei ervaringen op door de 
activiteiten en materialen die ze aangeboden kr� gen in onze 
multisensorische ruimtes. Ze maken ondanks hun ernstige 
beperkingen toch een ontwikkeling door. Alle kleine stapjes die 
onze leerlingen maken, z� n grote successen.’•
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a: prikkels! D
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Tijdens de A
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eek staat de N
VA

 onder m
eer stil bij een prikkel 

die voor veel m
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eestal positief uitpakt: m
uziek. O
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m
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posium
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erp bij de Vrije 
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U
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m
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, m
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eer hoog-
leraar neuropsychologie Erik Scherder en A

altje van Zw
eden, oprichter van 

stichting Papageno.

B
urn-out

O
verigens zijn m

ensen m
et autism

e zeker niet de enigen die last kunnen 
hebben van over- of onderprikkeling. O

ok m
ensen m

et andere diagno-
ses hebben er vaak m

ee te m
aken, zoals personen m

et niet-aangeboren 
hersenletsel, een verstandelijke beperking, m

igraine, een posttraum
a-

tische-stressstoornis, dem
entie of hoogbegaafdheid. En steeds vaker w

ordt 
de vraag gesteld of het aantal prikkels in onze m

oderne m
aatschappij niet 

voor heel veel m
ensen ziekm

akend is - en of er m
ogelijk een verband is m

et 
de forse stijging van het aantal personen m

et een burn-out.

Een prikkel is inform
atie die binnenkom

t via onze 
zintuigen. B

� voorbeeld licht, geluid, geur, p� n en 
tem

peratuur. M
ensen m

et autism
e reageren vaak anders 

op prikkels dan m
ensen zonder autism

e. D
e onderlinge 

verschillen z� n daarb�  heel groot. Zo zoekt de één prikkels 
actief op, terw

� l de ander ze juist zoveel m
ogel� k uit de 

w
eg gaat. En de één w

ordt keer op keer overw
eldigd 

door prikkels, terw
� l de ander veel prikkels juist niet 

w
aarneem

t. M
ensen m

et autism
e en een verstandel� ke 

beperking l� ken extra kw
etsbaar te z� n voor problem

en 
op het gebied van prikkelverw

erking.
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Tijdens de A
utism

ew
eek zullen er in het hele land activiteiten plaatsvinden rondom

 autism
e en prikkels. D

e N
VA

-
regio’s en de A

utism
e Info C

entra (A
IC

’s) organiseren tijdens de A
utism

ew
eek inloopm

iddagen, inform
atiem

arkten 
of lezingen. En niet alleen de N

VA
, m

aar ook tientallen andere organisaties zullen bijeenkom
sten organiseren 

w
aarbij m

ensen m
et en zonder autism

e m
et elkaar in gesprek gaan. 

K� k voor alle activiteiten op autism
ew

eek.nl
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SENSORISCHE INTEGRATIE

Neuropsycholoog Jolanda Snel had als kind veel last van onderprikkeling en zat daardoor vaak een 
beetje voor zich uit te staren. Dat haar omgeving haar als lui afschilderde, frustreerde haar. Inmiddels 
begeleidt zij in haar eigen praktijk mensen die last hebben van over- of onderprikkeling, om uiteinde-
lijk tot een persoonlijk ‘prikkeldieet’ te komen.

Onderprikkeling wordt 
vaak niet begrepen

Door Pieter Reintjes

‘Als kind had ik veel last van onderprikkeling,’ 
vertelt Jolanda, ‘maar als volwassene kan ik er 
beter mee omgaan.’ Net als andere kinderen met 
onderprikkeling kwam Jolanda nergens toe, lette 
zij niet op in de klas en haar omgeving vond haar 
erg lui. Dat frustreerde haar enorm, zorgde voor 
onderpresteren en het tastte ook haar zelfver-
trouwen aan. 
‘Na de brugklas kreeg ik vwo-advies, maar ik 
koos voor havo. Want ondanks mijn intelligentie 
kwam ik eigenlijk tot niks en ik was bang dat men 
daarachter zou komen.
Het ging pas beter, nadat rond mijn twintigste de 
diagnose ADHD werd gesteld. Met hernieuwd 
zelfinzicht kon ik mijn universitaire studie aan, 
maar… had ik het maar eerder geweten, dan had 
ik me al die tijd niet zo slecht hoeven voelen.’

Proprioceptie
Soms hebben mensen last van over- of onder-
prikkeling. Dat gebeurt als hun prikkelverwerking 
niet goed functioneert en de hersenen niet goed 
omgaan met de ongeveer tien miljoen prikkels die 
via de zintuigen per seconde binnenkomen.
Jolanda: ‘Mensen zijn voortdurend in interactie 
met hun omgeving via de bekende zintuigen: 
horen, proeven, ruiken, voelen en zien. Om 
goed te functioneren hebben we die zintuigen 
nodig, samen met ons evenwichtsorgaan en 
het vermogen van ons lichaam om zichzelf in de 
ruimte waar te nemen. Dat laatste noemen we 
proprioceptie.’
Werkt de proprioceptie goed, dan is er niet veel 
aan de hand. Werkt het niet zoals het hoort, dan 

kun je bijvoorbeeld wat onhandig zijn, tegen 
deurposten oplopen, maar ook emotioneel uit 
balans raken.

Sensorische integratie
Een kind met een ‘sensorische integratiestoornis’ 
kan bepaalde informatie verkeerd interpreteren, 
het neemt de prikkels te sterk of te zwak waar, of 

>>  lees verder op 

pagina 32
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SENSORISCHE INTEGRATIE

kan de informatie uit de verschillende zintuigen 
niet goed combineren. Het weet daardoor niet 
wat het ermee aan moet. Dit kan leiden tot bij-
voorbeeld woedeaanvallen of ongepast gedrag.
Jolanda: ‘Stel dat je een bal opgooit en dat je 
iemand vraagt die bal weg te schoppen. Als 
de samenwerking tussen zintuigen ontbreekt, 
valt die persoon bijvoorbeeld om. Hij is mono-
zintuiglijk ingesteld en kan maar één ding tege-
lijk: kijkend de bal volgen óf op één been staan. 
Ouders vertellen me bijvoorbeeld dat hun kind bij 
een instructie niet lijkt te kunnen kijken en luis-
teren tegelijk. De sensorische integratie werkt 
dan niet soepel en dat vraagt om aanpassingen.’

Reguleren
Er zijn altijd subtiele signalen die aangeven dat 
de over- of onderprikkeling begint, maar die ver-
schillen per persoon. Nagels bijten is bijvoorbeeld 
een onbewuste manier van het lichaam om zelf de 

over- of onderprikke-
ling te reguleren. Zoals 
licht prikkels geeft 
voor de ogen, geven 
spieren (bijvoorbeeld 
kaakspieren) prik-
kels voor de proprio-
ceptie. Stimuleren 
van de proprioceptie 
heeft een dempende 
werking op de opko-
mende overprikkeling. 
Of het leidt juist tot 

meer alertheid bij onderprikkeling. Ook het even-
wichtsorgaan vangt prikkels op; door bijvoor-
beeld even een rondje te draaien of te springen 
word je wakkerder, alerter.

Onderprikkeling
Onderprikkeling is erg onbekend, vergeleken met 
overprikkeling. ‘Voor wie last heeft van onder-
prikkeling zijn de gevolgen dan ook vaak groter 
dan de onderprikkeling zelf,’ zegt Jolanda. ‘Want 
het gedrag van onderprikkeling is gedrag dat 
niet wordt gewaardeerd. Mensen vinden dat je 
lui bent, dat je je best niet doet. Als je zelf ook niet 
snapt hoe het komt, doet dat heel wat met je zelf-
beeld. Ook is er vaak sprake van fors onderpres-
teren, waardoor je op een lager niveau komt, wat 
nog minder prikkelend is, en zo is de cirkel rond.’ 
Professioneel geeft het problemen, omdat 
iemand met onderprikkeling tijdens een vergade-

ring kan wegzakken, totdat hij een zet van zijn 
buurman krijgt, bijvoorbeeld. Een ander reageert 
er zelf op door actief grapjes te gaan maken of 
door met een pen op tafel te gaan tikken, wat 
door de omgeving weer als storend kan worden 
ervaren.
Sociaal kan onderprikkeling eveneens tot pro-
blemen leiden, omdat gewone huishoudelijke 
taken blijven liggen of het konijnenhok maar niet 
wordt verschoond. Of mensen doen geen bood-
schappen om gezond te koken, maar de honger-
prikkel stuurt hen vervolgens naar de snackbar. 
Ze willen wel, maar komen maar heel moeilijk tot 
concrete actie, tot het (bijna) te laat is. 

Prikkelprofiel
In de behandeling werkt Jolanda stap voor stap. 
‘Als eerste bepaal ik van de cliënt zijn of haar 
positie in een prikkelprofiel, waarin de zintuiglijke 
gevoeligheden en manier van reageren worden 
onderzocht. Ik werk tevens aan bewustzijn en 
zelfinzicht, want het is belangrijk dat mensen 
bij zichzelf hun unieke signalen voor over- of 
onderprikkeling leren herkennen. Dan volgen 
de stappen: voorkomen, herstellen en genieten. 
Elke stap op maat uitgewerkt voor die specifieke 
cliënt, per zintuig. 
Voorkomen is natuurlijk het fijnste. Maar ken je 
je vroege signalen, dan kun je bijvoorbeeld nog 
ingrijpen voor het erger wordt. Die stappen 
vormen samen je persoonlijke prikkeldieet. Een 
voorbeeld daaruit kan zijn dat je tijdens het 
boodschappen doen (overprikkeling) een druk-
vestje aantrekt (proprioceptie: kalmerend).’

Passend
Onderprikkeling blijft een heel lastig onderwerp 
in werksituaties. Jolanda: ‘Iemand met een kan-
toorbaan werkte veel aan de computer en moest 
veel vergaderen. Door zijn onderprikkeling kwam 
hij niet goed in zijn focus en miste hij te veel infor-
matie. Dat had grote invloed op zijn prestaties. 
Zijn prikkeldieet hebben we toen gebaseerd op 
onder andere zijn evenwichtsorgaan. Een paar 
keer per dag diepe kniebuigingen maken en met 
zijn hoofd bewegen, bleek te helpen. Daarnaast 
maakte hij ’s morgens een schema, zodat hij 
visueel de dag kon overzien, om te voorkomen 
dat hij zou wegzakken in een passieve chaos. 
Het ging beter, maar niet goed genoeg. Hij zat 
zo in een niet-passende prikkelomgeving, dat 
hij van functie veranderde en buitenprojecten is 

‘Het is belangrijk de 
eigen unieke 
signalen voor over- 
of onderprikkeling 
te leren herkennen’
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Mijn vaardigheid met keukenspullen is helemaal niks. Ik heb weleens het zie-
kenhuisbed van mijn schoonvader met een pollepel gerepareerd (echt waar!), 
maar aanleg om met kookdingen te koken, heb ik gewoon niet. Tuurlijk heb ik 
een paar keer geprobeerd om culinair hoog te gaan staan, maar onderweg 
naar de top verdwaalde ik altijd, steevast en helemaal. Dan belde ik de Chinees 
en had ik toch te eten.

Sinds Lief en ik bij elkaar horen, leun ik 
daarom zwaar op haar band met pot-
ten en pannen. Zoals zij in drabjes roert, 
is een lust voor het oog, ze laat sukade-
lapjes glunderen, giet zonder morsen de 
rosevalletjes af en maakt moes van de 
appeltjes uit onze eigen tuin. Ik kijk dus 
wel uit voor ik ga klagen.
Aan de andere kant roep ik niet vaak en hard genoeg ‘bravooo!!’ over Lief 
haar sudderkunsten. Ik wil wel, graag zelfs, maar die inspiratie komt alleen 
als mijn mond net vol lekkers zit, en ik heb al eens gedeeld dat ik behoorlijk 
netjes ben opgevoed. 
Als goedmakertje bedacht ik dat ik héél misschien ooit toch nog weleens voor 
één keertje zou kunnen proberen om voor Lief (en mezelf) een heuse wereld-
hap te bereiden. Ik herinnerde mij nog aan mijn kook-cv, maar het mini-kansje 
dat Lief ‘goooh!!’ zou kunnen roepen, kon ik onmogelijk weerstaan. 

Jaren terug heb ik van een zakje instant-poeder, foe-yong-ei voor Lief willen 
maken in een steelpannetje, omdat ze ziek in bed lag. Het pannetje was alleen 
lager dan de omelet werd, dus die paste niet in Lief. En ze had ‘toch geen trek’.
Door die gebeurtenis en door de overdadige legdrift van onze kipjes, koos ik nu 
voor een ‘Omelet met Doperwtjes en Slagroom (en nog wat)’. Er zouden vast 
en zeker nog genoeg eitjes over blijven. Mijn recept was een mengeling uit wel 
twaalf kookboeken die het onderling niet eens waren, en slagroom vind ik nou 
eenmaal erg lekker. 
Met Lief op niet-bemoei-afstand keek ik voor ik begon nog even in het rond. Eén 
pan kon ik goed overzien, wat erin moest, stond op één rijtje en de kalmerende 
vogeltjesgeluiden konden naar binnen door het keukenraam.
‘Hup, d’r in’ keerde ik de beslagkom ondersteboven, en zie: de doppertjes en de 
slagroom hadden meteen bonje.
Volgens mij is eten maken multitasking en zijn Autjes definitief niet gebouwd 
om meer dan één ingrediënt tegelijk te beroeren. Lief moet maar over iets 
anders ‘goooh!!’ naar mij roepen. •

‘Ik roep niet 
vaak en hard 
genoeg: 
bravooo!!’ 

Eén ding tegelijk

Paul Reukers (1955) 
kreeg zijn diagnose rond 
zijn 53e jaar, is al heel 
lang getrouwd en heeft 
vier soorten huisdieren. 
Tot aan zijn vervroegde 
pensioen werkte hij 
als fraudedeskundige 
kindersmokkel.

COLUMN

Jolanda Snel heeft als 
neuropsycholoog haar eigen praktijk 
in Doorn, nadat zij daarvoor enkele 
jaren in ggz-instellingen en de 
ouderenzorg werkzaam was. Zij richt 
zich vooral op mensen met ADHD, 
autisme en hoogsensitiviteit (HSP), 
maar ook bijvoorbeeld met dementie 
of andere hersenschade. Kortom: 
mensen die een net even andere 
informatieverwerking hebben en 
daardoor in het leven vastlopen. 
Zij hebben vaak prikkelproblemen, 
concentratieproblemen, hebben 
geen overzicht en kunnen het 
dagelijkse leven moeilijk organiseren. 
Daarnaast geeft zij psycho-
educatie, lezingen, trainingen en 
groepstherapieën. 
Jolanda: ‘De uitleg van wat autisme, 
ADHD of HSP is, geeft al veel rust, 
inzicht, troost en erkenning. Maar 
mensen kunnen ook heel boos 
worden, een stukje rouw ervaren of 
juist meer energie krijgen, omdat zij 
de mogelijkheden gaan zien om hun 
leven anders in te richten.’ •
Meer info: jolandasnel.nl

gaan doen. Het is ook belangrijk op tijd 
tot de conclusie te komen dat je je werk 
anders passend moet inrichten.’

Zo kan Jolanda zelf als ZZP’er haar eigen 
tijd goed indelen. ’s Morgens doet zij aan 
fitness of hardlopen, zodat haar lijf vol-
doende prikkels krijgt. ‘Daar heb ik de 
rest van de dag profijt van bij het bege-
leiden van cliënten. Daarna zak ik letter-
lijk bewust even weg in de onderprikke-
ling. Die pieken en dalen heb ik nodig.’
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28 maart tot en met 4 april 2020 w
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Kaarten bestellen en meer informatie: ga naar www.autismeweek.nl of scan direct de QR-code.

Mede mogelijk gemaakt door: 

zaterdag 21 maart 2020

Auti-Doe-Dag
op Duinrell

Wandel je 
mee 5 of 
10 km?

zaterdag 4 april 2020

Auti-Doe-Dag
Duinenmars

NAR-Symposium: 
Muziek als positieve prikkel

zaterdag 28 maart 2020

Zet autisme 
in het licht:

donderdag 2 april 2020
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De pretparken, dierentuinen, musea en 
andere activiteiten in ons kleine land zijn 
haast niet te tellen. Maar niet elk uitstapje 
is even geschikt voor prikkelgevoelige 
kinderen of volwassenen met autisme. Op 
deze pagina vind je tips en mogelijkheden 
om met het hele gezin een leuke én 
autismevriendelijke dag te hebben.

PRIKKELARME UITJES

Door Anouk van Westerloo

Wanneer ga je?
Het is niet altijd te regelen, maar als het even kan: trek er dan niet 
op uit als half Nederland hetzelfde idee heeft. Dus vermijd weeken-
den en vakanties als je naar een pretpark of museum wil. Kies als 
het even mogelijk is voor een doordeweekse dag buiten de vakanties 
om. Benut de studiedag van school bijvoorbeeld, als je kind daardoor 
doordeweeks vrij is. Een warme zomerdag is juist weer wel geschikt 
voor een rustig museumbezoek!

Blotevoetenpad/natuurspeelbos
Weinig mensen om je heen en vooral veel indrukken van de natuur, 
die je zelf zo groot of zo klein kunt maken als je wil. Loop met blote 
voeten door het gras, klieder met water en modder of ga lekker in 
de weer met takken en dennenappels. Je kunt ook samen met een 
boswachter op pad door een natuurgebied. Kijk voor leuke locaties 
op: staatsbosbeheer.nl (zoek op: speelbossen, blotevoetenpad 
of boswachter).

Autismevriendelijke musea
Er wordt steeds meer aandacht besteed in musea aan mensen met 
een prikkelgevoeligheid, bijvoorbeeld door terugtrekruimtes te creëren. 
Sommige musea bieden zelfs een paar keer per jaar de mogelijkheid 
voor een autismevriendelijk of prikkelarm bezoek, vaak ’s ochtends of 
in de avonduren. 
• Museum De Lakenhal in Leiden organiseerde al zo’n dag, maar er 

zijn ook andere initiatieven. 
• Het Tropenmuseum Junior in Amsterdam heeft aangepaste 

rondleidingen voor klassen uit het speciaal onderwijs.
• Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam organiseert regelmatig 

een prikkelarme ochtend, speciaal bedoeld voor kinderen van 6-13 
jaar met prikkelverwerkingsproblemen en hun families. De eerst-
volgende dag is op 17 mei van 9.30-11 uur. Vooraf wel even aan-
melden: hetscheepvaartmuseum.nl

• Het Rijksmuseum in Amsterdam organiseert af en toe een 
prikkelarme avondopenstelling, met gedimd licht, minder publiek 
en rustige ruimtes om je terug te trekken. Kijk voor tips van het 
Rijksmuseum voor een prikkelarm museumbezoek en komende data 
van avondopenstellingen op rijksmuseum.nl/toegankelijkheid

Weet je niet zeker of het museum dat je wil bezoeken prikkelarme 
mogelijkheden heeft en kun je de info niet vinden op hun site (zoek op: 
toegankelijkheid)? Neem dan even contact op met het museum, vaak 
is er wel iets te regelen. Zij kunnen je ook vertellen wanneer het beste 
moment is voor een rustig bezoek.

Op stap met de Autipas
Tijdens een bezoek aan een attractiepark, museum 
of dierentuin kun je ook gebruikmaken van de 
Autipas. Bij een aantal organisaties hoef je dankzij 
de Autipas niet in de drukke rij bij de ingang of bij 
attracties te blijven wachten tot je naar binnen 
kunt. Je wordt dan bijvoorbeeld binnengelaten via 
de uitgang, zoals bij attractiepark Drouwenerzand 
in Drenthe. Ook verlenen sommige pretparken 
toegangskorting aan een eventuele begeleider. 

Nog geen Autipas? 
Voor leden van de NVA kost een Autipas € 12,50, 
voor niet-leden € 29,50.

Kijk voor nog meer tips voor een leuk dagje uit met 
de Autipas op uitmetkorting.nl/informatie/autipas

Aanvragen kan via 
autisme.nl 
of scan de QR-code.

Kijk op autisme.nl voor een 
lijst met attractieparken, 
dierentuinen en musea die 
bekend zijn met de Autipas, 
of scan de QR-code.

Bioscoop
Het Ketelhuis in Amsterdam organiseert op 29 maart 
voor het eerst een autismevriendelijke kinderfilmver-
toning: Spike en de magische steen. Om de voorstelling 
zo prikkelarm mogelijk te maken voor de kinderen wordt 
onder andere voor aanvang van de film in een korte 
inleiding benadrukt dat het verhaal goed afloopt, er 
worden geen trailers vertoond, het licht is gedimd, het 
geluid staat zachter en de zaal wordt niet uitverkocht. 
Meer info: ketelhuis.nl (zoek op: prikkelarm).

Onbeperkt genieten
Stichting Onbeperkt Genieten adviseert, traint en ondersteunt cul-
turele instellingen bij de realisatie van prikkelarm cultuuraanbod voor 
mensen met een prikkelgevoeligheid en prikkelverwerkingsstoornis. 
Kijk op de site onbeperkt-genieten.nl bij ‘agenda’ voor een overzicht 
van alle prikkelarme culturele uitstapjes.
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BEETHOVEN EN PRIKKELVERWERKING

Één probleem is 
overheersend in 
het leven van 
Beethoven: gehoor

Door Walter Heijder

Het jaar 2020 is het jaar waarin wereldwijd het 250ste geboortejaar van Beethoven wordt gevierd. 
Veel aandacht zal uitgaan naar zijn prachtige en geniaal geconstrueerde muziek. En terecht, want dat 
is waar het in eerste instantie om gaat. Maar die muziek is gecomponeerd door een opvallend persoon, 
iemand met een boeiende en complexe psyche. En dat is waar het in tweede instantie om gaat. 

Er zijn de afgelopen twee eeuwen diverse 
pogingen gedaan om de persoon Beethoven 
en zijn gedrag te duiden en te kaderen. In de 
21ste eeuw is hij al ‘bipolair’ en ‘hoogsensi-

tief’ genoemd. In 2005 verscheen 
het boek The Genesis of Artistic 
Creativity: Asperger’s Syndrome 
and the Arts van de Ierse hoog-
leraar Michael Fitzgerald. In dat 
boek beschrijft hij 21 historische 
figuren als aspergers. Eén van 
hen is Beethoven. Aangenomen 
dat Beethoven inderdaad asper-
gersyndroom had, moet hij enorm 
geprofiteerd hebben van de 
daarmee gepaard gaande hyper-
focus, die bij hem gericht was op 
muziek. Maar aspergersyndroom 
gaat ook gepaard met nadelen, 

waarvan de sociale handicap voor de buiten-
wereld het opvallendste is. Beethoven heeft 
op sociaal gebied inderdaad een hoge prijs 
moeten betalen. 

Prikkelverwerking
Fitzgerald gaat, in de tien pagina’s die hij aan 
Beethoven besteedt, in op de hyperfocus en 
vooral op de sociale handicap. Maar asperger-
syndroom gaat ook gepaard met problemen 
op het gebied van prikkelverwerking en opval-
lend genoeg schrijft Fitzgerald daar niets over. 
Maar als Beethoven inderdaad een asperger 
was, dan moet hij op dat gebied ook een prijs 
hebben betaald. 
In de primaire literatuur (teksten geschreven 
door Beethoven zelf en door tijdgenoten die 
Beethoven kenden) staat vrijwel niets over pro-
blemen met betrekking tot tast, smaak, geur en 
zicht. Maar één probleem is overheersend in 
het leven van Beethoven: gehoor. In 1801, hij is 
dan dertig jaar oud, schrijft Beethoven vanuit 
Wenen, de stad waar hij dan al bijna tien jaar 
woont, een brief aan Franz Wegeler, een jeugd-
vriend van hem in Bonn. Afgezien van plaatse-
lijke artsen is dit voor zover bekend de eerste 
keer dat Beethoven iemand in vertrouwen 
neemt over een groot probleem dat hij heeft: 

‘Beethoven 
heeft op 
sociaal gebied 
een hoge 
prijs moeten 
betalen’
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Alleen heeft de gemene duivel, mijn slechte 
gezondheid, mij een spaak in het wiel gesto-
ken, namelijk: mijn gehoor is de laatste drie jaar 
steeds zwakker geworden en dat zou zijn ver-
oorzaakt door mijn onderlichaam, dat toen al, 
zoals je weet, slecht was, maar hier nog slechter 
is geworden, doordat ik steeds diarree heb en 
me daardoor steeds zeer zwak voel. […] 
Alleen mijn oren, die suizen en ruisen steeds 
maar door. Ik kan zeggen: mijn leven is ellendig. 
Al bijna twee jaar vermijd ik gezelschap, omdat 
het mij niet mogelijk is om de mensen te zeggen: 
ik ben doof. Als ik een ander vak zou hebben dan 
zou het nog gaan; maar voor mijn vak is het een 
verschrikkelijke toestand. En wat zouden mijn 
vele vijanden niet hiervan zeggen! – Om je een 
idee van deze wonderlijke doofheid te geven, 
vertel ik je dat ik in het theater vlak bij de orkest-
bak ga zitten om de spelers te kunnen verstaan. 
De hoge tonen van instrumenten en zangers hoor 
ik niet meer zodra ik iets verder zit. Wat gesprek-
ken betreft is het een wonder dat er mensen 
zijn die het niet merken. Omdat ik als verstrooid 
geld, houdt men het daarop. Vaak hoor ik het 
nauwelijks als iemand zachtjes praat; wel het 
geluid, maar niet de woorden. Maar toch: zodra 
iemand schreeuwt, is het voor mij onverdraag-
lijk. […] Als er een andere mogelijkheid is dan wil 
ik mijn lot trotseren, hoewel er momenten zullen 
zijn waarop ik het ongelukkigste schepsel Gods 
zal zijn. Ik verzoek je om hier met niemand over te 
praten, zelfs niet met [ je vrouw] Lorchen. Slechts 
aan jou vertel ik het als een geheim. 

Uit deze brief wordt duidelijk dat het gehoorpro-
bleem groot is en de daarmee verbonden men-
selijke tragedie ook. De gehoorproblemen zijn 
divers. De afname van het gehoor is natuurlijk 
het grootste probleem, maar daarnaast hoort 
Beethoven harde geluiden (geschreeuw) juist wel 
hard. Dit is hyperacusis, de overgevoeligheid voor 
harde geluiden. Daarnaast heeft Beethoven dui-
delijk last van tinnitus (oorsuizen), als hij het heeft 
over het ‘suizen en ruisen’ in zijn oren. 

>>  lees verder op 

pagina 38

Dit artikel van Walter Heijder gaat alleen over de 
zintuiglijke prikkels uit de omgeving. Tijdens de lezing op 
zaterdag 21 maart (Lomp en geniaal: 250 jaar Beethoven) 
zal hij ingaan op de prikkelverwerking van Beethoven met 
betrekking tot prikkels uit zijn eigen lichaam. 
Lezers van Autisme Magazine kunnen met 35% 
korting op alle rangen kaarten bestellen voor de drie 
Pianofeesten in het Concertgebouw (21 maart, 12 april 
en 3 mei 2020). Meer informatie daarover leest u op 
pagina 7 in dit magazine. 

Pianist Martin Oei zorgt tijdens de Pianofeesten voor de muziek. Op zaterdag 21 maart 

met de uitvoering van twee complete sonates van Beethoven: Der Sturm en Pathétique.
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Probleemgeluiden
De bekende aspergerdeskundige Tony Attwood 
maakt in The Complete Guide to Asperger’s 
Syndrome (2007) onderscheid tussen drie 
soorten probleemgeluiden. Ten eerste: plotse-
linge, onverwachtse geluiden zoals een hond 
die blaft, een telefoon die rinkelt of iemand 
die plotseling hard hoest. Een asperger lijkt 
deze geluiden veel scherper waar te nemen 
dan anderen. Er is één duidelijk voorbeeld dat 
Beethoven bovenmatig hinder had van dit soort 

geluiden. In 1809, toen 
Beethoven al meer dan 
tien jaar last had van 
steeds verder afnemend 
gehoor, beschoot het 
Franse leger Wenen met 
kanonnen. Beethoven 
was zeer angstig en 
zat in de kelder van de 
woning van zijn broer, 
waar hij zijn hoofd met 
kussens bedekte. 

Ten tweede: hoge, aan-
houdende geluiden van 
een kleine elektrische 
motor, zoals van een 
elektrische boor of van 
een elektrische tan-

denborstel. Deze geluiden waren er nog niet 
in de tijd van Beethoven. Ten derde: een men-
geling van geluiden zoals in een supermarkt 
of op een feestje. De Amerikaanse asperger 

Temple Grandin beschrijft dat als kind verjaar-
dagsfeestjes een ‘marteling’ voor haar waren. 
Beethoven heeft in de zomers van 1811 en 1812 
het kuuroord Teplitz bezocht. De Vlaamse diri-
gent Jan Caeyers schrijft daarover in zijn uitste-
kende Beethovenbiografie (2009): 

Onze verbeelding schiet tekort om Beethoven in dit 
plaatje te doen passen. [… ] Ook de muzak die in de 
colonnades weerklonk werkte op zijn zenuwen. En 
het galmende geluid van de taterende menigte in 
de badruimtes moet hem pijn aan de oren hebben 
gedaan. Gewoon gepraat was hem al vaak te 
veel, laat staan echoënde smalltalk.

Hardhorendheid
De vraag is nu natuurlijk of er informatie is 
over het gehoor van Beethoven voordat hij een 
gehoorprobleem kreeg. Die informatie is er, 
maar is schaars. Eén bron meldt uitdrukkelijk 
dat Beethoven vóór zijn hardhorendheid buiten-
gewoon scherp en gedetailleerd hoorde. 
Als tiener speelde Beethoven veel orgel. Op 
latere leeftijd zei Beethoven echter dat hij het 
als overweldigend ervaren orgelgeluid maar 
moeilijk kon verdragen. Dat wijst sterk op hyper-
acusis
In 2018 is er een interessant boek versche-
nen over de hardhorende Beethoven: Hearing 
Beethoven van de Amerikaan Robin Wallace. 
Ik schrijf bewust de ‘hardhorende’ Beethoven, 
omdat Wallace termen als ‘stokdoof’ en ‘gehoor-
loos’ onbruikbaar acht, ‘omdat de perceptie 
van geluid een complex fenomeen is’. Volgens 

Beethoven: 
‘Vaak hoor ik het 
nauwelijks als 
iemand zachtjes 
praat. Maar zodra 
iemand schreeuwt, 
is het voor mij 
onverdraaglijk’

Walter Heijder, auteur van dit artikel en van Was Beethoven een asperger? 

BEETHOVEN EN PRIKKELVERWERKING
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Ik ben al heel lang van mening dat autisme in de kern een stoornis in de 
prikkelverwerking is, niet per se een contactstoornis. Bij mensen met autisme 
komen prikkels anders aan en dat leidt tot grote moeite om dingen juist te 
interpreteren. Dit kan heel veel problemen en frustratie veroorzaken, onder 
andere in het sociale contact. Ik heb zelf altijd veel last van prikkels. Te veel 
zien, te veel geluiden, dingen die vervelend aanvoelen aan mijn huid, drukte in 
mijn hoofd en drukte om mij heen. 

Meestal vermijd ik prikkels, maar soms 
kan dat niet. Vorige week ben ik met 
mijn man het hele land doorgereden om 
op bezoek te gaan bij mijn pasgeboren 
neefje. Het is voor mij vooral de reis die 
het problematisch maakt. Naar het station 
toe, de goede trein pakken, overstappen, 
weer de goede trein zoeken en bij 
aankomst eerst nog in de tram voordat 
we er zijn. Gelukkig is mijn man ook mijn 
OV-begeleider, dus hij mag gratis mee en 
hij zorgt ervoor dat alles glad verloopt. Zonder hem stap ik maar zo uit bij de 
verkeerde halte. Het was overal druk en op de terugweg moesten we staan in 
de trein. Eenmaal in de andere trein konden we wel zitten. Toen we uit moesten 
stappen hield ik me angstvallig vast aan de jas van mijn man, ik was bang om 
hem kwijt te raken en daarmee ook mezelf kwijt te raken. Een man probeerde 
tussen ons in te dringen, maar dat liet ik niet gebeuren. Toen zei hij dat ik zeker 
haast had en dat ik gewoon aan de kant moest, ik was asociaal bezig volgens 
hem. Hij moest eens weten, ik was bezig te overleven! Ik heb er niet eens iets van 
gezegd, was alleen maar gefocust op mijn man. Eenmaal thuis was ik kapot, zo 
moe van al die indrukken onderweg. Lastig om dan nog te zien dat het ondanks 
de reis wel een gezellig bezoek was, een geslaagde prikkeldag!

Dus laten we de positieve dingen niet vergeten. Er zijn onderweg ook hele fijne 
prikkels: overal branden lampjes, overal kerstbomen met lichtjes erin. Al van 
jongs af aan vind ik dat prachtig. Glitter is een prikkel waar ik weer van op kan 
laden. En als we thuis zijn borstelt mijn man mijn haar, waar ik rustig van word. 
Alsof mijn hersencellen allemaal de goede kant op worden getrokken. Zonder 
hem had ik deze dag niet overleefd, ik ben echt een dankbaar mens. Ik ben 
nergens beland waar ik niet moest zijn en kon ’s avonds heerlijk op de bank 
ploffen. Eindelijk thuis. •

‘Ik hield me 
angstvallig 
vast aan de 
jas van mijn 
man’

Een prikkeldag

Irene Post (1984) heeft 
klassiek autisme en woont met 
haar man en twee papegaaien 
beschermd in een appartement 
van een zorggroep. Ze heeft 
orthopedagogiek gestudeerd 
in Leiden en combineert 
die kennis graag met haar 
ervaringsdeskundigheid om te 
vertellen over autisme.
avicularia.irene@gmail.com
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Wallace werd Beethoven steeds dover, 
maar nooit helemaal doof en probeerde hij 
in elk stadium opnieuw zich tot zijn hard-
horendheid te bepalen. Dat resulteerde in 
hoortrompetten en een ‘hoormachine’ die 
over zijn vleugel werd geplaatst. 

Buitengewoon scherp gehoor
Gewapend met deze kennis en inzichten 
rekent Wallace af met de mythe dat de 
held Beethoven zichzelf met betrekking 
tot zijn gehoorprobleem heeft overstegen. 
Beethoven heeft in deze visie in elk stadium 
van zijn leven zeer menselijk gehandeld. En 
Wallace biedt fascinerende vergezichten 
wat dit betekent voor het begrip van de 
composities van Beethoven. 
Hoe interessant ook, Wallace begint bij de 
Beethoven die zich bewust wordt van zijn 
hardhorendheid, bij de brief uit 1801 aan 
Franz Wegeler. Nergens gaat het over hoe 
Beethoven hoorde in de jaren daarvoor, 
over dat hij toen al hyperacusis gehad moet 
hebben en wat dat betekent voor de proble-
men die zich daarna aandienden. 
En dit is kenmerkend voor alle secundaire 
literatuur over Beethoven: de aandacht gaat 
uit naar de alsmaar toenemende hardho-
rendheid vanaf de tijd dat hij achter in de 
twintig was, over de tinnitus en de hyperacu-
sis die er toen duidelijk waren. Het gaat nooit 
over het fenomeen dat hij daarvoor buiten-
gewoon scherp en gedetailleerd hoorde. 
En dat betekent dat nog niet alles over 
Beethoven is gezegd en geschreven wat 
er te zeggen en te schrijven valt, dat er dus 
nog meer te ontdekken valt over dit genie. 
Het fenomeen Beethoven zal ons voorlopig 
nog wel even bezig houden. •
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NEDERLANDS AUTISME REGISTER

Door Julie Wevers

Zijn hersenen van mensen 
met autisme hyperactief?

Onderzoeker Ricarda Weiland vermoedt dat mensen met autisme actievere hersenen hebben dan 
anderen. En dat overgevoeligheid voor prikkels er bij hen - vooral voor buitenstaanders - vaak 
uitziet als ondergevoeligheid.

In de wetenschap staat de relatie tussen prikkel-
verwerking en autisme op dit moment hoog op 
de agenda. Nog niet zo heel lang geleden was 
dat wel anders, tot onbegrip van de autismege-
meenschap. ‘Veel mensen met autisme zijn er 
gefrustreerd over dat het zo lang heeft geduurd,’ 
zegt neurowetenschapper Ricarda Weiland 
(27) die op dit moment promoveert op autisme 
en prikkelverwerking bij de Vrije Universiteit 
Amsterdam (VU). ‘Zij geven immers al zo lang 
aan dat prikkels een belangrijke rol spelen in 
hun leven.’ 

Dat de aandacht er nu wél is, komt vrijwel zeker doordat 
prikkelverwerking in 2013 werd opgenomen als autisme-
kenmerk in de nieuwste editie van het wereldwijd gebruikte 
Amerikaanse psychiatrische handboek, de DSM-5. Weiland: 
‘Hierdoor is het voor wetenschappers toch makkelijker ge-
worden om geld voor dit onderwerp te krijgen. Zelf had ik hier 
nu waarschijnlijk ook niet gezeten zonder die toevoeging in 
de DSM.’ 

Sociale problemen
Voor haar promotieonderzoek maakt Weiland gebruik van 
de gegevens van het Nederlands Autisme Register (NAR), 
een samenwerkingsproject van de VU en de NVA. Ook doet 
zij op dit moment onderzoek onder NAR-deelnemers naar de 
hersenactiviteit bij mensen met en zonder autisme.
Volgens Weiland geeft maar liefst zestig tot honderd procent 
van de mensen met autisme aan problemen te ervaren op het 
gebied van prikkelverwerking. ‘De gevolgen hiervan zijn groot,’ 
zegt ze. ‘Wij weten bijvoorbeeld dat kinderen die hypersensitief 
zijn voor prikkels duidelijk meer stress ervaren tijdens sociale 
interacties. Die grote prikkelgevoeligheid zou weleens dé bron 
kunnen zijn van de sociale problemen die zij ervaren. Ook weten 
we dankzij het NAR dat er bij mensen met autisme een relatie is 
tussen werkloosheid en overgevoeligheid voor prikkels.’

Prikkeltest
Een recente nadere analyse van de NAR-rapportage uit 
2016 leverde een aantal interessante conclusies op waarover 
Weiland binnenkort zal publiceren in een wetenschappelijk 
tijdschrift. Bijzonder is dat er in de NAR-vragenlijst dat jaar 
- voor het eerst - gebruik werd gemaakt van de (verkorte) 
Nederlandse versie van de recentelijk in Groot-Brittannië ont-
wikkelde Sensory Perception Quotiënt. De uitkomsten komen 
in grote lijnen overeen met die van Brits onderzoek op basis 
van deze nieuwe ‘prikkeltest’.
‘Net als in eerdere NAR-rapportages zien we ook in 2016 dat 
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mensen met autisme duidelijk meer problemen 
ervaren op het gebied van prikkelverwerking 
dan mensen zonder de diagnose,’ zegt Weiland. 
‘Maar binnen de autismegroep zien we nu een 
interessant verschil: vrouwen met autisme blijken 
echt bijzonder gevoelig te zijn op sensorisch 
gebied, meer dan mannen met autisme. Bij 
de controlegroep van mensen zonder autisme 
vinden we dit genderverschil niet.’ 

Autismekenmerken
Ook blijkt er duidelijk een relatie te zijn tussen 
prikkelgevoeligheid en het aantal overige 
autismekenmerken, óók bij mensen zonder de 
diagnose. Weiland: ‘Hierbij geldt: hoe groter 
iemands gevoeligheid, des te meer overige 
autismekenmerken hij of zij heeft.’
Opvallend is dat mensen met autisme in 2016 
vooral aangeven overgevoelig te zijn voor prikkels. 
Terwijl er vaak wordt gesproken over zowel over- 
als ondergevoeligheid bij mensen met autisme, ook 
in de DSM-5. Dit kan natuurlijk te maken hebben 
met de - mogelijk eenzijdige - vraagstelling van 
de verkorte versie van de Sensory Perception 
Quotiënt. Maar Weiland sluit niet uit dat 
hypergevoeligheid vaak (vaker dan gedacht) 
de échte bron is van sensorische problemen bij 
mensen met autisme. Weiland: ‘En dat kan lijken 
op een verminderde gevoeligheid, zeker in de 
ogen van buitenstaanders. Maar mogelijk is een 
persoon met autisme op een gegeven moment 
zó actief bezig met een bepaalde prikkel, dat een 
andere prikkel volledig langs hem heen gaat.’

Hyperactieve hersenen
De hypothese van Weilands huidige promotie-
onderzoek luidt dan ook dat hersenen van 
mensen met autisme actiever zijn dan die van 
mensen zonder de diagnose. Overigens niet 
alleen als zij een prikkel verwerken, zoals geluid 
of een visuele prikkel, maar óók in rusttoestand. 
‘Aanwijzingen hiervoor zijn gevonden in muis-
modellen. Door middel van EEG-onderzoek (een 
onderzoek waarbij hersenactiviteit elektrisch 
wordt gemeten) probeer ik te achterhalen of dit 
ook geldt voor mensen met autisme.’ 
Op dit moment zoekt Weiland nog proefpersonen 
zonder autisme voor de controlegroep. ‘Die zijn 
een stuk lastiger te vinden,’ zegt ze. ‘Veel mensen 
met autisme zijn juist opvallend gemotiveerd om 
deel te nemen; ze zijn heel blij dat ik onderzoek 
doe naar prikkelverwerking. Dat vind ik echt 
superleuk om te zien.’

NAR informatie en aanmelden 
nederlandsautismeregister.nl

Biomarker
Stel, er komt straks 
uit het onderzoek 
dat hersenen van 
mensen met autisme 
inderdaad stelselma-
tig actiever zijn, dan 
kan dit patroon wellicht worden gebruikt als basis voor een 
autisme-biomarker. Zo’n onafhankelijke lichamelijke test is 
er nog altijd niet; de diagnose autisme wordt dan ook voor-
namelijk gesteld op basis van gedragskenmerken. Weiland: 
‘Op dit moment kijken wij heel serieus naar zo’n biomarker, 
samen met de afdeling neurowetenschappen van de VU. 
Vooral het patroon van de hersenactiviteit in rusttoestand is 
voor ons heel interessant. Daarmee kun je mogelijk al autisme 
vaststellen bij baby’s, je hoeft dan niet te wachten tot een kind 
ingewikkelde taakjes kan doen.’ 
Ook kunnen ‘actievere hersenen’ mogelijk een verklaring gaan 
vormen voor het soms anders functioneren van de doelgroep, 
denkt Weiland. ‘Mensen met autisme hebben dan gewoon 
hersenen die nét iets anders werken dan die van andere 
mensen, namelijk actiever. Dan zal de maatschappij er hopelijk 
ook meer rekening mee gaan houden dat zij niet altijd zoveel 
prikkels binnen willen krijgen en zo nu en dan de behoefte 
kunnen voelen om zich terug te trekken.’ •

‘Prikkelgevoeligheid 
kan de bron zijn van 
sociale problemen’

Meewerken aan onderzoek?
Het Nederlands Autisme Register (NAR) is een unieke 
database met cijfers over autisme.
Wij hebben al voldoende deelnemers mét autisme, maar 
wij zoeken nog deelnemers zónder autisme voor ons 
project over prikkelgevoeligheid.
Als u zelf géén autisme heeft, géén naasten (zoals broer/
zus, ouder, kind) met autisme heeft, tussen de 18 en 55 
jaar bent en geen andere psychische diagnose heeft 
(zoals depressie, ADHD, etc.), komt u in aanmerking voor 
het onderzoek.
Stuur een mail naar info@nederlandsautismeregister.nl 
voor meer informatie.
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Door Denise Hille-Philips

Veilig op je kamer, in je 
coconnetje

Het was een mistige koude dag in november, 
je was toen acht jaar. Dat is een bijzondere tijd 
om de basisschool te verlaten. Je ‘gleed uit’; met 
de glijbaan gleed je de school uit, net zoals de 
grote kinderen uit groep acht dat aan het einde 
van het schooljaar deden. Aan de andere kant 
van de glijbaan stond ik om je op te vangen en 
je kindertranen te drogen. We waren stil op 
weg naar huis, maar ik beloofde jou dat alles 
goed zou komen. Het was het einde van een 
vertrouwde tijd, maar het kon niet anders en dat 
wisten we allemaal. 

Toen ik je als sinterklaas verkleed op je nieuwe 
school door de gang zag banjeren, wist ik dat 
het niet alleen goed zou komen, maar dat het 
al goed was. Op deze speciale basisschool 
waar je naartoe bent gegaan, heb je mooie 
jaren gehad met mensen die vaak net een extra 
stapje voor je wilden zetten. Ook dit werd weer 
een vertrouwde tijd, want achter elke deur die 
dichtgaat, openen zich nieuwe deuren. Het 
speciaal voortgezet onderwijs rolde je redelijk 
door en ook op je stage bij de kringloopwinkel en 
de supermarkt deed je het goed. Nadat een stage 
bij een andere vestiging van de kringloopwinkel 
plotseling stopte, leek jouw ontwikkeling qua 
school en werk ook te stagneren. Wat we ook 
probeerden, je wilde niet meer naar een nieuwe 
stage. Tot op de dag van vandaag weet ik niet 
hoe dat komt. De stagebegeleiders hebben alles 
uit de kast getrokken, maar ook zij ergerden 

EEN DAG UIT HET LEVEN VAN… DENISE

Denise omschrijft haar zoon van 19 als een leuke, vriendelijke, goedlachse jongen aan wie aan de 
buitenkant ‘niets’ te zien is. Hij heeft autisme, maar wordt door instanties vaak overschat door zijn 
snelle babbel en volwassen voorkomen, en in andere situaties weer onderschat. Een jongen met 
mogelijkheden, als hij maar stappen zou durven zetten…

zich op een gegeven moment aan je houding 
en aan de zoveelste mail die ik erover stuurde. 
Ondanks dat ik hun houding niet altijd handig 
vond, begreep ik het wel. 

Ik heb je gedrag nooit goed willen praten, maar ik 
wilde het alleen kunnen verklaren. Een verklaring 
moest er toch zijn? Wel ging de vlag uit toen je 
vorig jaar in één keer je rijbewijs haalde en van 
je spaargeld dat je op je achttiende verjaardag 
kreeg ‘Luupie’ kocht; een twintigjarig bakkie 
dat jou nog nooit in de steek heeft gelaten. Ook 
heb je van het geld in je eentje gereisd met het 
vliegtuig naar Gran Canaria en Bulgarije en met 
Luupie naar Luxemburg, België en Duitsland. Je 
hebt het allemaal gedaan en ik had het terechte 
vertrouwen in jou dat je het kon en heb het jou 
gegund je geld hieraan uit te geven. Het is een 
ervaring die je voor altijd meeneemt, ondanks de 
kritiek die ik er ook op heb gekregen. Dat is het 
ook met jou; je kunt zoveel meer dan je denkt! 
Wij mogen jou niet onderschatten. En aan de 
andere kant word je aan alle kanten overschat 
door je snelle babbel en volwassen voorkomen. 

Inmiddels is het bijna een jaar geleden dat je de 
school hebt verlaten, zonder diploma en zonder 
werk. En we krijgen het maar niet voor elkaar 
om je op gang te helpen. Je hebt een fijne coach 
gehad die bij ons thuis kwam om jou op weg 
te helpen, maar die de ‘motivatieknop’ ook niet 
kon vinden. Je lijkt bang te zijn om je vertrouwde 
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wereldje te moeten verlaten en de grotemensenwereld in te 
gaan. Elke stap die jou gevraagd wordt om te zetten, vind je 
moeilijk en ga je het liefst keihard uit de weg. De buitenwereld 
is soms hard en roept dat het luiheid is en dat je gewoon 
een schop onder je kont moet hebben. Waarschijnlijk zou ik 
dat ook zeggen als het mijn kind niet was. Deels zal het ook 
kloppen en aan de andere kant is er steeds dat stukje waar 
we geen grip op kunnen krijgen en wat jou enorm in de weg 
zit. Wat dat betreft is autisme zo complex. 

De ggz kan niets voor je doen, want je probleem is niet 
concreet genoeg. We zijn dus enorm zoekende naar die 
instantie of deskundige die de passende sleutel vindt. Als 
moeder zijnde voel ik me heel verantwoordelijk voor jouw 
welzijn en geluk, ook al ben je inmiddels meerderjarig. 
Je bent gek op autorijden, dat kun je ook heel goed. Wat zou 
het leuk zijn als je daar je werk van kunt maken of als je je 
droom van internationaal truckchauffeur ooit waar kunt 
maken. Je bent heel enthousiast als we erover praten, maar 
die stappen ernaartoe vind je lastig. Wist ik maar hoe ik ze 
makkelijker voor je kon maken. Wist ik maar wat jij nodig hebt. 
Wij willen alles voor je doen. Ik zie dat je wel wilt, maar als 
het te concreet wordt dan trek je je terug in je veilige wereldje 
op je kamer, je coconnetje. Begrijp je niet dat je dit veilige 

wereldje niet zult verliezen? Als je uiteindelijk 
de stappen durft te zetten naar een baan die 
bij jou past, dan weet ik zeker dat de nieuwe 
wereld die zich voor je opent op een gegeven 
moment net zo vertrouwd aanvoelt. Inmiddels 
doe je een cursus om taxichauffeur te worden, 
en krijg je ambulante begeleiding van InsideAut. 
Een positieve ontwikkeling! Vertrouw op jezelf, 
je kunt zoveel. En vergeet niet dat ik er altijd 
voor jou ben, net als dat moment onderaan de 
glijbaan. Je zult zeker wel vallen in je leven, maar 
ik zorg ervoor dat je zacht zult landen. •

‘De buitenwereld is 
soms hard en roept 
dat het luiheid is’
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ADVERTORIAL: ZORGCAMPING DE RUIF

Bea en Kees Blom besloten veertien jaar geleden om hun 
boerderij in Stoutenburg (met koeien en varkens) stukje bij 
beetje om te bouwen tot zorgboerderij Blommendal. Een 
plek voor dagbesteding waar volwassenen en kinderen 
(vanaf zes jaar) met een lichamelijke of psychische beper-
king terecht kunnen. Sinds de zomer van 2019 is er ook een 
zorgcamping bijgekomen: Zorgcamping De Ruif. Bea: ‘De 
familie van iemand met een zorgvraag kan zo écht even 
vakantie vieren.’

Prikkelarm 
genieten op de 
zorgcamping

Het begon veertien jaar geleden 
toen Kees en Bea geld op hun bedrijf 
moesten toeleggen om het draaiende 
te houden. Kees kwam veel op andere 
boerderijen en zag hoe sommige al 
waren overgestapt naar de zorg. Met 
Bea’s achtergrond in de jeugdzorg en 
gehandicaptenzorg was de keuze snel 
gemaakt. Dus werd er verbouwd. Eerst 
kwam er een kantine, een keuken en 
een toilet. Later volgden er een binnen- 
en buitenbak om paardentherapie 
te kunnen geven, en vergaderzalen. 
Inmiddels is er op de zorgboerderij 
zoveel te doen dat het bijna te veel is 
om op te noemen. 

Zorgcamping
De voormalige hooiberg heet nu het 
Praethuus, waar de pauzes plaats-
vinden. De oude kippenschuur is ver-
bouwd tot Prutshuus, waar geknutseld 
wordt en met hout wordt gewerkt. En 
sinds kort is er dus ook een zorgcam-
ping bij de boerderij: Zorgcamping De 
Ruif. Bestaande uit twee luxe safari-
tenten, genaamd de Peppelhoeve en 
de Zilverberk. Komend jaar komen er 
nog twee tenten bij: de Vinkennest en 
de Mussennest. Allemaal vernoemd 
naar boerderijen die vroeger in de buurt 
stonden. Bea: ‘We willen het bewust 
kleinschalig houden. Niet het meer 
gangbare ‘kamperen bij de boer’, waar 
je soms hele velden vol tenten ziet. Wij 
verlenen echte zorg en houden het 
bewust prikkelarm. Meer dan vier safari-
tenten komen er niet. De Peppelhoeve 
is geschikt voor vijf personen en heeft 
ook een invalidedouche en -toilet. 
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Ik werd begin jaren negentig geboren en kreeg toen de prullenbakterm PDD-
NOS opgeplakt. Toen ik twee decennia later met mezelf in de knoop lag, stelde 
mijn nicht vast dat ik veel beter in de aspergercategorie paste. Ik begon naar 
informatie te zoeken over de man achter de diagnose, en las dat de Oostenrijkse 
kinderarts tijdens de Tweede Wereldoorlog op de bres was gesprongen voor 
Mensen van Mijn Soort, die toen ernstig gevaar liepen. Ook las ik Aspergers 
artikel uit 1944, waarin hij vier jongetjes beschreef met intense interesses 
en professoraal taalgebruik in wie ik 
mezelf herkende. Asperger beweerde 
dat autisten met hun intelligentie hun 
sociale tekortkomingen zouden kunnen 
compenseren en ‘een scheutje autisme’ wel 
zo handig was als je het ver wilde trappen. 
Ik was er trots op het naar hem vernoemde 
syndroom te hebben en identificeerde 
mezelf jarenlang als ‘asperger’.
Hoewel het syndroom in 2013 als aparte 
diagnose uit de DSM is verdwenen, zie ik nog regelmatig de term ‘asperger’ 
voorbijkomen, ook in Autisme Magazine. Uit onderzoek van historicus Herwig 
Czech blijkt echter dat Asperger absoluut geen held was, maar een radertje in 
de nazimoordmachinerie. Al in 2010 kwam Czech tijdens een congres in Wenen 
met bewijs dat Asperger kinderen heeft doorverwezen naar de kliniek Am 
Spiegelgrund, waar ze werden uitgehongerd en vermoord. Ook hield hij er een 
dubbele standaard op na: de professorachtige jongetjes kregen alle aandacht, 
omdat ze weleens uit zouden kunnen groeien tot keurige, nuttige Ariërs, 
meisjes met dezelfde eigenaardigheden, talenten en vaardigheden stuurde hij 
direct naar de kliniek, waarmee hij willens en wetens hun doodvonnis tekende. 
Pas in 2018 kreeg Aspergers collaboratie internationaal meer bekendheid 
toen Czech een Engelstalig artikel publiceerde, kort daarna gevolgd door Edith 
Sheffers boek Asperger’s Children. Door hun werk ben ik ervan overtuigd 
geraakt dat het label asperger moet verdwijnen, waarmee ik overigens niet 
ontken dat de naamgever ervan van belang is geweest voor ons begrip van 
autisme. Door de populariteit van de term en de alomtegenwoordigheid van 
het aspergertype in de popcultuur, zijn helaas een groot aantal autisten uit 
beeld verdwenen: de mensen die niet kunnen praten, levenslange hulp nodig 
hebben of nog met een andere diagnose kampen. Als ik tegenwoordig iemand 
over ‘asperger’ hoor praten, dan begin ik over Aspergers oorlogsverleden, 
seksisme en voorkeur voor de ‘hoogfunctionerenden’. Hoe die voormalige 
aspergers zich dan moeten noemen? Er is al een goed zesletterig alternatief 
voorhanden: autist. •

‘Ik identifi-
ceerde mezelf 
jarenlang als 
‘asperger’ '

Asperger, een kwalijk label

GASTCOLUMN

De Zilverberk is geschikt voor zes per-
sonen en heeft een reguliere douche 
en toilet. De twee nieuwe tenten zullen 
ook op deze manier worden ingedeeld.’

Ontzorgen
Bijzonder is dat gezinnen die op de 
zorgcamping staan ook gebruik mogen 
maken van de activiteiten op de zorg-
boerderij. Eén dag is inbegrepen bij de 
prijs van de boeking van de camping, 
meer dagen zijn altijd bij te boeken 
(via ZiN of pgb te bekostigen). Bea: 
‘Dat betekent dat ouders, begeleiders, 
mantelzorgers (want ook senioren met 
zorgbehoeften zijn welkom) of broer-
tjes en zusjes écht vakantie kunnen 
vieren en lekker even een dagje iets 
voor zichzelf kunnen doen.’

Begeleiding
Veiligheid staat bij zorgboerderij 
Blommendal voorop, er is dan ook veel 
professionele begeleiding. Een veilig 
idee als je kind of familielid een dagje op 
de boerderij ‘meedraait’, terwijl jij op de 
camping blijft of een dagje op pad gaat. 
Dagelijks zijn er op de boerderij jeugd-
begeleiders, individuele begeleiders, 
zorgbegeleiders, dierverzorgers, activi-
teitenbegeleiders, stagiaires die een zorg-
opleiding doen en per dag zo’n twintig 
deelnemers waaronder ‘time-outers’. Dit 
zijn kinderen die niet of maar gedeeltelijk 
naar school kunnen en hier hun dagen 
(gedeeltelijk) doorbrengen. Daarnaast is 
er een speciale dagbesteding voor seni-
oren op de boerderij. Bea: ‘Alle leeftijden 
lopen hier door elkaar, van 6 tot 95 jaar 
zo’n beetje. De kinderen lopen met de 
ouderen mee, dat is heel leuk om te zien, 
ze leren ook veel van elkaar. Dat is ook 
helemaal het doel: kinderen en volwas-
senen zelfvertrouwen geven waardoor 
ze verder kunnen. Je probeert te acti-
veren, te motiveren en ervoor te zorgen 
dat mensen net iets meer gaan durven 
dan ze thuis zouden doen.’•

Meer info: zorgcampingderuif.nl, 
zorgboerderijblommendal.nl

Niels Springveld (1992)
studeerde literatuurweten-
schap aan de Universiteit 
Utrecht en is eindredacteur 
van de Nederlandse 
Boekengids. Momenteel 
werkt hij aan een boek over 
de geschiedenis van autisme.
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AIC Harlingen 
Nieuw Zuid, Pr. Irenestraat 2, Harlingen 
(ingang Julianalaan) 
E aic.harlingen.friesland@gmail.com 
Elke maandag heeft AIC Harlingen van 9.00-
10.30 uur een inloopochtend

AIC Gespreksgroep Auti Coffee 
Voor ouders/verzorgers die in het gezin te 
maken hebben met autisme. 
Tijd: woensdag 1 april, 13 mei en 17 juni 
9.00-11.00 uur. 
Meer info: aic.harlingen.friesland@gmail.com

Gespreksgroep voor partners met (een 
vermoeden van) autisme 
Wil je hierover praten, dan ben je van harte wel-
kom op de volgende woensdagen van 19.30-
21.00 uur: 4 maart, 22 april en 3 juni.Meer info 
over de partnergroep bij Jelna Bosma, mail naar 
aic.harlingen.partnergroep@gmail.com

Overige activiteiten:
5 maart en 16 april Gespreksgroep 
volwassenen met ASS in Joure.
28 maart, 25 april en 30 mei Auti Kafé 
Burgum (voor jongeren van 13-25 jaar).
12 maart, 23 april en 4 juni Gespreksgroep 
Partners van... in Drachten.

Mailadres NVA Regio Friesland: 
nva.regio.friesland@gmail.com

AIC Bergen op Zoom 
Goudenbloemstraat 2, Bergen op Zoom 
AIC Roosendaal 
Gerard ter Borchstraat 51, Roosendaal 
AIC Breda 
Heerbaan 100, Breda
Lotgenotenochtenden voor ouders op 
13 maart en 19 juni 
AIC Den Bosch 
contactadres: aic-denbosch@nva-nb.nl 
AIC Tilburg 
Kloosterstraat 32, Tilburg 
AIC Eindhoven
Strausslaan 1, Eindhoven 
AIC Regio De Peel 
Postadres: Hulshoeve 26, 5708 SL Helmond 
AIC Regio De Kempen 
Voortseweg 9, Eersel / Dr. Rauppstraat 52, 
Bergeijk / De Loop 67, Oirschot / Klooster-
tuin 2, Bladel / Kerkplein 3, Reusel

Mailadres NVA Regio Noord-
Brabant: secretaris@nva-nb.nl

AIC Groningen 
Buurtcentrum Tuinpad 
Bessemoerstraat 4, Groningen 
In Drenthe is geen AIC
Inloopochtenden AIC Groningen 
Kom langs op onze inloopochtend. Wij, 
ervaringsdeskundigen en vrijwilligers van het 
Autisme Info Centrum Groningen, staan je 
graag te woord! 
Tip: Kom je met de auto? Parkeer dan aan 
de Dierenriemstraat. 
Tijd: elke eerste maandag van de maand 
van 9.30-11.30 uur. 
Contact: aic_groningen@live.nl

Auticafé 
Inloopavond voor mensen met ASS 
én betrokkenen. Heb je een vorm van 
autisme? Elke keer tref je in het Auticafé 
lotgenoten. Heb je een kind of een partner 
met autisme? In het Auticafé kun je andere 
ouders/partners ontmoeten, ervaringen 
delen en elkaar inspireren. Zoek je informatie 
of advies? Onze vrijwilligers van het AIC 
Groningen willen je graag helpen. 
Locatie: gebouw Confiance NOVO, 
Kochstraat 1-10, 9728 KA Groningen. 
Tijd: elke tweede woensdag van de maand 
van 19.30-21.30 uur. 
Contact: aic_groningen@live.nl

Mailadres NVA Regio Groningen/ 
Drenthe: nva.gron.dren@gmail.com

AIC Heerlen
Gebouw van MEE 
Frankenlaan 7, Heerlen

AIC Heerlen 
Inloopspreekuur is nu (tijdelijk) elke derde 
donderdag van de maand van 19.00-19.30 
uur, voorafgaand aan Auti-Treff (zie hierna). 
U kunt AIC Heerlen vinden op Facebook: 
aic heerlen
Ons mailadres is nva.aic.heerlen@gmail.com
tel. 06 330 870 06. (b.g.g. 045 542 77 42)

Auti-Treff 
Auti-Treff is een ontmoetingsplek voor 
mensen met autisme, ouders/naasten van 
hen en voor wie zich persoonlijk of profes-
sioneel betrokken voelt bij hen. 
Bijeenkomsten vinden één keer per maand 
plaats, op de derde donderdagavond, 
bijvoorbeeld op 19 maart. Sprekers zijn tijdig 
te vinden door Auti-Treff te googelen en de 

regioactief
De NVA is ook op lokaal 
en regionaal niveau goed 
vertegenwoordigd. Actieve 
regiobesturen zorgen ervoor 
dat onze leden en andere 
belangstellenden hun informatie 
zo dicht mogelijk bij huis kunnen 
halen. Met themabijeenkomsten 
op locatie, met ouder- en 
partnercontactpersonen en 
met vaste inloopbijeenkomsten 
bij de vele Autisme Info Centra 
(AIC’s) in het land. Een AIC 
wordt gerund door vrijwilligers. 
Zij zijn ervaringsdeskundigen. 
In schoolvakanties zijn
AIC’s gesloten.

Meest actuele 
informatie online 
Alle activiteiten in de regio kunt 
u vinden op: autisme.nl of scan 
de QR-code.

Friesland

Noord-
Brabant Limburg

Door Anouk Breeman
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Facebookpagina te bekijken. Inloop: 19.00, 
start 19.30, einde 21.30 uur.
Adres: Vrije Akademie, Elbereveldstraat 105, 
Kerkrade.  e-mail: autitreff@gmail.com

Contactgroepen 
In Zuid-Limburg zijn enkele contactgroepen 
actief. Afhankelijk van interesse en waar men 
woont wordt doorverwezen en eventueel 
een extra praatavond georganiseerd. 
Aanmelden kan bij Robert in ’t Veld, 045 571 
52 17, molnar-intveld@ziggo.nl
Voor andere informatiebijeenkomsten en 
individuele trajecten kan men zich melden 
bij MEE, 088 010 22 22.

Lotgenotengroep 
Verder is er een lotgenotengroep voor 
volwassenen, die 1x per 2 weken een inloop 
heeft en 1x per maand een activiteit. 
Meer info op lgal.nl

Op 28 mei om 19.30 uur is NVA Limburg 
bij een bijeenkomst van Geef me de 5 in 
Schouwburg Venray.

Mailadres NVA Regio Limburg: 
limburg@autisme.nl

AIC Arnhem
Krekel Autismecoaching
Zijpendaalseweg 25, Arnhem

Het AIC Arnhem heeft voorlopig geen vrije 
inloopochtenden. Wel is het mogelijk een 
afspraak te maken. Dit kan via 
aic.gp.arnhem@gmail.com

Op 2 april, in de Autismeweek, organiseert 
de regio Gelderland een leerzame activi-
teit voor leden. Let op de aankondiging in 
nieuwsbrief Het Middelpunt.

In museum Valkhof in Nijmegen is nog tot 
24 mei de tentoonstelling ‘Uitzonderlijk 
uniek’ te zien van UNIT Academie. Meer info 
op unitacademie.nl

Het Autivrouwencafé in Arnhem biedt vrou-
wen met autisme de mogelijkheid om elkaar 
te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. 
Elke eerste woensdag van de maand. 
autivrouwencafe.nl

Nieuw: Gespreksgroepen voor volwassenen 
met autisme in Nijmegen. Bijeenkomsten 
zijn 1x per maand. Meer info via
nva.lotgenoten.gelderland@gmail.com

Mailadres NVA Regio Gelderland: 
gelderland@autisme.nl

AIC Amersfoort 
AB Het Spectrum 
Nijverheidsweg-Noord 123, Amersfoort
Je kunt een afspraak maken via
aic_amersfoort@live.nl
AIC Woerden
De Plint 
Jozef Israëlslaan 20A, Woerden 
AIC Hilversum 
Snelliuslaan 10, Hilversum

Gespreksgroep voor ouders van pubers
Er is plaats voor nieuwe ouders! Opzet: 
4x per jaar op een zaterdagochtend. Locatie: 
H. van Hoornelaan 7 in Odijk. Meer info bij 
Lyda Blom, 06 202 676 78.

Nieuwe gespreksgroep voor 
ouders in Eemnes
Voor ouders van een kind met autisme start 
er een nieuwe lotgenotengespreksgroep in 
Eemnes. De bijeenkomsten worden 1x per 
maand overdag gehouden op een nog af te 
spreken dag (eventueel in het weekend) en 
locatie in Eemnes. Er start een nieuwe groep, 
zodra er genoeg deelnemers zijn.
Meer info en aanmelden via
nva.lotgenoten.regio.utrecht@gmail.com

Gespreksgroep voor partners
In deze groep kunnen (echt)paren waarvan 
een partner autisme heeft met elkaar praten 
over hun ervaringen. Meer info en aanmelden 
via nva.lotgenoten.regio.utrecht@gmail.com

AIC Woerden biedt de mogelijkheid voor 
een persoonlijk gesprek. Stuur een mail naar 
team@autismewoerden.nl. Vermeld daarin 
uw naam en telefoonnummer, dan bellen wij 
u zo spoedig mogelijk om een afspraak 
te maken. 

Maandelijks is er jongerensoos Soosjaal.

AS we Meet (AIC Woerden) 
Bij AS we Meet ontmoeten volwassenen met 
autisme elkaar voor netwerken, ontspannen 
en activiteiten. Iedereen van 25 tot 55 jaar 
met een vorm van autisme en een normale of 
hoge intelligentie is welkom. AS we Meet is 
eenmaal per maand in Woerden. Meer info?
aswemeetwoerden@gmail.com
Facebook @aswemeetwoerden

Mailadres NVA Regio Utrecht: 
regio@autisme.nl

AIC Steenwijkerland
Bibliotheek Steenwijk 
Meppelerweg 147A, Steenwijk 
Inloop elke eerste vrijdag van de maand van 
9.15-12.00 uur, dus 6 maart, 3 april en 5 juni.
AIC Oldenzaal 
Bibliotheek Oldenzaal 
Ganzenmarkt 11, Oldenzaal 
Elke tweede maandag van de maand, 
van 11.00-14.00 uur.

Filmochtenden AIC Steenwijkerland                                                                                                               
Op vrijdagochtenden van 9.30-
11.00 uur wordt er een film vertoond.                                                                  
6 maart: Onwil of onmacht. Communicatie 
bij jonge kinderen met autisme.
8 mei: Het inzicht kwam met de jaren.
Diagnose op latere leeftijd.
Locatie: Bibliotheek Steenwijk (Meppelerweg 
47A). 
Entree: gratis. Lidmaatschap NVA wordt 
op prijs gesteld.                                                                                                                        
Aanmelden: aicsteenwijkerland@gmail.com
of tel/whatsapp: 06 241 290 63.

Gespreksgroepen AIC Steenwijkerland
Voor ouders van een kind met ASS:                                                                                                                     
Tijd: vrijdagochtend van 9.30-11.00 uur: 
6 maart, 10 april, 15 mei en 3 juli.
Voor volwassenen met ASS: 
Tijd: maandagavond van 19.30-21 uur op 
30 maart, 11 mei en 22 juni.
Locatie: Bibliotheek Steenwijk (Meppelerweg 
47A).                                                                                                               

Themabijeenkomst 
7 april: Autisme en een hulphond.
Spreker Mirjam Dijks heeft autisme en 
een hulphond.
Tijd: 19.30-21.30 uur. Zaal open vanaf 
19.00 uur.                                                                                                                                     
Kosten: NVA/Balansleden/cliënten De 
Maargies Hoeve € 3,-. Niet leden/cliënten 
€ 4,- Dit is inclusief 2x koffie/thee. 
Locatie: De Maargies Hoeve, Kallenkote 19, 
Kallenkote. 
Aanmelden: aicsteenwijkerland@gmail.com
of tel/whatsapp: 06 241 290 63.                                                                                                        

Activiteiten AIC Oldenzaal 
31 maart Autisme Ervaringstent Frans 
Coolen is van 15.30-18.00 uur aanwezig 
met de Autisme Ervaringstent. Meer info op: 
intoautisme.nl/de-ervaringstent
4 april Autisme Belevingswandeling onder 
leiding van Marc Beek.
Tijd: 13.00-16.00 uur. 
Locatie: nog niet bekend.
11 mei: 11.00 uur Filmochtend: Pubers 
met autisme. 
Aanmelden: nva.oldenzaal@gmail.com of 
eventueel tel/whatsapp: 06 241 290 63.

>>  lees verder op pagina 48
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regioactief
Gespreksgroepen Oldenzaal 
Volwassenen met ASS: tweede maandag 
van de maand m.u.v. de schoolvakanties.                                                                                                         
Ouders van een kind met ASS: 27 maart, 
15 mei en 29 juni. Tijd: 9.15-10.45 uur. 
Locatie: Bibliotheek Oldenzaal, Ganzenmarkt 
11, Oldenzaal.  
Deelname: gratis. Lidmaatschap NVA 
wordt op prijs gesteld.
Aanmelden kan via:
nva.oldenzaal@gmail.com

Autisme Informatiepunt Zwolle 
Elke eerste woensdag van de maand 
van 14.00-16.00 uur is er een Autisme 
Informatiepunt in de bibliotheek in het 
centrum van Zwolle. Leden van de NVA-
werkgroep Zwolle beantwoorden vragen, 
geven informatie en luisteren naar verhalen 
van mensen over autisme. 
Locatie: Stadkamer Centrum; Zeven 
Alleetjes 1A, Zwolle.

Autisme informatiebijeenkomsten 
in Zwolle 
De NVA-werkgroep Zwolle organiseert regel-
matig lezingen/films. Als je geïnteresseerd 
bent, meld je dan aan voor de mailinglist op 
nvazwolle@gmail.com

Mailadres NVA Regio Overijssel: 
regio@autisme.nl 

AIC Amsterdam 
Gebouw Trivium/MEE 
Derkinderenstraat 10-18, Amsterdam 
Inloop elke vrijdagochtend 9.30-12.00 uur.
Contact: aicamsterdam@hotmail.com 
AIC Haarlem 
Jan Sluyterslaan 11, Haarlem 
Maak een afspraak voor een persoonlijk 
gesprek: aichaarlem@hotmail.com 
AIC Hoofddorp 
Gebouw van MeerWaarde 
Dokter van Dorstenstraat 1, Hoofddorp 
Inloop elke vrijdagochtend 10.00-12.00 uur. 
Contact: aichoofddorp@gmail.com
AIC Hilversum 
Bibliotheek Hilversum
’s Gravelandseweg 55, Hilversum
Inloop elke vrijdag 9.30-12.30 uur 
aic.hetgooi@gmail.com
Het AIC Purmerend is mobiel 
Maak een afspraak voor een persoonlijk 
gesprek, via nva.noordholland@autisme.nl

NVA-partnergespreksgroep Kwadijk
Bijeenkomsten 1x per 6-8 weken. Deze 
gespreksgroep heeft als doel de partner-
relatie te bespreken en te verbeteren (en 
niet je rol als ouder). Dit zorgt ervoor dat ook 
partners zonder kinderen of kindgerelateerde 
problematiek makkelijker kunnen aansluiten.
Aanmelden of informatie: 
nannie.kruissel@planet.nl of 06 216 254 49.

AutismeKring Amsterdam 
Elke 1e dinsdag van de maand (ook tijdens 
de schoolvakanties), 19.30-ca. 22.00 uur. 
Adres: Stadionplein 65, Amsterdam. De hele 
avond vrije inloop.
Voor het eerst? Neem gerust een ouder of 
begeleider mee. Kijk voor meer informatie op 
autismecafeamsterdam.nl

Ochtend voor 55-plussers
In het buurthuis (Stadionplein 65, 
Amsterdam) is er op elke eerste dinsdag-
ochtend van de maand een vrije inloop voor 
55-plussers met autisme. 
Tijd: 10.45-12.30 uur. Je mag ook later dan 
10.45 uur komen. Voor meer informatie: 
Dolien Buijs, dolienbuijs@gmail.com

NVA Autismecafé Purmerend 
Elke 2e woensdag van de maand (ook in 
schoolvakanties). Een ontmoetingsavond 
voor mensen met autisme (of een vermoeden 
hiervan) en een normale/hoge intelligentie, 
vanaf 16 jaar.
Vind je het spannend om de eerste keer/
keren alleen te komen? Begeleider/familie, 
etc. zijn van harte welkom!
Adres: De Tien Gemeenten, Hoornselaan 11, 
Purmerend.
Informatie: Nannie Kruissel,
nannie.kruissel@planet.nl of 06 216 254 49.

Mailadres NVA Regio Noord-Holland: 
nva.noordholland@autisme.nl

AIC Rotterdam 
Gebouw van Pameijer 
Dawesweg 20, Rotterdam 
AIC Den Haag 
Gebouw van Kompassie 
Laan 20, Den Haag 
AIC Delft 
Gebouw van Delft voor Elkaar 
Van Bleyswijckstraat 91, Delft

Autisme inloop in Vlaardingen 
Elke tweede donderdag van de maand in de 
medialounge van de bibliotheek. 
Tijd: 10.30-12.00 uur. 
Adres: Waalstraat 100, Vlaardingen.

Autisme Info Centra 
AIC Rotterdam U kunt een afspraak 
maken via: aic.rotterdam1@gmail.com

AIC Den Haag Alleen volgens afspraak via 
aic.denhaag1@gmail.com 
19 maart filmavond Ouderen en autisme
2 april thema-avond Prikkelverwerking
28 mei thema-avond Autisme en eten
18 juni thema-avond Hondenbegeleiding

AIC Delft U kunt een afspraak maken via: 
delft.aic@gmail.com
6 maart filmochtend Een Indiaan in huis

Auti-café Het Bruisnest – Waddinxveen
19 maart Autisme en werk
28 mei Autisme en verslaving

Informatie over alle activiteiten van de 
AIC’s vindt u op autisme.nl/agenda en 
autisme.nl/activiteiten/regio/zuid-holland/
autisme-info-centra-aic-zuid-holland/

Mailadres NVA Regio Zuid-
Holland: zuidholland@autisme.nl

AIC Almere 
Gebouw De Kinderkliniek 
Hospitaaldreef 29, Almere 
Inloop elke vrijdagochtend 9.00-11.30 uur. 
AIC Emmeloord 
Gebouw Bouwerskamp 
Bouwerskamp 14, Emmeloord 
Inloop maandag 20 april, 25 mei en 22 juni 
9.00-11.30 uur. Thema-avonden 11 mei 
(school) en 1 juni (partners).
aic.emmeloord@autisme.nl 

Mailadres NVA Regio Flevoland: 
regio@autisme.nl

Gespreksgroep volwassenen
In Terneuzen en in Middelburg zijn NVA-
gespreksgroepen voor volwassenen met 
autisme. Het doel van de gespreksgroepen is 
om mensen met elkaar in contact te brengen 
en gelegenheid te bieden om met elkaar te 
praten over hun ervaringen met autisme.

Informatie of aanmelding bij gespreksleidster 
Irma Meliefste: 
nva.lotgenoten.zeeland@gmail.com, 
tel. 06 107 281 58.

Flevoland

Zuid-
Holland

Zeeland

Noord-
Holland
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REGIO ACTIEF

Door Anouk Breeman

‘Er is niet één oplossing 
die voor iedereen werkt’

Toen haar partner in 2012 na een burn-out de diagnose 
autisme kreeg, vielen er voor Else Marijke heel wat puzzelstuk-
jes op zijn plek. ‘Toen begreep ik waarom we op vakantie altijd 
in het centrum van een stad terechtkwamen, bijvoorbeeld Lille 
als we op weg waren naar Parijs. Hij nam alles letterlijk,’ ver-
telt ze. 
Ze zochten hulp bij een coach en werden lid van de NVA. In 
2015 werd Else Marijke vrijwilliger bij AIC Rotterdam. Daar 
ontmoette ze iemand die net naar Rotterdam was verhuisd. 
‘In zijn vorige woonplaats organiseerde hij een auticafé en hij 
wilde dat voortzetten in Rotterdam. Het AIC-pand was hier-
voor niet geschikt. Ik hielp bij de subsidieaanvraag. Maar toen 
alles was geregeld, trok hij zich terug. Christine Gerlich en ik 
zijn toen samen begonnen op de Cordell Hullplaats 22, waar 
zij hospita is.’

Sindsdien is hier in Rotterdam iedere eerste vrijdag van de 
maand het auticafé voor jongvolwassenen met autisme. ‘Het 
eerste deel van de avond hebben we vaak een spreker. Op 6 
maart is dat Welmoed Visser-Korevaar over het thema sek-
sualiteit. Na de pauze kun je met elkaar kletsen. Soms hebben 
we een spelletjesavond of een creatieve avond, dan gaan we 
bijvoorbeeld met klei of houtskool aan de slag. Daarvan ga je 
beter in je lijf zitten.’ 
Else Marijke werkte 25 jaar in de zorg (psychiatrie, thuiszorg en 
verslavingszorg), en zet zich naast haar vrijwilligerswerk voor 
de NVA ook in als vrijwilliger voor PerSaldo, dat de belangen 
behartigt voor mensen met een persoonsgebonden budget. 
Bovendien is zij nu (job)coach op het gebied van autisme. Tij-
dens het NVA AutismeCongres 2019 gaf ze een drukbezochte 
workshop over prikkelverwerking. 

‘Van welke prikkels heb je last? vraag ik vaak. Er is niet één 
oplossing die voor iedereen werkt. Waar de één graag naar 
harde metalmuziek luistert, kan de ander hier beslist niet 

tegen. Ik ken iemand die ontspant door in een achtbaan te zit-
ten of ernaar te kijken. Het is belangrijk dat je weet van welke 
prikkels je het meest last hebt. Leer de signalen van overprik-
keling herkennen en weet waarvan je rustig wordt, waarvan je 
energie krijgt. Wandelen, yoga of gamen bijvoorbeeld. Waar-
van laad je op en wat kost energie? 
Tegelijkertijd moet je ook af en toe uit je comfortzone, anders 
kun je ‘autistischer’ worden. Ik werk nu alweer enkele jaren als 
iQ-coach en doe dit met heel veel plezier en ik zoek nog colle-
ga’s. Van mijn cliënten leer ik vaak weer nieuwe dingen bij en 
dat maakt het ook zo leuk!’  •

vrijwilliger
AAN HET WOORD

NVA

De NVA en de vele activiteiten en Autisme Info Centra door het hele land zouden niet kunnen 
bestaan zonder onze vrijwilligers. In deze rubriek vertelt telkens één van onze vrijwilligers wat zijn of 
haar drijfveer is om zich voor de NVA in te zetten. Dit keer Else Marijke Iburg uit Zuid-Holland.
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Lekker onderuitgezakt op de bank, ’s avonds voor het slapen gaan of buiten in het zonnetje: een 
boek doet het altijd goed. In deze rubriek recenseren wij elke editie de nieuwste boeken met een link 
met autisme.

Auteur:
Gabriël Anthonio
Uitgeverij 
Management Impact, 
€ 14,50
EAN: 
9789462763418

RECENSIES

Boekenwurm Auteurs: Lisa Weed 
Phifer, Amanda 
Crowder, Tracy 
Elsenraat, Robert Hull
Uitgeverij 
Nieuwezijds, € 39,95
ISBN: 9789057125249

Samenstelling Anouk van Westerloo

Beter luisteren
Dit boek(je) is fors gro(o)t(s)er qua inhoud dan de 
omvang en afmetingen doen vermoeden. Gabriël 
Anthonio deelt met ons zijn mooie, dierbare mo-
menten met zijn zoon Mahil. Mahil is 22 jaar, heeft 
autisme en praat niet, maar compenseert dat op 
vele manieren. Hoe? Dat is te lezen in beschrijvingen 
van de vader-en-zoon-uitjes in het boek.
Bij het lezen van het boek raak ik geraakt door de 
menselijke noot van Gabriël in de houding naar 
Mahil. Door beter te ‘luisteren’ naar zijn zoon weet hij 
dat de miscommunicatie niet aan zijn zoon ligt - die 
probeert uit alle macht mee te werken - maar aan 
ons gebrek naar het waarom te zoeken. Want zoals 
meestal is er ook bij Mahil een reden. Die redenen zie 
je bij echte interesse en aandacht.
Het mooie ligt hierin: de verhoudingen kunnen we 
iets vergroten naar organisatie- of zelfs landelijk 
niveau, en het blijkt een fantastische spiegel! Gabriël 
legt in elke situatieschets ook duidelijk de link met 
persoonlijk leiderschap en geeft een evaluatie van 
de situatie zonder saai of langdradig te worden. Als 
we in iets groter verband meer en beter zouden luis-
teren naar anderen, kunnen we waardevolle lessen 
leren van mensen van wie we het niet zouden ver-
wachten en met name wannéér we het niet ver-
wachten. Laat vooringenomenheid eens varen.
Dit boek vind ik een aanrader, omdat de rode draad 
gevormd wordt door autisme en daarmee ook een 
link gelegd wordt met de omgeving. En hoe we ons 
beeld kunnen bijstellen en daarmee meer begrip 
voor elkaar kunnen opbrengen als we bereid zijn te 
leren, waardoor de link met leiderschap om de hoek 
kijkt. Hierdoor is dit weer interessant voor iedereen: 
van ouders tot CEO’s van grote multinationals, van 
wie misschien die laatstgenoemden er het meest 
baat bij hebben.

Gelezen door Yvo Rivière

Obstakels 
overwinnen
Dit boek is geschreven om korte, gerichte 
oplossingen te bieden voor een aantal psychische 
problemen, die we vaak bij kinderen en jongeren 
tegenkomen. De activiteiten in dit boek versterken 
traditionele cognitieve gedragstherapie door de 
ontwikkeling van executieve functies van het 
kind te stimuleren, de sociale vaardigheden te 
versterken en door een beroep te doen op alle delen 
van de hersenen. Traditionele therapie steunt sterk 
op taal. De activiteiten in dit boek vullen die verbale 
benadering aan met non-verbale activiteiten. Het 
ondersteunt het kind in het reflecteren en het 
omzetten van negatieve gedachten in positieve 
denkpatronen. Dit werkboek behandelt zes 
klinische gebieden: jeugdtrauma, ADHD, ASS, 
gedragsstoornissen, angst en depressie. 
Alle werkbladen in het boek zijn ook te downloaden 
op de site van de uitgever. Ze zijn onder te verdelen 
in oefeningen tijdens de sessie, activiteiten voor 
het kind/de jongere en werkbladen voor de ouder/
verzorger. Er zijn te veel werkbladen om ze allemaal 
te noemen, toch noem ik er een aantal: emoties 
begrijpen, wat is mijn emotionele temperatuur, ik-
boodschappen maken, ademhalingsoefeningen, 
kennismaken met je boosheid, niet helpende 
gedachten omzetten in helpende gedachten, om 
hulp vragen, positieve doelen stellen. 
Dit boek is een goed en uitgebreid middel voor 
leerkrachten, therapeuten, andere professionals 
en begeleiders die cognitieve gedragstherapie 
toepassen om hiermee kinderen en jongeren 
te helpen beter om te gaan met hun dagelijkse 
problemen en obstakels, en om die te overwinnen.

Gelezen door Ineke Wanningen

#01 / voorjaar 2020 / autisme magazine         51  

Eindelijk antwoord
Auteur: Lidwine Tax
Uitgeverij Boekscout, € 19,99
EAN: 9789463890045

Een bijzondere invalshoek: de schrijfster heeft jarenlang geworsteld 
met zware thema’s als automutilatie, depressie, zelfmoordgedachten 
en eenzaamheid. Een juiste diagnose werd pas rond haar 23e gesteld: 
autisme en mogelijk borderline. Met de kennis van zichzelf als volwas-
sene beantwoordt ze e-mails die zij zelf schreef als tiener. Mails aan 
haar oude mentor van de middelbare school, die zij vreselijk miste, 
maar die zij nooit daadwerkelijk aan hem verstuurde. Die - vaak wan-
hopige - mails worden door haar oudere, wijzere zelf in een ander per-
spectief gezet, wat een interessante dialoog oplevert.

Auteur: Monique Thoonsen & Carmen Lamp
Uitgeverij Pica, werkboek € 15,-, 
themakaarten € 12,95
ISBN werkboek: 9789492525611
ISBN themakaarten: 9789492525499

Dit werkboek (voor kinderen van 7-13 jaar) bouwt voort op Wiebelen 
en friemelen in de klas en thuis. Voor professionele begeleiders is een 
handleiding beschikbaar via 7zintuigen.nl of uitgeverijpica.nl. De 
bedoeling van het werkboek is dat kinderen leren wat zintuigen zijn, 
wat prikkels zijn en welke prikkels het kind prettig of juist niet prettig 
vindt. Hoe verwerken hersenen prikkels? Wat gebeurt er als je prik-
kelfilter niet goed werkt? En wat kun je zelf doen als bij jou de prikkel-
verwerking niet helemaal soepel verloopt? De themakaarten zijn een 
ander onderdeel van de methode; een praktisch hulpmiddel voor de 
leerkracht om te gebruiken als kinderen onder- of overprikkeld zijn.

Overzichtelijk 
scheiden
Een uitgave van: Mediation voor Jou, mediation & 
training. Complete werkmap: € 75,-/als e-book: 
€ 35,-. Verkrijgbaar via: mediationvoorjou.nl

Een zeer overzichtelijke map die uit zes onderdelen bestaat: het schei-
dingsproces, fiscale verdeling, de woning, alimentatie, pensioen en ou-
derschap. Geschikt voor mediators die mensen (met autisme) begeleiden 
tijdens alle stappen van hun scheiding, maar ook bruikbaar voor mensen 
(of partners) met autisme zelf die in de onoverzichtelijke rompslomp van 
een scheiding houvast kunnen gebruiken. De complete fysieke werkmap 
is prijzig, maar de delen zijn ook afzonderlijk te bestellen voor € 15,- per 
stuk. Het e-book is aanzienlijk schappelijker qua prijs.

Kwetsbare 
kinderen 
verdienen beter
Aan de ene kant is het een bijna surrealistisch 
verhaal van professionals die werkelijk niet 
kunnen of willen begrijpen dat het om kinde-
ren en ouders van vlees en bloed gaat, en aan 
de andere kant een ontroerend verhaal van 
doorzetten en liefde voor de thuiszitters, die 
toch het loodje leggen... 
Eigenlijk is het een hartenkreet voor solidariteit 
met de thuiszitters en hun ouders en eerlijke 
kansen voor echte (en liefdevolle) innovatie in 
het onderwijs. En ja, dat gaat soms gepaard 
met het afbreken van schotten (lees: belan-
gen). Deze toestanden zijn niet nieuw en 
zouden allang opgelost zijn als er niet zo be-
lachelijk veel onwil (misschien zelfs onkunde) 
was en is. 

Dit boek is een combinatie van warme 
persoonlijke verhalen en het grotere orga-
nisatieverhaal met een bijna niet voor te 
stellen stroperigheid vanuit de professionele 
geledingen. Waar bovendien niemand de ver-
antwoordelijkheid durft of wil nemen voor inno-
vatie en zorg voor kwetsbare leerlingen, terwijl 
er zoveel kinderen thuiszitten… Dan begrijp je 
de noodzaak van innovatieve/creatieve oplos-
singen voor de duizenden thuiszitters niet. 
Natuurlijk is goede en gedegen controle op 
nieuwe initiatieven noodzakelijk en onont-
beerlijk. Maar het kind met het badwater weg-
gooien, is niet alleen kapitaalvernietiging maar 
ook kennisvernietiging. Kwetsbare kinderen 
verdienen beter. 
Het is een vlot en prettig leesbaar boek, 
ondanks de ellende die er naast de mooie 
zaken geschetst wordt. Met andere woorden: 
‘Liefde en lucht, de basis voor goed onderwijs’.

Gelezen door Wim de Lau

Auteur: Sas Boot-Ton
Uitgeverij Gopher, € 17,50
ISBN: 9789493172173

Prikkels en zintuigen
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Blog
Bianca (42, hoogfunctionerend autisme) is moeder 
van drie kinderen in de basisschoolleeft� d met 
autisme. Z�  heeft een boek geschreven over haar 
autisme en dat van de kinderen: Aan m�  zie je 
niets. Het boek zal in september uitkomen. In 
de aanloop van haar boek is Bianca een blog 
begonnen: zokunjetookzien.nl, met aan het boek 
gerelateerde onderwerpen uit haar dagel� ks 
leven. Bianca: ‘Het z� n verhalen en m� meringen 
die een realistische ink� k geven in autisme en de 
levensvragen, vooroordelen, tw� fels en moeil� ke 
gevoelens die daarb�  komen k� ken. De stukjes z� n 
helder, laagdrempelig en humoristisch geschreven, 
bezien vanuit een christel� k geloofsperspectief 
(maar wel met een open blik naar iedereen die iets 
anders gelooft).’

Erop uit met 
Get Aut!
Het is inmiddels vier jaar geleden dat 
Mike (25) en Dominique (28) stichting 
Get Aut! hebben opgericht. Get Aut! 
is een stichting voor kinderen met een 
autismespectrumstoornis. B�  Get Aut! 
werken de kinderen met een begeleider 
aan vooraf gestelde doelen door middel 
van het ondernemen van verschillende 
leuke activiteiten. De kinderen kan zo in 
een plezierige en uitdagende omgeving een spiegel worden 
voorgehouden. Dit alles terw� l de ouders worden ontlast 
voor een dagje. Per maand is er een aanbod van minimaal v� f 
verschillende activiteiten voor verschillende leeft� dsgroepen. 
De kosten voor de uitjes kunnen betaald worden uit ZiN (Zorg 
in Natura) via de (vele) aangesloten gemeenten in Midden-
Gelderland.  Meer info: get-aut.nl

Infodag ITvitae 
7 maart
Bovengemiddeld intelligent en toch uitgevallen 
in het reguliere onderw� s? Dit overkomt vele 
jongeren elk schooljaar weer omdat in de opleiding 
te weinig rekening wordt gehouden met autisme 
of hoogbegaafdheid. ITvitae verzorgt speciaal 
voor deze doelgroep ICT-opleidingen inclusief 
baanbemiddeling ongeacht de vooropleiding.
ICT-talenten met belangstelling voor Data Science 
of Artifi cial Intelligence kunnen hun licht opsteken 
t� dens de Infodag op zaterdag 7 maart aanstaande 
in het voormalige Eemklooster in Amersfoort van 
13.00 tot 15.30 uur. De deelnemers horen meer 
over de beide ICT-opleidingsprogramma’s, de visie 
van ITvitae op autisme, de coaching gedurende de 
opleiding en detacheringsperiode en oud-studenten 
delen hun ervaringen. Belangstellenden mogen met 
hun ouders of andere begeleiding komen en dienen 
zich vooraf aan te melden op: itvitae.nl/infodag

De Spelmaker� 
In de regio Ede is zorgaanbieder het Jagerhuis 
sinds 3 februari van start gegaan met een unieke 
dagbesteding voor volwassenen met autisme: de 
Spelmaker� . Met jongvolwassen en volwassen 
mensen met autisme die vastgelopen z� n in het 
achterhoofd, is hard aan de slag gegaan om 
een passend zorgaanbod te ontwikkelen. In dit 
geval een dagbesteding specifi ek voor mensen 
met autisme waar z�  kunnen werken aan hun 
persoonl� ke uitdagingen, balans, omgang met 
autisme en perspectief. Met elkaar worden er 
daarnaast nieuwe spelformules ontwikkeld die 
daadwerkel� k op de markt worden gebracht.
Deelnemers kunnen instappen in diverse 
activiteiten. Eigen spelletjes bedenken (of helpen 
meedenken met spelletjes van anderen), prototypen 
maken, spellen testen, gewoon spelletjes doen, 
grafi sch ontwerpen, etc. Het plan is om steeds meer 
activiteiten om de Spelmaker�  heen te bouwen.
Meer info: despelmaker� .nl

OPROEPJES
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Prikbord

Wilt u ook een oproepje plaatsen in deze rubriek? Mail uw bericht o.v.v. ‘Oproepjes’ naar redactie@autisme.nl. Wilt u een 
oproepje op onze site plaatsen, ga dan naar autisme.nl/oproep-plaatsen. Inzenden voor de volgende editie kan tot en 
met 13 april. Meer actuele oproepjes vindt u op onze site.

Samenstelling Anouk van Westerloo

Gezocht: 
middelbare scholen 
voor project
Op school sluiten jongeren vriendschappen, bespreken hun 
problemen en delen hun ervaringen. Voor leerlingen met 
autisme is dit niet altijd vanzelfsprekend. Wij zijn op zoek naar 
reguliere middelbare scholen met leerlingen met autisme die 
mee willen doen aan een innovatief onderzoek naar een inclu-
sieve schoolomgeving. Scholen krijgen advies op maat.
Meer info en contact: 
kindenemotie.nl/schoolplein-project

Puzzelvraagstuk
Mijn zoon Joris (43) is nagenoeg doof en kan niet 
praten. Hij heeft een verstandelijke beperking en 
vertoont autistiform gedrag. Als hij bij mij thuis 
is (sommige weekenden) puzzelt hij regelmatig, 
legpuzzels van 500-1000 stukjes. Dat doet hij op 
een manier die ik nog steeds niet begrijp, ik kan er 
geen logica in ontdekken. Toch maakt hij een puzzel 
- zie foto - vlot af. Hij begint met de moeilijkste delen 
zoals een blauwe lucht en werkt dus niet eerst de 
kenmerkende delen af die je houvast geven, zoals 
hier het dak en de torens. Ook laat hij de losse 
stukjes in de puzzel liggen, ogenschijnlijk zonder 
enig systeem. Wie herkent dit, waarom puzzelt hij 
op deze manier? Ziet hij de patronen niet? Joris kan 
het zelf niet uitleggen.

Reageren? Theo Flissebaalje: 
theo@beerinformation.nl

Ervaringsdeskundigen 
gevraagd voor 
Regiobeelden
De manier waarop we de zorg in Nederland organiseren, is 
over het algemeen goed. Maar het kan beter en anders. Dat 
moet ook. Want de vraag naar zorg groeit alleen maar, onder 
andere omdat we steeds ouder worden. Tegelijkertijd zijn er 
steeds minder zorg- en hulpverleners beschikbaar.
Om deze situatie te verbeteren, worden er zogenaamde 
Regiobeelden opgesteld. Zo’n Regiobeeld geeft inzicht in 
de stand van zaken en wat er in de toekomst nodig is rond 
gezondheid, zorg en welzijn in de regio’s.
De Regiobeelden zijn onderdeel van het programma de Juiste 
Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) van VWS. Met zorgverzekeraars, 
zorgkantoren en gemeenten is afgesproken dat de 
Regiobeelden samen met zorgaanbieders, professionals én 
ervaringsdeskundigen en hun omgeving tot stand komen. Aan 
PGOsupport is gevraagd om ervaringsdeskundigen te werven, 
selecteren, trainen en vergoeden voor hun inzet. Vandaar deze 
oproep. Meer info: pgosupport.nl/regiobeelden



54         #01 / voorjaar 2020 / autisme magazine

AUTISMEFONDS

Steun het AutismeFonds!

Het AutismeFonds zet al haar middelen in om de participatie van mensen met 
autisme te stimuleren en mogelijk te maken op school, op het werk en in de vrije 
tijd. Ook helpen? Steun dan het AutismeFonds!

Door Henri Mandemaker

Bijzondere tekeningen 
op theebekers
Als Quinten (9) tekent, vergeet hij alles om zich heen. Dan 
heeft hij geen last meer van het geluid. Hij kan zich heel goed 
concentreren en helemaal opgaan in wat hij doet.
Zijn andere hobby’s zijn wiskunde en natuurkunde. Niet 
verwonderlijk dus, dat hij graag geometrische patronen tekent. 
‘Zijn lijnen worden steeds verfijnder en hij experimenteert met 
nieuwe technieken, zoals 3D,’ vertelt zijn moeder Jantien. 
Later wil hij uitvinder worden, het liefst op het gebied van 
alternatieve energiebronnen.
Quintens tekeningen vallen in de smaak bij zijn omgeving, 
maar hij wil zijn originelen eigenlijk niet kwijt. ‘Dat vind ik zonde, 
want ik doe heel lang over één tekening,’ vertelt hij. Daarom 
kwamen zijn ouders op het idee om de tekeningen op een 
porseleinen theemok te laten drukken. Een duurzaam product, 
voorzien van Quintens handtekening en een theezeefje.

Geslaagde 
crowdfunding-actie
Om de bekers in productie te kunnen nemen is er op Kickstarter 
een succesvolle crowdfundingactie gestart, waarbij het 
streefbedrag van € 7.500,- al weken voor het einde van de 
actie is gehaald. Hierdoor kunnen de eerste duizend bekers 
worden geproduceerd. 
Doel van dit project is om Quinten de positieve kant van 
zijn autisme te laten ervaren en hem zo te helpen met zijn 
zelfvertrouwen. Een ander doel is om andere kinderen met 
autisme te inspireren.

Opbrengsten
De opbrengsten gaan allereerst naar het laten 
vervaardigen van de bekers. Met het geld dat 
overblijft willen Quintens ouders een platform 
bouwen waarop kinderen met autisme hun 
creatieve talent kunnen tonen. Het resterende 
deel van de opbrengsten gaat naar het 
AutismeFonds.

Zoek je een origineel cadeau? 
Kijk dan eens op quinten-art.comZo ziet de beker eruit, met deksel voor onderweg en een theezeef
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Gebruik van stockfoto’s
In Autisme Magazine leest u vaak zeer persoon-
l� ke verhalen. Soms z� n de namen van personen 
in die verhalen op verzoek gefingeerd, ook kan het 
voorkomen dat de auteur anoniem wil bl� ven. Om 
die reden werkt de redactie regelmatig met zoge-
noemde stockfoto’s. Enige gel� kenis met u bekende 
personen berust dan ook op louter toeval.

NVA-b� eenkomsten
In Autisme Magazine vindt u telkens een opsom-
ming van de belangr� kste NVA-gerelateerde acti-
viteiten. Voor een actueel overzicht van NVA-b� -
eenkomsten zie ook autisme.nl onder ‘agenda’. 
Aanmelden voor onze activiteiten is vr� wel alt� d 
mogel� k via buttons of links op autisme.nl. Voor 
meer informatie kunt u ook bellen naar het landel� k 
bureau, 030-2299800.

Digitale nieuwsbrief: AutiNieuws
Naast het t� dschrift Autisme Magazine geeft de 
NVA ook een gratis digitale nieuwsbrief uit. U kunt 
zich aanmelden voor deze nieuwsbrief, ongeacht 
of u NVA-lid bent of niet. 

Aanmelden kan op autisme.nl

Nederlandse Vereniging voor Autisme 
(NVA) en AutismeFonds
autisme.nl
E-mail: info@autisme.nl 
autismefonds.nl
E-mail: info@autismefonds.nl 
Telefoon: 030-2299800
Webwinkel NVA 
autismeshop.com (boeken)

ColofonNVA SERVICEPAGINA
Belangr� kste websites en contactpersonen

I&A-l� n voor informatie en advies
Telefoon: 030-2299800 (optie 3 in het keuzemenu). 
Elke werkdag van 10 tot 14 uur z� n er 
ervaringsdeskundige vr� willigers aanwezig voor 
een inhoudel� k gesprek. 
E-mail: advies@autisme.nl
Als lid van de NVA kunt u uw vraag ook stellen 
aan de ervaringsdeskundige vr� willigers van 
het mailteam. 
Volg ons op:

Samenwerkingsrelaties NVA
• Balans: balansdigitaal.nl
• Ieder(in): iederin.nl
• LPGGz: platformggz.nl
•  Academische Werkplaatsen Autisme:   
 reach-aut.nl en autisme-samendoen.nl
•  Autisme Coalitie: vanuitautismebekeken.nl
•  Regionale Intersectorale Autisme Netwerken:   
 autisme.nl/regio
• NAR: nederlandsautismeregister.nl
• VriendenLoter� : autisme.nl/over-ons/  
 samenwerkingsrelaties

Keurmerken
De NVA heeft een CBF-keurmerk en is een 
ANBI-goedgekeurde instelling.

De NVA in uw testament of legaat
Degenen die de NVA testamentair willen 
gedenken kunnen daarvoor de volgende 
formule gebruiken: ‘Ik legateer... (bedrag 
invullen)... vr�  van rechten en kosten aan de 
NVA, de Nederlandse Vereniging voor Autisme.’ 
(Dit is ook mogel� k met het AutismeFonds 
als goede doel.)

Aanmelden
Via aanmeldformulier op autisme.nl/lidmaatschap 
Leden van de NVA ontvangen 4x per jaar het 
t� dschrift Autisme Magazine.

Opzeggen
Opzeggen van het lidmaatschap van de NVA dient:
• via het opzegformulier op autisme.nl/lidmaatschap
• of schriftel� k naar het landel� k bureau van 
   de NVA
• of via e-mail aan leden@autisme.nl
Onder vermelding van uw relatienummer en 
2 maanden voor het verstr� ken van uw lidmaat-
schapsjaar. B�  vragen hierover kunt u contact opne-
men met onze ledenadministratie via 
leden@autisme.nl of 030-2299800

Relatienummer
Het relatienummer vindt u op de adresdrager 
op de verpakking van ons ledenmagazine Autisme 
Magazine en b�  de adresgegevens op alle 
correspondentie van de NVA. 

E-mail ledenadministratie
leden@autisme.nl

Bank- en gironummers
Voor betaling contributies en abonnementen: 
NL37INGB0000429355
Voor donaties en giften aan het AutismeFonds: 
NL23INGB0000000479

Uw privacy & de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG)
W�  registreren uw gegevens als lid of abonnee 
conform de AVG-richtl� nen.

Zie onze privacyverklaring waarin o.a. uw 
rechten z� n opgenomen, b� voorbeeld om 
uw toestemming voor verzending in te trekken: 
(autisme.nl/site/privacyverklaring-cookies-disclaimer). 

B�  vragen hierover, mail: info@autisme.nl

Lidmaatschap Nederlandse Vereniging voor Autisme

Autisme magazine is een uitgave van de 
Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA).
Oplage: 13.000.

Versch� ningsdata 
Autisme Magazine 2020
nr. 1 - 3 maart
nr. 2 - 9 juni
nr. 3 - 6 oktober
nr. 4 - 8 december 
(tussent� dse w� zigingen voorbehouden)

Kop�  insturen
Kop�  voor nummer 2 moet uiterl� k 13 april 2020 
in het bezit z� n van de redactie.
E-mail: redactie@autisme.nl 

Redactieteam
Anouk van Westerloo (hoofd- en eindredactie)
Anouk Breeman
Karol Henke
Maria Hibma
Henri Mandemaker 
Julie Wevers

Aan dit nummer werkten verder 
o.a. mee: 
Daniëlle Hameteman, Walter He� der, Denise 
Hille-Philips, Mees Kierpenste� n, Wim de Lau, 
Linda van der Niet, Irene Post, Pieter Reintjes, 
Paul Reukers, Yvo Rivière, Niels Springveld, Marion 
Verstraeten, Ineke Wanningen, Marieke Werkman, 
Louise Wester, Bernadette W� nker-Holmes, 
Douwe Wilts 

Redactie- en algemeen postadres
NVA-redactie
Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt
Telefoon 030-2299800
Fax 030-2662300
E-mail: redactie@autisme.nl 

Vormgeving
TwoBees reclame, Beesd 

Druk
Senefelder Misset, Doetinchem

De NVA en commerciële uitingen
Zonder advertenties kan dit blad in deze opzet 
niet bestaan. Kortom, ze z� n nodig. Dit betekent 
echter niet per definitie dat de NVA de producten 
en diensten van de adverteerders in dit blad 
ook echt aanbeveelt. De advertenties en ook de 
meegestuurde b� lagen van derden hebben puur 
een informatief karakter. U mag aannemen dat 
w�  ingezonden materiaal van bedr� ven en 
bureaus waarover we veel klachten kr� gen, 
niet zullen opnemen.

Meer informatie over adverteren:
Bureau Van Vliet B.V.
E-mail: zandvoort@bureauvanvliet.com
Telefoon: 023-5714745
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