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Inleiding  

In het eerste deel van de literatuurstudie wordt nagegaan hoe de klinische wereld over autisme 

denkt. Dit gebeurt aan de hand van een vergelijking van de drie belangrijkste cognitieve theorieën 

die de klinische wereld momenteel domineren. Dit zijn de theorie van de gedachteblindheid, de 

theorie van de executieve disfuncties en de theorie van de zwakke centrale coherentie. Er wordt 

nagegaan welk onderzoek de theorieën bevestigt of verwerpt en wat de sterktes en zwaktes zijn van 

elk van deze theorieën. Door dieper in te gaan op deze theorieën wordt uitgezocht of mensen met 

autisme ‘op een andere manier denken.’ Tenslotte wordt nagegaan wat dit betekent voor personen 

met autisme en welk beeld van autisme hierdoor ontstaat.  

Daarna wordt op een ‘andere manier’ over autisme gedacht. Er wordt ingegaan op de talenten, 

vaardigheden en sterke kanten die mensen met autisme bezitten, maar die in het klinische beeld niet 

of nauwelijks aan bod komen. Er wordt onderzocht wat een ‘talent’ is, hoe vaak mensen met autisme 

deze talenten ontwikkelen, hoe de moderne media over deze talenten denkt en welk beeld hierdoor 

op de voorgrond treedt.  

In het tweede deel van deze masterproef wordt via kwalitatief onderzoek geprobeerd om een 

genuanceerd beeld over autisme en talenten te creëren, zonder daarbij de problemen en 

moeilijkheden die met autisme gepaard gaan te vergeten. Via vijf verhalen wordt nagegaan welke 

talenten kinderen en jongeren met autisme laten zien in de verschillende velden van hun persoonlijk 

leven en hoe die talenten leiden tot persoonlijk welbevinden, succes en sociale integratie. Ten 

tweede wordt nagegaan wat ‘die andere manier van denken’ precies is en hoe die in het dagelijkse 

leven tot uiting komt. Tenslotte wordt bekeken welk beeld van autisme hierdoor naar voor komt.   

Deze verhalen zijn een poging om stereotiepen over autisme te doorbreken en een aanzet te 

geven om ‘anders’ te gaan denken. 
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1. Theoretisch kader 

1.1 Inleiding  

Autisme is een wijd omvattend begrip dat doorheen de jaren al voor heel wat discussie heeft 

gezorgd. De pioniers van het begrip autisme, Leo Kanner en Hans Asperger, schreven in de jaren ’40 

onafhankelijk van elkaar een artikel over deze bizarre ontwikkelingsstoornis.  

Kanner (1943) beschreef in zijn ‘Autistic disturbances of affective contact’ elf cases van kinderen 

die dezelfde bizarre kenmerken vertoonden. Hij schreef over de kinderen dat ze ‘autistisch eenzelvig’ 

zijn. Hij bedoelde hier mee dat de kinderen op een ongewone manier relaties aangaan met mensen. 

Met voorwerpen hadden de kinderen meestal een goede band, bij mensen lag dit anders. Ook de 

weerstand tegen verandering was een kenmerk dat bij Kanner aan bod kwam. Hij stelde dat kinderen 

met autisme verlangden om dezelfde toestand te behouden. Kanner merkte bij enkele van deze 

kinderen piekvaardigheden op. Sommigen hadden een uitstekend geheugen, bezaten een enorme 

woordenschat, of hadden de gave om complexe patronen te onthouden (Frith, 2003). Net als Kanner 

beschreef Hans Asperger in zijn artikel in 1944 autisme als een ‘contactstoornis’. Asperger schreef 

geen samenvattend artikel, maar in zijn lange beschrijvingen over kinderen met autisme komt naar 

voor dat deze kinderen een eigenaardige manier hebben om te communiceren. Daarnaast hebben ze 

het moeilijk om zich aan te passen aan de sociale normen. Ze produceren stereotiepe bewegingen en 

vertonen bepaalde patronen van intelligente prestaties (Frith, 2003). 

Kanner en Asperger beschrijven dus in grote lijnen dezelfde kenmerken. Tot op vandaag gelden 

deze als de klassieke kenmerken van kinderen met autisme. De triade van Lorna Wing (2001) 

beschrijft welke kenmerken aanwezig moeten zijn om te kunnen spreken over autisme. Volgens Wing 

is er sprake van autisme wanneer er een kwalitatieve tekortkoming is in de sociale interactie, de 

verbale en niet-verbale communicatie en de verbeelding. Deze triade gaat samen met stereotiepe 

gedragingen (Roeyers, 2008). De kenmerken zijn dus grotendeels dezelfde gebleven. Wat wel opvalt, 

is dat er in de triade van Wing geen sprake meer is van de patronen van intelligente prestaties die 

Asperger beschreef en de piekvaardigheden die Kanner beschreef. Deze zijn doorheen de tijd wat op 

de achtergrond geraakt. De beschrijvingen van Kanner en Asperger zetten vele onderzoekers aan 

verklaringen te vinden voor het raadsel ‘autisme’(Frith, 2003). 

Vanaf de jaren ’70 werd door wetenschappelijk onderzoek van Hermelin en O’Conner duidelijk 

dat autisme een cognitieve stoornis is. Door het uitvoeren van experimenten proberen 

wetenschappers te achterhalen wat de precieze oorzaak van autisme is. De focus van deze 

experimenten ligt op perceptie, geheugen en taal (Rajendran & Mitchell, 2007). Midden de jaren ’80 

komt het zoeken naar het primair cognitief deficit dat aan de basis ligt van autisme in een 
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stroomversnelling. Het ontwikkelingspsychologisch perspectief beïnvloedt het onderzoek. In deze tijd 

ontstaan de ‘theory of mind’ (Baron Cohen, Frith & Leslie, 1985), de ‘theorie van de executieve 

disfuncties’ (Russell & Ozonoff, 1990) en de ‘theorie van de zwakke centrale coherentie’ (Happé & 

Frith, 1989). Deze drie theorieën proberen elk op hun manier een verklaring te geven voor het 

fenomeen autisme (Rajendran & Mitchell, 2007).  

1.2 Het klinisch beeld van autisme: ‘een andere manier van denken’. 

1.2.1 Theory of mind  

1.2.1.1 Inleiding 

De basishypothese van de theory of mind is dat personen met autisme falen in het toekennen van 

mentale toestanden aan zichzelf of aan anderen (Premack & Woodruff, 1978). Het gaat om een 

verstoord begrijpen van de mentale wereld (Roeyers, 2008). Uta Frith (2003) omschrijft de theory of 

mind als ‘gedachteblindheid’ of ‘mentalizing’. Mentalizing ziet zij als een zeer onbewuste activiteit 

die we doen als we anderen mentale toestanden toeschrijven om hun gedrag te voorspellen.  

1.2.1.2 Onderzoek 

De theory of mind heeft aanleiding gegeven tot heel wat onderzoek. Wimmer en Perner 

ontwikkelden in 1983 ‘the unexpected transfer test of false belief’. Baron-Cohen, Leslie en Frith 

(1985) vormden deze test om naar de welbekende ‘Sally en Anne’ test. In deze test wordt het verhaal 

geschetst van twee poppen: Sally en Anne. Sally heeft een knikker. Ze legt die in haar mand. Sally 

besluit om eventjes te gaan wandelen. Ondertussen neemt Anne de knikker uit het mandje van Sally, 

en stopt die in haar doos. Sally komt terug en wil spelen met haar knikker. Daarna wordt aan de 

kinderen gevraagd waar Sally haar knikker zal zoeken. Tachtig procent van de kinderen met autisme 

beantwoordde de vraag verkeerd en zeiden dat Sally de knikker zou zoeken in de doos van Anne. Zij 

hadden niet door dat Sally niet gezien had, dat de knikker verlegd werd. Twintig procent van de 

kinderen met autisme beantwoordden de vraag echter wel juist. De test toonde dus aan dat het 

aflezen van mentale toestanden bij de meeste kinderen met autisme problematisch verloopt 

(Rajendran & Mitchell, 2007).  

Happé (1994) duidde er op dat de test niet kon gezien worden als universeel, aangezien een deel 

van de kinderen met autisme toch slaagde in de test. Daarom werd een nieuwe test ontwikkeld: een 

moeilijkere tweede orde false belief test. In deze test spelen drie poppen mee. De kinderen moeten 

antwoorden op de vraag ‘Ik denk, dat hij denkt, dat zij denkt dat…’ Negentig procent van de normaal 

begaafde kinderen zonder autisme kon een juist antwoord geven op de vraag. Zestig procent van de 
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kinderen met Down-syndroom gaven ook een juist antwoord. Geen enkel kind met autisme 

daarentegen kon juist antwoorden op de vraag. Dit leidde tot de conclusie dat personen met autisme 

niet slagen in een tweede orde false-belief taak en dus geen inzicht hebben in de mentale 

toestanden van derden. Een studie van Bowler (1992) weerlegde deze theorie. Hij toonde in een 

onderzoek aan dat 73 procent van de jongvolwassenen met Asperger deze taak wel tot een goed 

einde kan brengen (Rajendran & Mitchell, 2007). 

Steeds meer en meer rees het idee dat personen met autisme een vertraging (delay) hebben in 

het ontwikkelen van mentale beelden, en dat het niet gaat om een tekort (deficit). Moeilijkheden om 

te ‘mentaliseren’ mogen niet beschouwd worden als een totaal onvermogen om kennis te vergaren 

over mentale toestanden (Frith, 2003). Dit idee werd bevestigd door een studie van Happé (1995). Zij 

toonde aan dat de verbale leeftijd een belangrijke rol speelt in het al dan niet toe kunnen schrijven 

van mentale toestanden. Happé ontdekte dat personen die een verbale leeftijd hebben van meer 

dan twaalf jaar, beter scoorden op de false belief taken. Waar personen zonder autisme de taken 

konden oplossen op de leeftijd van drie a vier jaar, konden personen met autisme dit slechts vanaf 

een verbale leeftijd van twaalf jaar. Personen met autisme kunnen de false belief taken wel oplossen, 

maar meestal op een veel latere leeftijd dan dat normale kinderen dit kunnen (Rajendran & Mitchell, 

2007). 

1.2.1.3 Verder onderzoek 

Om de theory of Mind verder te bevestigen, werden nieuwe taken ontwikkeld, de zogenaamde 

‘Advanced taken’. Via ‘Strange stories’ vertelde Happé (1994) vierentwintig verhalen uit het 

alledaagse leven waarin personen zaken zeggen die ze eigenlijk niet zo bedoelen. Soms zegt iemand 

bijvoorbeeld dat hij iets mooi vindt, terwijl dit in werkelijkheid echt niet zo is, om een persoon niet te 

kwetsen. Happé onderzocht wat personen met autisme hier van begrepen. Na elk verhaal stelde 

Happé de vraag of het waar was wat de persoon zei en waarom hij dit zei. Uit het onderzoek bleek 

dat personen met autisme niet konden antwoorden op de waaromvraag. Zelfs personen die de 

eerste en tweede order false belief taak konden oplossen, antwoordden op de vraag over de mentale 

toestand van iemand fout. Een andere studie van Jollife en Baron-Cohen (1999) toonde gelijkaardige 

resultaten. Dit toont dus aan dat personen met autisme problemen hebben met het begrijpen van 

het ‘niet-letterlijke’ (nonliteral language). De ‘Eye-task’ (Baron-Cohen, 1997) en ‘Reading the mind in 

the voice’ (Rutherford, Baron-Cohen & Wheelwright, 2001) toonden eveneens gelijkaardige 

resultaten. Personen met autisme scoorden slechter dan de controlegroep in het herkennen van 

gevoelens bij het zien van de ogen of het horen van de stem (Rajendran & Mitchell, 2007). 

Roeyers en anderen (2001) testten de theory of mind via het empathisch accuraatheids-

paradigma. Empathische accuraatheid is de mate waarin mensen succesvol zijn in ‘everyday 
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mindreading’. Dit doen ze telkens wanneer ze trachten de gedachten en gevoelens van anderen af te 

leiden (Ickes, 2003). De onderzoeksgroep ontdekte dat er alleen een verschil te vinden was in 

empathische accuraatheid tussen mensen met een autismespectrumstoornis en typisch 

ontwikkelende volwassenen wanneer het geobserveerde gesprek weinig gestructureerd of 

voorspelbaar verliep (Roeyers, 2008). 

Over het algemeen presteren mensen met autisme slechter in de advanced taken dan de 

controlegroep, maar er is zeker geen sprake van algemeen falen. De onderzoeken zijn niet sluitend 

(Roeyers, 2008).  

1.2.1.4 Sterktes en zwaktes van de theorie 

De theory of mind geeft een verklaring voor een groot deel van de triade. De sociale en 

communicatieve problemen kunnen via deze theorie makkelijk verklaard worden. Mensen met 

autisme hebben problemen met het aflezen van de mentale toestanden van derden. Het is voor hen 

niet gemakkelijk om de onderliggende boodschappen uit de verbale en non-verbale taal te 

ontdekken. Het feit dat de theory of mind het over een vertraging heeft in plaats van een tekort, laat 

ons begrijpen waarom autisme vooral tijdens de kindertijd als een probleem naar voor komt. 

Volwassenen met autisme ontdekken strategieën om de problemen die zij ondervinden voor een 

deel te omzeilen. Door hun ervaringen leren zij hoe ze op bepaalde situaties moeten reageren. De 

sociale vaardigheden worden in de loop van de jaren getraind (Roeyers, 2008). 

De theory of mind schenkt echter weinig aandacht aan het derde deel van de triade. De theorie 

biedt geen antwoord op de stereotiepe gedragingen en de rigide gedragspatronen die mensen met 

autisme vertonen. De theorie kan ook geen verklaring bieden voor de sociaal-pragmatische tekorten 

waarover ouders het hebben voor de leeftijd van drie jaar of bij kinderen die functioneren op een 

ontwikkelingsniveau dat lager is dan datgene waarop het sociaal cognitief begrijpen zich bevindt 

(Roeyers, 2008). Er zijn ook problemen met de specificiteit van de theorie. De problemen die de 

theory of mind beschrijft, worden ook vastgesteld bij kinderen met andere aandoeningen zoals 

verstandelijke beperking, schizofrenie en ADHD. Bovendien zijn de Advanced taken ontwikkeld in 

functie van het falen van vorige tests. De false belief tests bleken niet te bewijzen wat aanvankelijk 

gedacht werd. Op basis hiervan werden tests ontwikkeld die dat wel deden. Dit zorgt voor een 

belangrijk punt van kritiek (Rajendran en Mitchell, 2007). 
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1.2.2 Executieve disfuncties  

1.2.2.1 Inleiding 

“Executieve functies” is een wijd begrip. Een eenduidige algemene definitie bestaat niet. Het omvat 

de mentale processen die nodig zijn voor het plannen en controleren van ons denken en doen 

(Roeyers, 2008).  Luria (1966) omschreef het als het vinden van een geschikte probleemoplossings-

strategie om een vooraf bepaald doel te bereiken. In tegenstelling tot the theory of mind ontsproot 

de theorie over de executieve functies door neurologen. Onderzoekers ontdekten dat de problemen 

die kinderen met autisme vertonen gelijkaardig zijn aan de problemen die aan de oppervlakte komen 

bij personen die een beschadiging hebben van de prefrontale cortex (PFC). De theorie van de 

executieve functies en prefrontale cortex zijn echter niet volledig gelijk. Shallice en Burguess (1991) 

botsten tijdens hun onderzoek op personen die een beschadiging hadden van de prefrontale cortex, 

maar die geen problemen vertoonden bij het oplossen van taken die beroep deden op executieve 

functies. Het omgekeerde was ook het geval. Onderzoek (Robinson, Goddard, Dritschel, Wisley, & 

Howlin, 2009) heeft intussen aangetoond dat bij de hersendelen die verantwoordelijk zijn om 

executieve functie taken tot een goed einde te brengen, zich niet enkel bevinden in de prefrontale 

cortex. Ook andere delen van de frontale cortex, als de subcorticale en de thalamische banen spelen 

een rol.  

1.2.2.2 Onderzoek  

Onder executieve functies worden de ‘hogere controlefuncties van de hersenen’ verstaan. Deze zijn 

nodig om gedrag in een steeds veranderende omgeving aan te passen (Jurado & Rosselli, 2007). 

Wanneer executieve functies in verband worden gebracht met autisme, komen kenmerken als 

stereotiepe bewegingen, tekort aan impulscontrole, moeilijkheden bij het aanleren van nieuwe 

routines en moeilijkheden bij het switchen van taken naar voor (Robinson e.a., 2009).  “Executieve 

functies” omvat planning, werkgeheugen, inhibitie, cognitieve flexibiliteit en verbale 

woordvloeiendheid (Roeyers, 2008).  

Hill (2004) deed een uitgebreid onderzoek naar de die werking van executieve functies bij 

mensen met autisme. Zij onderzocht hierbij vijf domeinen, namelijk planning, mentale flexibiliteit, 

inhibitie, generativiteit en zelfcontrole. Het testen van planning gaat na in hoeverre oplossingen voor 

problemen gecreëerd kunnen worden en hoe deze worden toegepast. ‘The Tower of London’ 

(Shallice, 1982) is een voorbeeld van een test die peilt naar planning. Tijdens deze test moeten 

kinderen constant handelingen evalueren en nieuwe strategieën toepassen om tot de oplossing te 

komen. Onderzoek (Hughes e.a., 1994) toont aan dat kinderen met autisme op deze taak slechter 

scoren. Anderen wijten de slechte resultaten aan het intellectueel niveau van de kinderen (Happé 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Menselijke_hersenen
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e.a., 2006). Bij het testen van de mentale flexibiliteit wordt aan deelnemers gevraagd om hun 

aandacht voortdurend te verschuiven van een dominante respons naar een nieuwe regel. Er wordt 

nagegaan of gedachten en acties kunnen geswitcht worden in een bepaalde situatie (Robinson e.a., 

2009). De ‘Winconsin Card Sorting Task (Heaton, 1981) is hier een voorbeeld van. Tijdens deze test 

moeten proefpersonen kaarten sorteren volgens een bepaalde regel, bijvoorbeeld kleur. Plots wordt 

beslist om de kaarten te sorteren volgens een andere regel, bijvoorbeeld figuur. Kinderen met 

autisme hebben hier meer moeite mee dan de controlegroep (Liss e.a., 2001). Ook hier bestaan 

echter onenigheden over (Robinson e.a., 2009). Inhibitietests zijn die tests waarbij een proefpersoon 

een irrelevante of storende impuls moet negeren. Voorbeeld van een inhibitietest is de ‘Stroop test’ 

(Stroop, 1935). Ook bij deze test spreken verschillende onderzoeksresultaten elkaar tegen (Robinson 

e.a., 2009). Generativiteit test de mogelijkheid om spontaan nieuwe ideeën en mogelijkheden in te 

brengen (Turner, 1997). Een voorbeeld hiervan is de ‘test van de verbale vloeiendheid’. Kinderen 

krijgen hierbij een letter of een categorie. Ze moeten hierbij zoveel mogelijk zaken aanvullen. 

Zelfcontrole tenslotte is de mogelijkheid om eigen gedachten en acties te monitoren. Dit is iets wat 

moeilijk te onderzoeken valt en wordt dan ook vaak bediscussieerd (Robinson e.a., 2009). 

Robinson en anderen voerden in 2009 een nieuw onderzoek naar executieve functies bij 

kinderen met autisme. Zij kwamen tot het besluit dat planning, inhibitie en zelfcontrole bij kinderen 

met autisme verzwakt is. Voor mentale flexibiliteit en generativiteit was dit niet het geval. Verder 

onderzoek wordt echter aanbevolen. 

1.2.2.3 Sterktes en zwaktes van de theorie 

De theorie over de executieve functies verklaart veel problemen waarmee personen met autisme te 

kampen krijgen. De theorie geeft een verklaring voor de beperkte interesses die personen met 

autisme hebben en het stereotiep gedrag. De theorie verklaart ook heel wat sociale tekorten.  

De theorie geeft echter geen verklaring voor het ongewone intelligentieprofiel dat vaak gezien 

wordt bij kinderen met autisme. Bovendien kan de theorie ook weinig soelaas brengen voor het 

afwijkende gedrag dat gezien wordt bij heel jonge kinderen (Roeyers, 2008). De theorie is niet 

specifiek. Kinderen met ADHD, schizofrenie, obsessief-compulsieve stoornissen en het syndroom van 

Gilles de la Tourette vertonen eveneens problemen bij tests die de executieve functies testen. Er 

wordt nog steeds gezocht welk ‘profiel’ autisme onderscheidt van andere stoornissen (Rajendran & 

Mitchell, 2007). Ozonoff (1999) rapporteerde dat bij kinderen met autisme niet de inhibitie een 

zwaar probleem vormt, maar dat de taakflexibiliteit een frappante rol speelt in het niet kunnen 

oplossen van taken die een beroep doen op de executieve functies. Dit in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld kinderen met ADHD. Een bijkomend probleem is dat het erg moeilijk is om tijdens een 

test één aspect van executieve functies te meten. Executieve functies vormen een geheel. Het is 
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moeilijk om daar een onderdeel van af te splitsen. Daarbij komt nog dat vele kinderen met autisme 

ook nog andere stoornissen vertonen zoals een verstandelijke beperking, ADHD, het syndroom van 

Tourette,… Dit maakt het bijna onmogelijk om tijdens onderzoek het falen van de executieve functies 

louter toe te schrijven aan autisme (Rajendran & Mitchell, 2007).  

Probleem is ook dat verschillende studies elkaar tegenspreken, of wanneer een studie 

gerepliceerd wordt, een ander resultaat gevonden wordt. Volgens Pennington en Ozonoff (1996) is 

het bijvoorbeeld niet duidelijk of het gebrek aan plannen bij kinderen met autisme te wijten is aan 

hun autisme of aan hun laag IQ. Verschillende tests omtrent dit thema spreken elkaar tegen (Ozonoff 

en anderen, 1991). Verschillende onderzoeken leiden dus niet tot consistente resultaten (Rajendran 

& Mitchell, 2007). Sterker nog, een studie heeft zelfs aangetoond dat niet alle kinderen met autisme 

executieve functieproblemen vertonen (Pellicano, Maybery, Durkin, & Maley, 2006). 

1.2.3 Zwakke centrale coherentie  

1.2.3.1 Inleiding 

Frith (2003) omschrijft centrale coherentie als de kracht die een grote hoeveelheid informatie 

samentrekt. Normaal gezien heeft de mens de ingebouwde drang om zaken op een globalistische 

wijze te interpreteren, rekening houdend met de context. Mensen bekijken alles in hun geheel, hun 

‘Gestallt’. Ze hebben de neiging om samenhang te creëren en prioriteit te geven aan het begrijpen 

van betekenis. Zo wordt bij normale mensen het zinvolle van het zinloze onderscheiden. Bij personen 

met autisme is dit niet zo. Zij zijn niet geneigd om het geheel te zien, maar hebben eerder oog voor 

de details. De invloed van de betekenis ontbreekt voor een deel. Frith omschrijft dit als zwakke 

centrale coherentie (2003). Ze noemt dit ook ‘ontkoppeling’. Frith gebruikt ter verduidelijking de 

metafoor van een bos. Personen met een sterke centrale coherentie zien door het bos de bomen 

niet. Personen met een zwakke centrale coherentie zien door de bomen het bos niet (Vermeulen, 

1996). 

1.2.3.2 Onderzoek  

De eerste onderzoeken over centrale coherentie richtten zich op perceptuele processen. Een eerst 

gebruikte test was de ‘ingebedde figuren test’ (Witkin, 1971). Amitta Shah (1993) testte of kinderen 

met autisme beter waren in het vinden van een kleine figuur (bijvoorbeeld een driehoek) in een 

grote figuur (bijvoorbeeld een schommelpaard). Zij ontdekte dat kinderen met autisme gemiddeld 

betere resultaten behaalden dan de controlegroep. Bij kinderen met autisme loste de figuur niet op 

in het geheel. Bij de controlegroep was dit wel het geval. Witkin en anderen (1981) omschreven dit 

als ‘veldonafhankelijkheid’. Ze stelden dat mensen die veldonafhankelijk zijn zich weinig laten 
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beïnvloeden door de context, in dit geval de grote figuur (Frith, 2003). Een tweede test die gebruikt 

werd, is de ‘blokpatroontest’, onderdeel van de Wechsler-intelligentieschalen. In deze test moet een 

grote geometrische figuur met kleine blokjes nagemaakt worden. De proefpersoon moet dus een 

bepaald patroon vinden. Personen met autisme scoren gemiddeld beter op dit onderdeel van de 

intelligentietest dan personen zonder autisme (Frith, 2003). 

Happé ontdekte in verder onderzoek (1997) dat personen met autisme moeilijkheden hebben 

met spelling, vooral met homografen (twee woorden met dezelfde schrijfwijze, maar met een andere 

uitspraak). Wanneer zij een woord lezen, houden zij geen rekening met de context waarin dat woord 

voorkomt. Zo weten personen met autisme niet of zij in een zin ‘vérspringen’ moeten lezen of 

‘verspringen’. Happé ontdekte ook (1996) dat mensen met autisme minder moeite hebben met 

visuele illusies. Zij veronderstelt dat kinderen met autisme alle delen van de illusie apart analyseren 

en zich niet laten leiden door de context.  Dit werk was een belangrijke aanzet om te kijken naar de 

talenten waarover kinderen met autisme beschikken, en niet te focussen op hun beperkingen.  

Gedurende de jaren is de theorie van zwakke centrale coherentie omgevormd van een tekort in 

de globale verwerkingsinformatie naar een idee van superieure lokale verwerking. Centrale 

coherentie wordt niet langer gezien als een tekort, maar als een andere manier van denken (Roeyers, 

2008). 

1.2.3.3 Sterktes en zwaktes 

De theorie van de zwakke centrale coherentie verklaart een groot deel van de eigenaardigheden die 

opduiken bij mensen met autisme. Ze verklaart zowel delen van het sociale als van het niet-sociale 

gedrag. De theorie biedt een antwoord op de vraag waarom mensen met autisme vragen letterlijk 

interpreteren en waarom ze zoveel aandacht hebben voor details. Dit verklaart op zijn beurt waarom 

mensen met autisme zo weinig rekening houden met de context waarin iets gebeurt, waarom ze 

moeilijkheden ondervinden, waarom ze zaken die ze in de ene situatie doen, ook in een andere 

situatie doen,… (Roeyers, 2008).  

De oorspronkelijke theorie van Uta Frith (1989) vertoonde enkele problemen. Door de theorie 

voor een deel aan te passen, zijn een deel van deze zwaktes verholpen (Frith, 2003). Waar de theorie 

vroeger focuste op globale processen, gaat de aandacht nu veel meer naar superieure lokale 

processen. De theorie legt daarenboven uit waarom mensen met autisme zich gaan richten op 

details in plaats van op het geheel. Er wordt echter niet gezegd dat mensen met autisme het geheel 

niet kunnen zien. Wanneer zij een extra inspanning doen, kunnen zij de details wel overstijgen. Het 

kost hen gewoon meer moeite. Daarnaast ziet de theorie autisme als een ‘multiple deficit’. Hun doel 

is dan ook niet het gehele spectrum van autisme uit te leggen. De theorie focust zich op één 

onderdeel, namelijk het cognitieve (Rajendran & Mitchell, 2007). 
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Belangrijk is dat deze theorie aandacht heeft voor de superieure prestaties,  ongewone 

intelligentieprofielen, splintervaardigheden en talenten die vaak voorkomen bij kinderen met 

autisme (Roeyers, 2008). De theorie kan deze echter niet volledig verklaren. Baron-Cohen (2009) 

schetst in zijn tekst ‘Talent in autism’ het verhaal van een kind met autisme dat in één minuut en 

zeven seconden een Rubriks kubus kan oplossen. De theorie van de zwakke centrale coherentie zegt 

dat dit mogelijk is, doordat het kind zich focust op details. Aan deze splintervaardigheid hangt echter 

automatisch iets negatiefs vast. Doordat het kind zich focust op details, heeft het kind het 

onvermogen om te zaken te integreren. Het focussen op details wordt niet gezien als een methode 

om een systeem te begrijpen. Dit is volgens Baron-Cohen echter niet correct. Om een Rubriks kubus 

op te lossen, moet je kunnen analyseren, memoriseren, maar moet je ook notie hebben van de 

gevolgen van een handeling. Het kind weet dus wat de gevolgen van zijn handeling zijn en gebruikt 

deze om de kubus op te lossen. Het kind focust zich niet alleen op details, maar integreert deze ook 

in het geheel.  

1.2.4 Beeld dat ontstaat over mensen met autisme 

De drie cognitieve theorieën geven een duidelijk beeld wat autisme is en welke problemen er mee 

gepaard gaan. Elk van de drie theorieën is theoretisch goed onderbouwd. Door het vele onderzoek 

kunnen we pro’s en contra’s van elke theorie afwegen. De theorieën verklaren de ‘andere manier 

van denken’ die voorkomt bij mensen met autisme en laten ons binnen kijken in hun denkwereld. 

Geen enkele theorie slaagt er echter in om alle aspecten van het autismespectrum te verklaren. De 

drie theorieën focussen zich op bepaalde onderdeel van autisme (Rajendran & Michell, 2007). 

Iedereen met autisme is bovendien anders. De drie theorieën hebben weinig oog voor deze 

individuele verschillen. Hierdoor wordt soms de indruk gecreëerd dat elk kind met autisme zich 

hetzelfde gedraagt, terwijl dit in de praktijk niet het geval is (Timmerman, 2009). Al te vaak wordt 

autisme gezien als een statische stoornis waar niet veel aan te veranderen is. Nochtans geven 

mensen met autisme zelf aan dat zij het gevoel hebben dat zij levenslang kunnen leren. Grandin 

(2009) veronderstelt dat de hersenplasticiteit van mensen met autisme langer duurt, waardoor zij in 

een bepaalde levensfase een ‘klik’ in het hoofd kunnen maken en dingen anders gaan zien. Dit geeft 

een andere wending aan de stoornis. Autisme is niet statisch, maar wordt dynamisch.  

Het grootste punt van kritiek is dat de drie meest invloedrijke theorieën duidelijk focussen op 

wat er fout gaat bij kinderen met autisme. Van de talenten die Kanner (1943) en Asperger (1944) in 

hun oorspronkelijke casussen beschreef, komt in de drie theorieën weinig tot niets terug. Enkel de 

theorie van de zwakke centrale coherentie probeert een deel van de piekvaardigheden van kinderen 

met autisme te beschrijven, maar slaagt hier niet volledig in (Baron-Cohen, Ashwin, Ashwin, 

Tavassoli, & Chakrabarti, 2009). Dit is te wijten aan de context waarin de theorieën zijn ontstaan. 
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Theorieën zijn als het ware een spiegel van de tijdsgeest. Na de psychoanalyse en het behaviorisme 

stond in de jaren tachtig het cognitieve, het verwerken van informatie centraal. De cognitieve 

stroming veronderstelt dat autisme samen gaat met een primair cognitief gebrek. Via experimenten 

willen zij zo snel en zo nauwkeurig mogelijk nagaan wat dit gebrek precies is en welke gevolgen dit 

heeft. De cognitieve stroming gaat dus op zoek naar een bepaald ‘tekort’. De ‘normaal begaafde 

mens’ wordt als standaard genomen en vergeleken met de persoon met autisme. Deze manier van 

werken bevordert het focussen op problemen in plaats van het opzoeken van sterktes (Rajendran & 

Mitchell, 2007). 

Over de talenten die mensen met autisme bezitten, is dus veel minder geschreven dan over de 

problemen die zij hebben in sociale vaardigheden, communicatie en verbeelding. Het talent dat 

sommige mensen met autisme bezitten, kan echter niet ontkend worden. De zoektocht naar een 

verklaring voor deze talenten is dan ook een verleidelijk iets in het mysterie van autisme (Happé & 

Frith, 2009). In wat volgt, wordt nagegaan wat er wel geschreven is over autisme en talenten en welk 

beeld dit van de stoornis teweeg brengt.  

1.3 Autisme en talenten: de andere kant van de medaille 

1.3.1 Inleiding 

De klinische beelden die in het vorige hoofdstuk besproken werden, hebben over het algemeen 

weinig oog voor de talenten en vaardigheden die mensen met autisme bezitten. Nochtans vertonen 

personen met autisme naast de uitvallen ook uitschieters op bepaalde vlakken. Zo kunnen sommige 

kinderen al op heel jonge leeftijd hun naam schrijven, kunnen ze ingewikkelde constructies bouwen, 

of hebben ze een fenomenaal geheugen voor geboortedata, plaatsnamen, nummerplaten,… 

(Vermeulen, 2007). Kinderen met autisme vertonen dus naast hun problemen allerlei sterktes. Deze 

zijn uiteraard afhankelijk van kind tot kind. Niet elk kind met autisme heeft dezelfde sterke kanten. 

Iedereen met autisme is immers uniek. Peter Vermeulen beschrijft in zijn boek ‘Mijn kind heeft 

autisme’ een lijst van sterktes die voorkomen bij kinderen met autisme. Deze kinderen hebben vaak 

een uitstekend geheugen voor feiten en data. Ze hebben oog voor detail en merken kleine 

detailfouten snel op. Ze zijn vaak goed in visueel-ruimtelijke taken zoals het leggen van puzzels of het 

lezen van kaarten en zijn goed in alles wat met techniek te maken heeft. Door hun zin voor perfectie, 

systeem en orde houden kinderen met autisme taken vol tot ze volledig zijn afgewerkt. Ze zijn vaak 

rechtvaardig, eerlijk en objectief. Vermeulen (2007) benadrukt dat het belangrijk is om deze sterktes 

onder ogen te zien. Wat enerzijds een tekort genoemd wordt, kan vanuit een ander perspectief ook 

als sterkte gezien worden. Het is belangrijk om oog te hebben voor deze sterke kanten van mensen 

met autisme en hier op verder te bouwen.  
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Vermeulen (2009) illustreerde deze theorie met een schitterend voorbeeld. Een jongen met autisme 

hoorde niets liever dan het geluid van gebroken glas. Dit zorgde uiteraard thuis voor een moeilijke 

situatie. De jongen liet met opzet flessen en glazen vallen om te kunnen genieten van het geluid. De 

ouders gingen op zoek naar een oplossing. Ze besloten om aan de buurtbewoners te vragen of hun 

zoon het leeggoed elke week mocht ophalen en dit naar de glascontainer mocht brengen. De buren 

stemden in. Sindsdien brengt de jongen het glas weg van de hele buurt, hoort hij het geluid van 

gebroken glas meer dan tevoren en moet hij thuis geen glazen meer breken om te kunnen genieten 

van het geluid. Wat op zich een groot probleem vormde, werd door creativiteit omgezet in iets wat 

een meerwaarde betekende zowel voor de buurt, het gezin als de jongen zelf.  

1.3.2 Autisme en intelligentie 

1.3.2.1 Autisme en IQ 

Vroeger werd gedacht dat zo’n 70 tot 80 procent van de kinderen met autisme in hun ontwikkeling 

vertraagd was. Onderzoek (Fombonne,2003) heeft aan het licht gebracht dat slechts 50 procent van 

de kinderen met autisme een ontwikkelingsachterstand heeft. Het besef groeit dus dat autisme ook 

kan voorkomen bij normaal begaafde kinderen. Autisme en verstandelijke beperking gaan niet langer 

hand in hand (Frith, 2003). 

Nochtans scoren kinderen met autisme over het algemeen lager op de Wechsler IQ test. 

Wanneer zo’n IQ test wordt afgenomen, scoort een normaal kind over de hele lijn ongeveer even 

goed of slecht. Meestal is er geen groot verschil in score tussen de verschillende tests. Bij kinderen 

met autisme is dit anders. Zij vertonen een gebroken patroon (Frith, 2003). Scheuffgen en anderen 

(2000) gingen na hoe dit gebroken patroon er precies uit ziet. Ze gingen op zoek op welke 

onderdelen kinderen met autisme beter of slechter scoorden dan leeftijdsgenoten.  Een eerste test 

die bij de kinderen werd afgenomen was de ‘Kijktijdtest’ van Anderson (1992). Bij deze test krijgen 

proefpersonen twee lijnen te zien. Ze moeten zo snel mogelijk antwoorden of de lijnen even lang zijn 

of niet. Hoe sneller de proefpersonen de lijnen kunnen vergelijken, hoe hoger hun score. Kinderen 

met autisme scoorden tijdens deze test even hoog als kinderen zonder autisme met een IQ van 118. 

Ze scoorden duidelijk beter dan kinderen met een IQ van 62. Op gelijkaardige tests zoals het 

‘blokpatroon’, de ‘figuren van Raven’ of de ‘Sequinvormtest’ scoorden de kinderen met autisme over 

het algemeen even goed of beter dan normaal begaafde kinderen van dezelfde leeftijd (Scheuffgen, 

Frith, & Happé, 2000). Kinderen met autisme scoorden tijdens de test vooral slecht op de onderdelen 

die peilen naar communicatieve vaardigheden en gezond verstand. Het grootste deel van de 

kinderen vertoonde een uitval op de ‘begrijpen subtest’. Velen hadden het ook moeilijk om een 

relevant antwoord te geven op een vraag. Bij de vraag ‘Wat doe je als je in je vinger snijdt?’ was een 
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vaak gegeven antwoord ‘bloeden’. Kinderen met autisme scoren dus slecht op testen die peilen naar 

informeel verworven kennis. Ze scoren over het algemeen veel beter op tests die los staan van de 

gemeenschappelijk culturele kennis (Frith, 2003).  

Dawson en anderen (2007) testten normale kinderen en kinderen met autisme met de ‘Raven’s 

Progressive Matrice’. In deze test krijgen kinderen ingewikkelde reeksen te zien. Ze moeten een 

patroon kiezen die de reeks correct aanvult. Dawson stelde vast dat de IQ scores van kinderen met 

autisme bij deze test dertig tot zeventig punten hoger lagen in vergelijking met de Wechsler IQ test. 

Normale kinderen haalden bij beide tests een gelijke score. 

1.3.2.2 Autistische intelligentie 

Volgens Bogdashina (2007) meten de intelligentietests geen ‘autistische intelligentie’. Ze meten 

enkel hoe goed iemand kan functioneren in een ‘normale’ wereld. Asperger (Bogdashina, 2007, p. 

126) zelf erkende ‘autistische intelligentie’ als een soort intelligentie die onconventioneel, 

onorthodox, vreemd ‘puur’ en origineel is, verwant aan de intelligentie van ware creativiteit, 

nauwelijks geraakt door traditie en cultuur. Heel vaak wordt intelligentie van mensen met autisme 

onderschat of niet opgemerkt . Ook Gardner (1983) geeft aan dat traditionele IQ tests te beperkt zijn 

en dat zij de capaciteiten van een persoon niet correct weergeven. In zijn boek ‘Frames of mind: the 

theory of multiple intelligence’ beschrijft Gardner acht verschillende types intelligentie voor die 

allemaal in aanmerking genomen moeten worden om een idee te krijgen van de capaciteiten en het 

potentieel van een persoon. De acht gebieden zijn: visueel-spatiële, verbale, logisch-wiskundige, 

lichaams-kinesthetische, interpersoonlijke, intrapersoonlijke en naturalistische intelligentie. In IQ 

testen komen deze acht verschillende gebieden jammer genoeg niet aan bod. Zo heeft Stephen 

Wiltshire, één van de meest begaafde geleerden met een immens vermogen om visueel te 

herkennen en uit het hoofd te tekenen, volgens de Wechsler test een IQ van slechts 52 (Bogdashina, 

2007). 

1.3.2 Talenten bij savants 

1.3.2.1 Het Savant Syndroom volgens Treffert 

Treffert (2009, p. 1351) omschrijft in zijn artikel ‘The savant syndrome: an extraordinary conditon’ 

het savant syndroom als een ‘rare, but extraordinary condition in which persons with serious mental 

disabilities, including autistic disorder, have some ‘islands of genius’ which stands in marked 

incongruous contrast to overall handicap’.  
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Treffert (2009) spreekt van een spectrum van ‘savante vaardigheden’. De grootste groep zijn 

diegenen met splintervaardigheden. Ze zijn vaak bezig met het memoriseren van bijvoorbeeld 

muziek, sport en historische feiten of zijn erg geïnteresseerd in één bepaald onderwerp zoals 

dinosaurussen, treinen,… Een tweede groep zijn de ‘getalenteerde savants,’. Deze mensen hebben 

een cognitieve beperking, maar hun muzikaal of artistiek talent is in groot contrast met hun 

algemene handicap. Alhoewel een zelfstandig leven voor hen niet mogelijk is, kunnen ze prachtig 

piano spelen of zijn ze uitzonderlijke kunstenaars. Een derde en laatste groep zijn de ‘uitzonderlijke 

savants’. Bij deze mensen is hun talent zo opmerkelijk dat zelfs wanneer mensen zonder beperking 

dit talent zouden bezitten, dit erg spectaculair zou zijn. Volgens Treffert leven er van deze laatste 

groep wereldwijd minder dan honderd.  

De meeste speciale vaardigheden die Treffert (2009) beschrijft, kunnen teruggebracht worden 

tot vijf belangrijke categorieën, namelijk muziek, kunst, kalenderberekening, wiskunde en 

mechanisch en ruimtelijk inzicht. Daarnaast zijn er ook nog vaardigheden die minder frequent 

voorkomen zoals een uitzonderlijk gevoel voor vreemde talen of superieur zintuiglijke vaardigheden. 

De talenten die savants bezitten, kunnen alleen voorkomen, maar kunnen ook samen voorkomen 

met andere talenten. 

1.3.2.3 Enkele voorbeelden 

De meest gekende autistische savant is ongetwijfeld Raymond Babbit uit de film ‘Rain Man’ (1988). 

Het personage van Raymond is gebaseerd op de savant ‘Kim Peek’. Hij beschikt over een uitzonderlijk 

geheugen waarin hij bergen informatie kwijt kan. Peek kent meer dan zesduizend boeken van buiten, 

heeft encyclopedische kennis over aardrijkskunde, muziek, literatuur, geschiedenis, sport,… Hij weet 

perfect hoe hij van de ene stad van de US naar de andere moet en bezit de uitzonderlijke gave om 

data te berekenen in een mum van tijd. Wanneer Peek een boek leest, leest hij met zijn linkeroog de 

linkerpagina en met zijn rechteroog de rechterpagina. Volgens zijn vader onthoudt hij 98 procent van 

de zaken die hij leest (Mieras, 2008). Kim Peek zelf heeft geen autisme. Het autistische kantje werd er 

voor het personage Raymond Babbit bij verzonnen.  

Als kleine jongen had Stephan Wilthshire al een groot geheugen voor gebouwen en architectuur. 

Wanneer je hem voor een groot gebouw zette, kon hij dit zonder problemen natekenen. Inmiddels is 

Wiltshire volwassen en is zijn talent nog verder uitgegroeid. In 2005 vloog hij met een helikopter over 

Tokyo en tekende een verbluffend panoramisch zicht van de stad op een canvasdoek van tien meter 

lang. Sindsdien is hij over Rome, Hong-Kong, Frankfurt, Jeruzalem, London, New York,… gevlogen om 

ook deze grote steden op canvas om te zetten. De canvassen bevatten enkele kleine verschillen met 

de werkelijkheid. Toch kloppen de meeste details van de duizenden gevels perfect. Het lijkt alsof 
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Stephan een videocamera in zijn hoofd heeft, waarmee hij de beelden die hij ziet opslaat en nadien 

kan herbekijken (Mieras, 2008). 

Daniel ‘Brainman’ Tammet is één van de bekendste savants van dit moment. Tammet is 

recordhouder van het onthouden van de cijfers van het getal ‘pi’. In 2004 somde hij in iets meer dan 

vijf uur tijd 22 514 cijfers van het getal ‘pi’ op. Daarnaast is Tammet ook een taalwonder. Hij spreekt 

Frans, Engels, Fins, Spaans, Roemeens, Litouws,… en creëerde als kind zijn eigen taal ‘Mänti’, een 

mengeling van Scandinavische talen. Voor een weddenschap met het programma Channel Five, 

leerde hij IJslands  in zeven dagen tijd.  Tammet beschrijft de werking van zijn brein in de boeken ‘Op 

een blauwe dag geboren’ en ‘De wijde lucht omvatten’. Hij zegt dat hij getallen niet ziet als cijfers op 

zich, maar dat hij ze voorstelt als landschappen en kleuren. Hij voelt gewoon of een getal klopt of niet 

(Tammet, 2009).   

De Amerikaanse zoöloog Temple Grandin is hoogleraar aan de Colorado State University. Zij is 

één van de spitsfiguren van de Amerikaanse dierenrechtenbeweging. Ze is professioneel ontwerpster 

van wat zij noemt ‘human slaughtering’. Ze is een specialist in het ontwerpen van slachthuizen en 

rundveehouderijen waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met het dier zelf. Grandin 

schreef een hele reeks boeken over hoe dieren zich voelen en hoe zij moeten behandeld worden. 

Daarnaast is Grandin ook auteur van vele boeken over autisme. In haar autobiografieën beschrijft ze 

hoe zij denkt en welke evolutie zij in haar denken al heeft doorgemaakt. Dit is een eigenschap die 

weinig mensen met autisme bezitten (Grandin, 2009). 

1.3.2.2 Geschiedenis van het savant syndroom 

Het begrip ‘Savant Syndroom’ is niet nieuw. Het kent een vrij lange geschiedenis. Het begrip 

verscheen in 1783 voor het eerst in een wetenschappelijke artikel. Mortiz beschreef het verhaal van 

Jedadiah Buxton, een uitstekend rekentalent. Enkele jaren later beschreef Rush (1789), vader van de 

‘American Psychiatry’ een gelijkaardig verhaal over Thomas Fuller. De eerste specifieke beschrijving 

van het syndroom dateert echter van vele jaren later. In 1887 schreef Down casussen over ‘des idiots 

savants’. ‘Idiot’ betekende dat de persoon een algemeen IQ had lager dan 40. ‘Savant’ betekende dat 

de persoon een vaardigheid bezat die in schril contrast stond met dit lage algemene IQ (Treffert, 

2009). De interesse in het savant syndroom is en blijft groot. De wonderlijke vaardigheden die deze 

mensen bezitten, spreken tot de verbeelding. Tredgold (1914) en Hill (1978) beschrijven nog meer 

casussen over personen die een specifiek talent bezitten in vergelijking met hun algemeen 

functioneren. Treffert (1989) verkiest de term ‘savant syndrome’ boven de oorspronkelijke term 

‘idiot savant’. In zijn boek ‘Extraordinary people’ beschrijft hij het geheel van casussen, observaties 

en onderzoeksbevindingen. Hermelin (2001) beschrijft in haar boek ‘Bright splinters of the mind’ haar 

bevinden over twintig jaar onderzoek bij mensen met het savant syndroom. Naast deze publicaties 
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zijn er nog heel wat te vinden. Het savant syndroom blijft tot de verbeelding spreken en lokt 

discussies uit (Treffert, 2009). 

1.3.2.4 Link tussen autisme en savants 

Uit onderzoek (Treffert, 2009) blijkt dat de helft van de savants een autismespectrumstoornis heeft. 

De andere helft vertoont andere vormen van ontwikkelingsstoornissen, mentale retardatie of 

beschadiging of ziekte van het centrale zenuwstelsel. Treffert stelt dus dat niet iedereen met een 

speciaal talent autistisch is en dat niet alle mensen met autisme een speciaal talent bezitten. 

Sommige studies bevestigen het beeld dat Treffert schept. Ook Rimland (1978) stelt dat één op tien 

mensen met autisme speciale vaardigheden vertonen. Andere studies gaan hier niet mee akkoord. 

Hermelin (2001) beschrijft in haar boek ‘Bright splinters of de mind’ dat slechts één op tweehonderd 

mensen met autisme een savante vaardigheid bezit. Howlin (2009) daarentegen beweert dat niet 

één, maar drie op tien kinderen met autisme een savante vaardigheid hebben. Howlin zette een 

studie op met 137 jongvolwassenen met autisme. Ze nam van deze jongvolwassenen een vragenlijst 

af van de ouders en een Wechsler intelligentietest. Uit het onderzoek bleek dat één op drie mensen 

met autisme een savante vaardigheid of uitzonderlijk cognitieve vaardigheid bezit. Ze besloot ook dat 

niemand van de onderzoeksgroep met een non-verbaal IQ lager dan 50 een savante vaardigheid 

vertoonde en zegt, in tegenstelling tot vroegere hypotheses, dat het aanwezig zijn van stereotiepe 

gedragingen en interesses geen voorbode is voor uitzonderlijke vaardigheden. Ook Heaton (2009) en 

Plaisted Grant en Davis (2009) gaan niet akkoord met Treffert. Zij beweren dat ieder kind met 

autisme vaardigheden bezit die niet ontkend kunnen worden.  

Er is dus niet echt een consensus hoe vaak de speciale vaardigheden bij mensen met autisme 

voorkomen en wat als ‘talent’ gezien kan worden. Waar onderzoekers het wel over eens zijn, is het 

feit het savant syndroom samen gaat met een wonderbaarlijk geheugen (Treffert, 2009). Kinderen 

met autisme denken op een andere manier. Vele auteurs proberen de werking van dit 

wonderbaarlijke geheugen te beschrijven.  

1.3.2.5 Savants en geheugen 

Happé en Vital (2009) gaan verder in op de theorie van de zwakke centrale coherentie van Frith 

(2003). Zij stellen de hypothese dat de focus op details er voor zorgt dat kinderen met ASS meer 

savante talenten vertonen dan andere kinderen. Zij zien de focus op details, de manier waarop zaken 

in het geheugen worden opgeslagen en ‘waarheidsgetrouwe’ voorstelling, in tegenstelling tot 

‘contextgerichte’ voorstelling van de werkelijkheid, als de basis voor talenten die voorkomen bij 

mensen met autisme. Baron-Cohen en anderen (2009) beschrijven een cognitieve stijl die voorkomt 
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bij personen met autisme: ‘hyper-systemizing’. Ze stellen dat ‘sensorische hypersensitiviteit’ leidt tot 

het focussen op details en dus aan de basis ligt van talenten die mensen met autisme bezitten. 

Snyder (2009) stelt dat savante vaardigheden latent aanwezig zijn in ieder van ons. Talent ontstaat 

volgens hem door toegang tot low-level processen. Volgens Snyder hebben personen met autisme 

toegang hebben tot ‘rauwe’ informatie van de hersenen die niet ingepakt is door holistische 

concepten. Dit zorgt in sommige gevallen tot ongeziene talenten.   

Over hoe het geheugen van mensen met een savant syndroom precies werkt, zijn nog vele 

vragen. Het uitzonderlijk geheugen kan bovendien niet alle vaardigheden die savants bezitten, 

volledig verklaren (Nettlebeck en Young, 2009). Het zou ons dan ook te ver leiden om deze theorieën 

uitgebreid uit de doeken te doen.   

1.3.3 Talenten bij niet-savants 

Over talenten van kinderen met autisme die geen savant zijn, is in de literatuur weinig terug te 

vinden. Uitzonderlijke talenten  worden vaak beschreven, maar talenten die niet zo spectaculair zijn, 

worden vaak genegeerd. Extrasensorische perceptie, het ongebruikelijk onderscheidingsvermogen 

op gebied van reuk, tast en zicht en de beoordeling van tijdsverloop zonder kennis van de klok, 

worden vaak niet gezien als een ‘talent’ (Bogdashina, 2007). 

Heaton (2009) stelt dat de talenten en de vaardigheden van de grote groep kinderen met 

autisme die geen savante vaardigheden vertonen, zoals Treffert die beschrijft, onderschat worden. 

Ze stelt dat het savant syndroom bij kinderen met autisme een interessante onderzoekspiste is, maar 

dat dit onderzoek niet ten koste mag zijn van onderzoek naar algemene talenten bij het grote deel 

kinderen met autisme die geen savant zijn. Haar onderzoek toont aan dat vele autistische kinderen 

potentiële muzikale vaardigheden bezitten, die kunnen  en zouden ontwikkeld moeten worden. 

Kinderen met autisme zijn over het algemeen gevoeliger voor timbre, ritme, concordantie en 

discordantie dan leeftijdsgenoten. Het aanleren van muzikale vaardigheden aan kinderen met 

autisme is een grote uitdaging. Toch loont deze uitdaging de moeite. Sommige studies tonen aan dat 

het aanleren van muziek leidt tot een betere verwerking van tijd en ruimte (Hetland, 2000), 

wiskundige vaardigheden (Graziano en anderen, 1999) en lezen (Butzlaff, 2000). Muziek bevordert 

ook het zelfbegrip. Allen (2009) haalde in zijn studie aan dat personen met autisme door het 

beluisteren van muziek, gevoelens beter kunnen begrijpen en bereiken. De betekenis wordt hen door 

het beluisteren van muziek duidelijker. Bovendien biedt muziek ook sociale voordelen. Mensen met 

autisme die goed zijn in muziek, zullen sneller geneigd zijn om mee te spelen in een orkest of mee te 

zingen in een koor. Dit komt hun sociale vaardigheden ten goede (Heaton, 2009).  

Volgens Plaisted Grant en Davis (2009) moeten vaardigheden en talenten ruimer gezien worden 

dan Treffert deze ziet. Zij zien het vermogen van mensen met autisme om zaken te klasseren, het 
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vermogen om fouten te halen uit een tekst, het blijven volgen van routines,… ook als een ‘talent’. Dit 

zijn echter zaken die door de meeste studies niet gezien worden als een’ vaardigheid’ omdat deze 

zaken niet echt overtreffen wat gewone andere kinderen kunnen. Plaisted Grant en Davis zien in 

deze vaardigheden wel indicaties voor een andere manier van denken en discrimineren. Volgens de 

auteurs is het dan ook de  opdracht van onderzoekers om na te gaan hoe deze vaardigheden kunnen 

gebruikt worden in het alledaagse leven van deze mensen en hoe deze kunnen leiden tot persoonlijk 

succes en sociale integratie. De maatschappij moet bewust gemaakt worden van de talenten en 

vaardigheden die personen met autisme over het algemeen bezitten. Op die manier wordt een 

positief beeld gecreëerd waarbij verschillen geapprecieerd worden en de kans op persoonlijk succes 

van mensen met autisme aanzienlijk stijgt. 

1.3.4 Autisme en talenten in de media  

1.3.4.1 Een stereotiep beeld 

De casussen die Kanner (1943) en Asperger (1944) beschreven, ontstonden tijdens de periode dat de 

Gestaltpsychologie zijn optocht maakte. Kanner en Asperger probeerden om een holistisch beeld van 

kinderen en jongeren met autisme te geven. Zij hadden aandacht voor de kleine details en 

probeerden van elk kind een zo compleet mogelijk portret te schetsen. De moderne media schetst 

dit holistische beeld niet langer. Het beeld dat zij over mensen met autisme meegeven, klopt vaak 

niet met de werkelijkheid. Autisme wordt oppervlakkig en onvolledig beschreven waardoor 

clichébeelden en stereotiepen over autisme een nieuwe ingang vinden.  

Autisme wordt vaak gezien als iets ‘negatiefs’. Door de invloed van het medische model wordt 

autisme voorgesteld als een probleem, als een ziekte die moet genezen worden. De media werkt dit 

beeld in de hand. Jones & Harwoord (2009) brachten door hun onderzoek in beeld hoe autisme 

gedurende tien jaar (1996-2005) in Australische kranten voorgesteld werd. Ze kwamen tot de 

vaststelling dat kranten een stereotiep beeld geven van wat autisme is. Kansen om een genuanceerd 

beeld naar voor te brengen, worden niet benut. Sensatie en het schetsen van karikaturale, 

memorabele portretten voeren de hoofdtoon. Kinderen met autisme worden volgens kranten vaak 

gezien als voorspellers van een ‘moeilijk gezinsleven’. Ze hebben een negatieve impact. Bovendien 

wordt autisme vaak gelinkt aan misdaad. Hierdoor krijgt autisme een negatieve connotatie en krijgen 

mensen met autisme een label waar ze moeilijk van af geraken. Het is zoals Altheide (2002, p.232) 

zegt: ‘Media frames are like the border around a picture that separates it from the wall and from 

other possibilities’. De media bepaalt voor een groot deel het beeld dat de maatschappij over 

mensen met autisme heeft en beperkt hierdoor hun kansen.   
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Naast dit negatieve beeld, verschijnt er ook een ander beeld in de media. Mensen met autisme 

worden vaak afgebeeld als superhelden met bovenmenselijke krachten. Ze zijn erg slim, kraken 

computers, kunnen uitzonderlijk rekenen,… Het lijkt alsof iedereen met autisme een savant is 

(Draaisma, 2009). De film Mercury Rising (1998) bijvoorbeeld beschrijft het verhaal van de 

negenjarige autistische savant Simon. Hij kan de code van een geheime Amerikaanse dienst kraken. 

De Amerikaanse overheid staat versteld. Hoe is het mogelijk dat een jongen van negen dit kan? 

Wanneer iemand zegt dat de jongen bovendien gehandicapt is, omdat hij autisme heeft, verklaart dit 

plots waarom hij de code kon kraken. Het lijkt alsof ‘de puzzel is opgelost’. Dialogen als deze 

scheppen het beeld dat personen met autisme ofwel gehandicapt zijn, ofwel bovenmenselijke 

vaardigheden bezitten. Een beeld tussenin wordt niet gegeven. Nochtans benadrukken filmmakers 

dat ze willen proberen om ‘een goed beeld te geven’. De jongen die Simon speelde werd lange tijd 

gecoacht en bracht veel tijd door in een school voor autistische kinderen om zijn rol zo echt mogelijk 

te kunnen spelen. Het grootste probleem echter is niet ‘wat’ gezegd wordt over autisme, maar wat 

meestal ‘niet gezegd’ wordt (Draaisma, 2009, p.1477). 

In boeken of films over autisme is het ook vaak zo dat de persoon met autisme ‘de anderen een 

lesje gaat leren’. In de film Rain Man (1988) is Charlie Babbit in het begin van de film een arrogante 

zelfmisnoegde businessman die enkel geïnteresseerd is in zaken doen. Tot hij op een dag ontdekt dat 

hij een autistische broer heeft. Zijn broer blijkt een genie te zijn dat alles van aardrijkskunde kent en 

de moeilijkste wiskundige raadsels weet op te lossen. Eerst maakt Charlie hier grof misbruik van. Op 

het einde van de film is Charlie echter veranderd in een liefdevolle broer die rekening houdt met 

anderen en naar hen luistert. Zoals de contradictie het wil, heeft zijn autistische broer hiervoor 

gezorgd. De idee die hierachter schuilt, is dat we moeten stoppen autisme als een ‘handicap’ te zien. 

Autistische personen verschillen niet zoveel van ons als wij denken. Iedereen is op een bepaalde 

manier ‘een beetje autistisch’. Volgens Draaisma (2009) wordt autisme wordt op deze manier te véél 

verbloemd. Problemen worden in deze visie teveel genegeerd, wat niet ten goede komt aan de 

noden die mensen met autisme hebben. Organisaties zoals de ‘Autism Rights Movement’ pleitten er 

echter voor om autisme niet langer te zien als een stoornis die moet genezen worden, maar als een 

normale variant  van het menselijke brein. Autisme is een positieve identiteit en is geen stoornis of 

handicap (Solomon, 2008). Baron-Cohen (Saner, 2007) zwakt deze laatste visie iets af. Hij gaat 

akkoord dat autisme geen ziekte is die moet genezen worden, maar stelt dat autisme zowel een 

beperking (disability) als een verschil (difference) implementeert. Er moet gezocht moet worden naar 

manieren om de beperking te verlichten, zonder daarbij de speciale kwaliteiten, zoals de aandacht 

voor details en de mogelijkheid om zich lange tijd op één item te concentreren, verloren te laten 

gaan. Het verschil moet gerespecteerd en gewaardeerd worden.  
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 De beelden die de moderne media meegeeft, zorgen voor een misrepresentatie van de 

werkelijkheid. In het eerste beeld wordt autisme gezien als louter negatief. Er is geen plaats voor de 

talenten en sterke kanten (Jones & Harwood, 2009). In het tweede beeld worden mensen met 

autisme voorgesteld als computers, als niet menselijk, als machines die uitzonderlijke 

bovenmenselijke krachten bezitten en waarbij gevoelens in de meeste gevallen ontbreken. De 

talenten en vaardigheden worden teveel uitvergroot waardoor het beeld gaat leven dat iedereen 

met autisme een ‘genie’ is. Het derde beeld negeert de problemen waarmee mensen met autisme 

kampen te veel. Het beeld geven dat autisme ‘niet zo erg is’ en dat ‘autisme in iedere van ons 

schuilt’, klopt ook niet met de werkelijkheid. Mensen met autisme hebben nu eenmaal ‘een andere 

manier van denken’. Dit zorgt voor problemen in het leven die niet genegeerd mogen worden. Het 

helpt mensen met autisme niet vooruit de problemen te verbloemen en te doen alsof er niets aan de 

hand is (Draaisma, 2009).  

Voor ouders van kinderen met autisme is het erg lastig om voortdurend met deze beelden van 

autisme geconfronteerd te worden. Het louter negatieve beeld zorgt er voor dat mensen een soort 

van ‘angst’ hebben voor autisme (Jones & Harwood). Tegelijkertijd liggen de verwachtingen van de 

maatschappij ook te hoog. Savante vaardigheden worden zwaar overschat (Happé & Frith, 2009).  

Anthony Baker, zelf vader van een zoontje met autisme, gaf aan dat wanneer hij zegt dat zijn zoontje 

autistisch is, automatisch gevraagd wordt of zijn zoon dan ook een savant is. Wanneer de vader zegt 

dat zijn zoontje ‘gewoon’ autistisch is, lijkt dit voor mensen dubbel zo erg te zijn: ‘autisme hebben en 

dan nog geen speciaal talent ontwikkelen’. Het is voor ouders lastig om steeds weer het 

maatschappelijk beeld van de autist als savant te doorbreken en bij te sturen (Happé & Frith, 2009). 

Anderzijds is het voor ouders ook lastig om steeds weer op het onbegrip van mensen te stoten en te 

moeten horen ‘dat autisme helemaal zo erg niet is’ of ‘dat het wel zal over gaan’.  

Mensen met autisme krijgen door deze manier van voorstellen labels waar ze moeilijk van af 

geraken. Deze labels hebben consequenties in de pedagogische en onderwijskundige praktijk van 

mensen met autisme. Het is zoals Thomas en Thomas zeiden (1928, p. 571-572): “If men define 

situations as real, they are real in their consequences.”  

1.3.4.2 Zie je wel dat ze ons ‘zotten’ noemen.  

 Timmerman (2009) voerde een onderzoek naar wat mensen met autisme zelf vinden van het beeld 

dat de media over autisme naar voren schuift. Samen met een dertigtal jongeren en volwassenen 

met autisme bekeek ze een drietal films die nadien uitvoerig besproken werden. Mensen met 

autisme gaven aan dat de media een fel overdreven, verkeerd beeld van autisme naar voor brengt. 

De problemen worden geconcentreerd en overdreven, waardoor mensen met autisme  afgebeeld 

worden als ‘bijna gekken’. De positieve kanten en dingen die goed lopen, worden vaak vergeten. 
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Hierdoor ontstaat een karikaturaal beeld. De bevraagden zouden liever hebben dat er meer nadruk 

gelegd wordt op de onder- en overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels. Een andere 

prikkelverwerking leidt tot een andere manier denken en een andere manier van gedragen. Dit komt 

in de media te weinig aan bod. De buitenwereld zou autisme van binnenuit moeten leren kennen. Op 

die manier zou er in de maatschappij een beter beeld gevormd kunnen worden. Het is en blijft echter 

moeilijk om een volledig en correct beeld te geven van autisme in een film van twee uur. Er zijn 

evenveel uitingsvormen van het autisme als er mensen met autisme zijn. Dé autist bestaat niet. Het 

is belangrijk om hiervan bewust te zijn.  

Heyvaert (2009, Vlaamse Vereniging Autisme) stelt zich echter de vraag of de media dit beeld 

van autisme wel naar voor wil brengen. “In deze tijden van concurrentie om de kijkcijfers is het zoveel 

gemakkelijker en interessanter om sensatiebeelden uit te zenden. Het blootleggen van de dieper 

liggende structurele oorzaken vergt meer zendtijd en informatie. Dat een autist, ondanks zijn 

handicap, erin slaagt om een voltijdse job uit te oefenen en zelfstandig te wonen, is geen gebeurtenis 

die op één plaats, op één bepaald moment of door één bepaalde fotogenieke oorzaak plaatsvindt. 

Het gebeurt elke dag en het gebeurt in stilte. Mede daardoor is het geen nieuws en blijft het 

onzichtbaar voor het publieke oog. De zeldzame uitzonderingen bevestigen de regel.”  

Mensen met autisme maken zich zorgen over het beeld dat de media van hen schetst. 

Nuancering is volgens hen noodzakelijk. Ze ondervinden vaak dat mensen hen met bepaalde 

vooroordelen benaderen op basis van wat men in de media heeft gehoord (Timmerman, 2009).  

1.3.5 Beeld dat ontstaat over mensen met autisme  

De talenten en vaardigheden die kinderen en jongeren met autisme bezitten, spreken tot de 

verbeelding. Door te focussen op de vaardigheden en talenten komt een positief beeld van autisme 

naar voor. Mensen met autisme worden niet langer gezien als ‘gehandicapt’, maar worden 

voorgesteld als mensen met andere vaardigheden die op ‘een andere manier denken’. Het is 

belangrijk om op deze vaardigheden in te spelen en ze te gebruiken in het dagelijkse leven van deze 

kinderen en jongeren. Dit positieve beeld kan hopelijk zorgen voor een betere sociale integratie in de 

maatschappij (Peter Vermeulen, 2006). 

Over hoe vaak talenten bij kinderen en jongeren met autisme voorkomen, heerst echter 

onduidelijkheid. Sommige wetenschappers zeggen dat dit maar bij één op de tien is (Treffert, 2009), 

anderen beweren dat elk kind met autisme bepaalde talenten in zich heeft. Het is maar wat je onder 

het woord ‘talent’ begrijpt (Plaisted Grant & Davis, 2009). De ene wetenschapper ziet het feit dat 

mensen met autisme sneller details opmerken als een talent, andere wetenschappers zien het iets 

groter, en spreken maar van een talent wanneer de persoon met autisme uitermate goed is in 

kalenderberekening, het herkennen van noten of een fenomenaal geheugen heeft voor 
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geschiedkundige data. De ‘kleine’ talenten die elke dag aan bod komen, worden door deze laatste 

visie vaak over het hoofd gezien. 

Het is echter belangrijk om dit positieve beeld niet te gaan overdrijven. Mensen met autisme 

kampen nu eenmaal met bepaalde moeilijkheden waar ze extra hulp en ondersteuning voor nodig 

hebben. Het heeft geen zin om autisme te ‘verbloemen’ en te zeggen dat er eigenlijk niets aan de 

hand is. Hun andere manier van denken maakt het hen in bepaalde situaties in het dagdagelijks 

leven, die voor anderen evident zijn, niet altijd gemakkelijk. De moderne media schetst echter vaak 

zo’n beeld van autisme. Autisme wordt gezien als iets wat in ieder van ons wel een beetje aanwezig 

is. Daarnaast worden talenten te zwaar uitvergroot. Mensen met autisme worden gezien als 

supermensen die de ingewikkeldste problemen kunnen oplossen. De problemen waar autisme mee 

gepaard gaat, worden sterk geminimaliseerd. Op die manier ontstaat er een kloof tussen het 

klinische beeld van autisme en het beeld dat de media schetst. Het klinische beeld focust sterk op de 

problemen die met autisme gepaard gaan. Moderne media doen echter het omgekeerde. Zij 

besteden weinig aandacht aan de andere manier van denken en geven een karikaturaal beeld van 

wat autisme is. Hierdoor steken meer en meer stereotiepen de kop op en ontstaat in de 

maatschappij een beeld van autisme dat niet langer strookt met de realiteit (Jones & Harwood, 2009; 

Draaisma, 2009). 
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2. Probleemstelling en onderzoeksvragen  

Uit literatuuronderzoek is duidelijk dat er heel wat geschreven is over autisme. Doorheen de jaren 

zijn verschillende theorieën tot stand gekomen. Deze beschrijven wat autisme is en verklaren de 

‘andere manier van denken’. Vele theorieën slagen er slechts gedeeltelijk in het hele spectrum te 

verklaren. Bovendien wordt in het klinische beeld, in tegenstelling tot het oorspronkelijke beeld dat 

Kanner en Asperger schetsten, weinig aandacht besteed aan de talenten die kinderen en jongeren 

met autisme bezitten (Rajendran & Mitchell, 2007). 

Bij de zoektocht naar deze talenten bleek dat de talenten die kinderen en jongeren met autisme 

bezitten, tot de verbeelding spreken. Sinds de eerste beschrijvingen van ‘des idiots savants’ in 1887 

door Down, zijn vele verhalen over savants geschreven. Er bestaat echter onenigheid over wat een 

‘savant’ is, hoe vaak savantisme voorkomt en wat als ‘savante vaardigheid’ kan beschouwd worden. 

Over talenten van kinderen met autisme die geen savant zijn, is weinig geschreven. Bovendien geven 

de moderne media een karikaturaal beeld van autisme en de talenten die met deze stoornis gepaard 

gaan. Personen met autisme worden afgeschilderd als louter negatief (Jones & Harwood, 2009) of als 

freaks die geheime codes weten te kraken. Daarnaast wordt autisme vaak verbloemd, want iedereen 

is toch een beetje autistisch?! Dit zorgt ervoor dat er een maatschappelijk vertekend beeld ontstaat 

van wat autisme is (Draaisma, 2009). 

Via volgend onderzoek wil ik het realistisch verhaal brengen van enkele kinderen en jongeren 

met autisme die misschien geen savant zijn, maar die in het dagelijks leven hun talenten gebruiken 

en daardoor hun leven kleur geven. Het onderzoek behandelt in de eerste plaats de vraag welke 

talenten en vaardigheden kinderen en jongeren met autisme bezitten. Er wordt nagegaan hoe de 

talenten van kinderen en jongeren met autisme in de verschillende velden van het dagelijks leven 

volgens verschillende personen naar boven komen. Daarnaast tracht dit onderzoek ook een 

antwoord te bieden op de vraag wat die ‘andere manier van denken’ betekent en hoe die tot uiting 

komt. Als laatste wordt bekeken welk beeld op deze manier van kinderen en jongeren met autisme 

gevormd kan worden. Bij dit alles worden de moeilijkheden die kinderen en jongeren met autisme 

ervaren, niet genegeerd. Het is belangrijk om oog te hebben voor de problemen en aandacht te 

hebben waar extra ondersteuning nodig is. Alleen zo kunnen de ‘kleine’ talenten, die in de literatuur 

vaak niet vernoemd worden, optimaal in beeld gebracht worden.  
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1. Methode 

1.1 Onderzoeksgroep 

Het onderzoek is gericht op kinderen en jongeren met autisme van 6 tot 21 jaar. Het gaat na welke 

talenten bij kinderen en jongeren met autisme op de voorgrond treden, hoe de andere manier van 

denken tot uiting komt en welk beeld hiervan gevormd kan worden. Om dit beeld zo optimaal 

mogelijk te kunnen schetsen, werd gekozen voor kwalitatief onderzoek.  

De uiteindelijke onderzoeksgroep bestaat uit vijf kinderen en jongeren met autisme. Aan het 

onderzoek namen vier jongens en één meisje deel. De leeftijden van de deelnemers zijn sterk 

gespreid. Lennert is 7 jaar, Brar is er 10, Jacob is er 15, Benjamin is 18 jaar en Lynn wordt er 20.  De 

spreiding van de leeftijden werd bewust gekozen. Op die manier komen vijf totaal verschillende 

verhalen met verschillende accenten, talenten en moeilijkheden naar voor. Dit zorgt voor variatie in 

de portretten en geeft een mogelijk beeld hoe het leven van kinderen en jongeren met autisme van 6 

tot 21 jaar er uit kan zien. 

Om een zo volledig mogelijk beeld te creëren, werd van elke deelnemer een interview 

afgenomen van drie personen die in het leven van het kind of jongere een belangrijke rol spelen. 

Voor de verschillende deelnemers lag dit iets anders. Bij Lennert werd er een interview afgenomen 

van beide ouders, de juf, en een opvoedster van de leefgroep. Ook bij Brar werden ouders, juf en 

opvoedster bevraagd. Bij deze jongste kinderen werd geen interview van de kinderen zelf afgenomen 

omdat ouders aangaven dat zij zelf nog niet wisten dat zij autisme hadden. Jacob, Benjamin en Lynn 

gaven wel zelf een interview. Bij Jacob werden daarnaast de mama en de oudste zus ondervraagd. 

Ook bij Benjamin was dit zo. Bij Lynn gaven mama en stiefpapa een interview. Elke deelnemer werd 

ook thuis of in de leefgroep geobserveerd. 

Alle kinderen die aan het onderzoek deelnamen, volgden les op een school voor bijzonder 

onderwijs. Eén iemand ging niet meer naar school en werkte al. Twee kinderen uit het onderzoek zijn 

normaal begaafd, twee zijn randnormaal begaafd, eentje heeft naast autisme een licht mentale 

handicap. Naast autisme hebben twee kinderen ook de diagnose ADHD. 

1.2 Instrumenten 

Om een antwoord te bieden op de onderzoeksvragen, werd gebruik gemaakt van interviews. Deze 

werden gevoerd aan de hand van vooropgestelde vragen. Afhankelijk van het antwoord van 

deelnemers werd op sommige vragen dieper of minder diep ingegaan. Soms werd van de vraag 

afgeweken of werden er bijvragen gesteld. De interviews waren dus half-gestructureerde  

kwalitatieve interviews. 
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De vragenlijst zag er voor iedere deelnemer een beetje anders uit. Afhankelijk van de leeftijd van de 

kinderen en jongeren en de geïnterviewde werden enkele specifieke accenten gelegd. Dezelfde 

thema’s kwamen echter steeds weer naar voor. Alle interviews peilden naar de sterke kanten, 

talenten, vaardigheden en interesses van de deelnemers. Daarnaast werd ook bevraagd wat moeilijk 

liep en hoe de andere manier van denken tot uiting kwam.  

Bij ouders, zussen en deelnemers zelf werden vragen gesteld over relaties en banden binnen het 

gezin, over het schoollopen, over vrije tijd, hobby’s, interesses,… Bij jongeren waarbij dit van 

toepassing was, werden ook vragen gesteld over hun werk en over hun verblijf in de leefgroep. 

Daarnaast werd ook gevraagd naar het verleden. Er werd nagegaan wanneer de diagnose werd 

vastgesteld, welk gevoel dit teweeg bracht, welke impact dit op het gezin had en wat de reactie van 

vrienden en familie was. Ook het verloop van de lagere school en het feit of er vroeger andere 

talenten naar voor kwamen, werden besproken (zie bijlage 2). De jongeren kregen dezelfde thema’s 

aangeboden als hun ouders en zus. Er werd een speciale versie van de vragen voor hen gemaakt. 

Deze vragen bevatten dezelfde inhoud als de vragen voor ouders en zussen, maar werden 

eenvoudiger en eenduidiger geformuleerd (zie bijlage 2). De juffen vertelden vooral over het 

klasgebeuren. De focus lag meer op het hier-en-nu. Tenslotte kenden zij de kinderen nog maar sinds 

het begin van het schooljaar. De thema’s die tijdens deze interviews aan bod kwamen waren: 

algemene info, sterktes van het kind, moeilijkheden, vrije tijd, interactie met anderen en de andere 

manier van denken. De interviews van de opvoedsters hadden dezelfde thema’s als de interviews die 

afgenomen werden bij de juffen. Bij één kind werd vooral gefocust op het hier-en-nu. Hij is slechts 

sinds het begin van dit schooljaar in de leefgroep aanwezig. Van een ander kind kon er meer over het 

verleden verteld worden. Hij verbleef al enkele jaren in de leefgroep.  

De interviews duurden gemiddeld drie kwartier. Alle interviews werden opgenomen op band en 

werden achteraf uitgetypt. Bij twee interviews ging het fout met de apparatuur. Twee interviews van 

Lynn (Lynn zelf en Lynn en de stiefpapa) zijn niet opgenomen. Gelukkig werd tijdens het interviewen 

ook kort genoteerd. Zo ging uiteindelijk weinig informatie verloren.  

1.3 Procedure 

1.3.1 Rekrutering deelnemers 

Om deelnemers voor dit onderzoek te rekruteren werd in februari 2010 een brief opgesteld (zie 

bijlage 1) die verspreid werd in verschillende voorzieningen en scholen. Kinderen met autisme uit De 

Hagewinde te Lokeren, BuSO De Ster in Tielt en het Sterrenbos in Rumbeke kregen de brief mee naar 

huis. Daarnaast werd de brief ook verspreid via kennissen en familie. De brief werd op het forum van 

Autisme Vlaanderen geplaatst en doorgegeven aan ouders van kinderen met autisme via de Vlaamse 
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Vereniging voor Autisme. Snel na het verspreiden van de brieven, kwam de respons van enkele 

kinderen en jongeren met autisme en hun ouders die wilden meewerken aan dit onderzoek. Er werd 

op gelet dat kinderen en jongeren die in het onderzoek opgenomen werden, een verschillende 

leeftijd hadden. Er werden ook niet meer dan twee kinderen uit dezelfde school of voorziening in het 

onderzoek opgenomen. Acht gezinnen waren bereid om aan het onderzoek deel te nemen. Vier 

daarvan hadden een kind van tien jaar dat tevens naar dezelfde school ging. Er werd besloten om 

een beeldvorming te maken van slechts één van deze vier kinderen. Zo ontstond een 

onderzoeksgroep van vijf kinderen uit vier verschillende scholen en voorzieningen. 

1.3.2 Bevraging van de deelnemers 

Er werd telefonisch of via mail afgesproken met de kinderen, jongeren en hun ouders van wie 

interviews zouden afgenomen worden om een zo goed mogelijk beeld te kunnen schetsen. Ouders, 

kinderen en jongeren kregen dus inspraak in het onderzoek. Een schriftelijke informed consent werd 

niet opgesteld. Ouders en kinderen gaven mondeling hun toestemming om de verschillende 

personen te interviewen en hun resultaten te verwerken in de uiteindelijke beeldvorming. Er werd 

ook afgesproken waar en wanneer het interview met de ouders en eventueel de kinderen zou door 

gaan. Contactgegevens van juffen, opvoeders en zussen werden uitgewisseld. Zij werden kort na het 

contacteren van de ouders opgebeld om het interviewmoment vast te leggen. Alle interviews 

gebeurden in maart en april 2010. 

Het interview met de ouders van Lennert gebeurde thuis. Het interview met de juf ging op 

school door, het interview met de opvoedster ging in de leefgroep door. Tijdens de interviews was 

Lennert niet aanwezig.  Bij Brar ging het interview met de ouders thuis door. Brar was zelf de eerste 

tien minuten van dit interview aanwezig. Hij luisterde eventjes mee en gaf hier en daar een 

opmerking, maar keek voornamelijk naar de televisie. Na tien minuten ging hij slapen. Ook het 

interview met de juf gebeurde bij de juf thuis. De opvoedster gaf een interview in het 

leefgroeplokaal. Hierbij was er een andere opvoedster aanwezig die af en toe binnen kwam en een 

aanvullende opmerking gaf tijdens het interview. Brar was tijdens deze interviews niet aanwezig.    

De interviews van Jacob gingen door bij de oudste zus. Eerst werd met mama alleen gesproken. 

Daarna werden de zus en Jacob bij de zus thuis geïnterviewd. Jacob was aanwezig bij het interview 

van zijn zus. Hij wilde graag weten wat zij over hem te vertellen had. De zus was ook aanwezig bij het 

interview van Jacob. Hij voelde zich naar eigen zeggen veiliger wanneer iemand in de buurt was die 

hij kende. Alle interviews van Benjamin gingen door bij Benjamin thuis. Eerst werd een interview 

afgenomen van de zus, daarna een interview van de mama, en tenslotte een interview van Benjamin. 

De interviews gebeurden onafhankelijk van elkaar. Bij Lynn gebeurden alle interviews in het bijzijn 

van haar. Ze wilde niet graag dat over haar verteld werd, zonder dat zij er bij was. Eerst werd er een 
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interview afgenomen van Lynn. Daarna een interview van Lynn en haar mama. Tenslotte werd een 

interview afgenomen van zij en haar stiefpapa.  

Brar en Lennert werden in de leefgroep geobserveerd. Lennert werd geobserveerd tijdens een 

spelmoment tussen half vijf en half zes. Brar werd geobserveerd tijdens het middagmoment en de 

twee spelkwartiertjes daarna. Jacob, Benjamin en Lynn werden tijdens en na hun interview kort 

geobserveerd. Deze observaties waren erg nuttig bij het maken van de beeldvormingverhalen.  

1.4 Opzet en analytisch plan 

De opgenomen interviews werden deels uitgetypt. De interviews werden opnieuw beluisterd en er 

werd gekeken welke thema’s in de drie interviews aan bod kwamen. Alle info van alle ondervraagden 

werd vervolgens uitgetikt onder deze thema’s. Er werd gebruik gemaakt van kleuren om duidelijk te 

zien welke ondervraagde wat gezegd had. Hiervoor werd naast Word geen speciaal software-

programma gebruikt (Microsoft Office Word 2007 Software Program®). Aan de hand van deze 

thema’s werd het portret van de jongere uitgeschreven. Bij het uitschrijven was niet één verhaal 

dominant. Er werd geprobeerd om alle verkregen informatie zoveel mogelijk in de verhalen op te 

nemen. 

2. Onderzoeksresultaten 

2.1 Inleiding 

Het combineren van wetenschappelijke kaders en verhalen is zoals Geert Van Hove in zijn inleiding 

van het boek ‘Ouderschap onder druk: ouders en hun kind met een verstandelijke beperking’ (2005) 

aangeeft, in de universitaire wereld niet vanzelfsprekend. ‘Onderzoek is wetenschappelijk en 

objectief; verhalen zijn kleurrijk en subjectief. Onderzoek moet zich zo neutraal mogelijk positioneren, 

verhalen zijn gebaseerd op persoonlijke waarden en betekenissen. Goed onderzoek probeert een 

standaardprocedure te volgen; goede verhalen kennen hun eigenwijs verloop en verrassende 

wendingen. Onderzoek zou bij herhaling ook door andere onderzoekers moeten kunnen uitgevoerd 

worden: verhalen krijgen hun specifieke kleur en uitwerking net door de sterke verbinding tussen de 

verteller(s) en het verhaal.’ (De Belie & Van Hove, 2005, p.133). 

Naast het zoeken naar wetten, algemeenheden, objectiviteit en neutraliteit is er in de 

pedagogische wetenschappen plaats voor een ander soort onderzoek, namelijk het kwalitatief 

onderzoek. De kwalitatieve onderzoeker probeert te achterhalen hoe onderzoeksparticipanten 

betekenis geven aan hun leven. Hij zoekt een antwoord op de vraag hoe de sociale wereld 

geïnterpreteerd, begrepen en ervaren kan worden. Kwalitatief onderzoek gaat er van uit dat 
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wetenschappers en onderzoekssubjecten verwikkeld zijn in een sociale constructie van ‘de realiteit’. 

De realiteit wordt dus gezien als een ‘gecreëerde sociale werkelijkheid’. Er wordt veel belang gehecht 

aan de context. Een splitsing maken tussen subject en object en feiten en waarden is niet mogelijk. 

Een belangrijk doel van de wetenschap is dan ook ‘begrijpen’ (Van Hove, 2005). Het vertellen van 

verhalen wordt gesitueerd binnen deze rijke traditie van kwalitatief onderzoek (Whitley & Crawford, 

2005). Stromingen zoals het narratief onderzoek (Goodley, Lawthom en Moore, 2004), het 

interpretatief onderzoek (Ferguson & Ferguson, 1995) en het etnografisch onderzoek (Denzin, 1997) 

stellen het vertellen van het verhaal centraal. Verhalen laten ons in dialoog treden met mensen. Ze 

geven ons een kijk op wat er omgaat in anderen. Ze helpen ons om het individu, dat achter het label 

verstopt zit, te zien. Verhalen helpen ons om onze realiteit niet te reduceren tot een statisch, 

rationeel en gedetermineerd geheel. Er komt ruimte vrij voor het dynamische aspect. Nieuwe 

invalshoeken kunnen hun intrede doen. Op die manier proberen verhalen een brug te slaan tussen 

processen in de leefwereld van individuen en de maatschappelijke processen. Individuen krijgen een 

stem (Booth, 1996; Roets e.a., 2007).  

In wat volgt, staan ook de vijf verhalen van vijf totaal verschillende kinderen en jongeren met 

autisme centraal. Bedoeling is om via het verhaal van Lennert, Brar, Jacob, Benjamin en Lynn een 

beeld te geven hoe kinderen en jongeren omgaan met hun autisme en hoe talenten in hun leven, ook 

al zijn ze geen savant, tot uiting komen. Doel is om via deze verhalen een aanzet te geven  tot ‘een 

andere’ minder stereotiepe manier van denken over autisme. Ieder kind met autisme is anders. Dé 

autist bestaat niet (Timmerman, 2009). 
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2.2 Het verhaal van Lennert 

1. Twee verschillende werelden 

Lennert is zeven jaar. Naast autisme heeft Lennert ook kenmerken van ADHD. Tijdens de week en op 

vrijdagavond verblijft hij in de leefgroep. Van zaterdagmiddag tot zondagmiddag gaat hij naar huis. 

De Lennert die thuis te zien is, is totaal verschillend van de Lennert in de leefgroep en op school. Er is 

een wereld van verschil. Thuis loopt het heel erg moeilijk. Lennert is erg agressief, niet alleen naar 

mama en papa toe, maar ook naar grootouders, vrienden en familie. Hij heeft een zeer lage 

frustratietolerantie en ontploft voor het minste. Wanneer Lennert in crisis gaat, is hij niet makkelijk 

te keren. Hij kan hier erg lang in blijven vasthangen en luistert niet naar zijn ouders.  Bovendien heeft 

hij geen geduld. Ouders moeten op het moment dat hij iets vraagt alles laten vallen en doen wat hij 

zegt, anders ontploft hij. Lennert drijft zijn wil door. Hij eist dat iedereen rekening houdt met hem, 

maar houdt zelf totaal geen rekening met anderen. Hij kan niet afwijken van zijn plan en doet 

letterlijk waar hij zin in heeft. In de leefgroep en op school herkennen ze dit beeld van Lennert totaal 

niet. Daar is Lennert een brave lieve jongen, die soms wel eens druk kan zijn, maar die goed in de 

groep ligt en die sympathie opwekt bij opvoeders en leeftijdsgenoten. 

2. De wereld thuis 

De zwangerschap en de bevalling van Lennert verliepen erg moeilijk. Mama en papa denken dan ook 

dat er tijdens de geboorte iets verkeerd gegaan is. Lennert was een echte huilbaby. Hij huilde dag en 

nacht. Hij was ook vaak ziek. Mama kon het wenen niet aanhoren en probeerde Lennert zoveel 

mogelijk te troosten, zonder succes,… Lennert bleef huilen. Toen hij vijf maanden oud was, trokken 

mama en papa met hun zoontje naar Gent. Onderzoek leverde niets op. Lennert was een perfect 

gezonde baby. De ouders hoefden zich geen zorgen te maken. De ouders maakten zich echter wel 

zorgen. ‘Een kind dat niets heeft, weent toch niet altijd?’. 

De problemen bleven aanhouden. Toen Lennert drie jaar oud was, werd hij erg agressief naar de 

ouders toe. Wanneer hij zijn zin niet kreeg, begon hij te slaan, te boksen, te stampen,… Ouders 

hebben toen deelgenomen aan een STOP-project. Dit haalde echter niets uit. Integendeel, de 

problemen escaleerden. Ouders filmden het gedrag dat Lennert thuis stelde en hij werd opgenomen 

in de kinderpsychiatrie. Daar kreeg hij de diagnose ‘Algemene ontwikkelingsachterstand met 

pervasieve stoornis’.  

Terug uit de kinderpsychiatrie ging alles een tijdje beter. Na enkele maanden waren de 

problemen echter weer zoals er voor. Lennert werd terug erg agressief. Ouders wisten niet meer wat 
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ze hier mee moesten doen. Zij begrepen Lennert niet en Lennert begreep hen niet. Tenslotte werd 

Lennert aangemeld bij een orthopedagogisch centrum. Lennert verblijft hier sinds vorig jaar. 

3. Lieve Lennert 

In de leefgroep en op school is het beeld van de agressieve Lennert niet te zien. Lennert verblijft 

sinds het begin van dit schooljaar in een leefgroep voor kinderen met autisme van lagere 

schoolleeftijd. Van in het begin kon hij zich erg goed vinden in alle regels en afspraken. Hij kon zich 

hier perfect aan houden, genoot van de veiligheid en van de structuur en stelde heel weinig vragen. 

Alles was goed voor hem. Lennert liep vanaf dag één mee met de groep en deed wat hem gevraagd 

werd. Het was alsof hij hier al jaren zat. Ook op school paste hij zich in het begin van het schooljaar 

makkelijk aan. De overstap tussen kleuter en eerste leerjaar verliep eigenlijk zonder problemen. Naar 

de juf toe, speelde hij het perfecte kind. Wanneer hij een goede dag had, en op het einde van die dag 

een snoep verdiend had, wilde hij die niet, want ‘snoepen is ongezond’.  

Nu is aan dit beeld al het één en ander veranderd. Nu Lennert in het weekend minder naar huis 

gaat en zich heeft ‘gesetteld’ in de groep, laat Lennert zijn drukke kant ook in de leefgroep zien. 

Wanneer opvoedsters eventjes niet kijken, durft hij rond te tollen in de leefgroep en anderen aan te 

zetten om mee te doen. Hij durft andere kinderen ook al eens pesten en plagen, en weet hoe hij ze 

op hun paard moet krijgen. Ook op school heeft hij het moeilijk om een goede werkhouding aan te 

nemen. Hij zit onrustig op zijn stoel, kan zich niet concentreren en zit vaak te prutsen, of te babbelen. 

Toch is dit beeld nog iets heel anders dan het gedrag dat Lennert thuis laat zijn. Agressie, onbeleefd 

zijn, tegenspreken,… zijn zaken die Lennert in de leefgroep en op school zelden doet. Hij is graag 

gezien door de rest van de groep, de opvoeders en de juf. Buiten het drukke en het chaotische zijn er 

weinig problemen. De opvoedster omschrijft Lennert als ‘een gemakkelijk kind’. Lennert haalt bijna 

altijd groene bollen. Wanneer hij een rode bol heeft, is dit niet echt omdat hij stout is, maar eerder 

door zijn impulsiviteit en drukte die hij op dat moment niet echt onder controle had.  

Het vermoeden dat Lennert, naast autisme, ADHD heeft, is groot. De diagnose is echter nog niet 

officieel gesteld. Lennert neemt nu wel Rilatine. Papa zegt dat hij hiermee een verschil ziet in het 

gedrag dat Lennert stelt. Thuis zijn de pieken van de crisissen niet zo hoog meer. De crisissen duren 

ook niet meer zo lang. Lennert kan zich ook beter concentreren op taakjes, opdrachten en huiswerk. 

Op school en in de leefgroep is er voorlopig weinig resultaat te zien. Afwachten is dus de boodschap. 

4. Sport en spel 

Lennert kan in de leefgroep zijn vrije tijd zinvol invullen. Wanneer hij met iets bezig is, dan doet hij 

dat goed. Hij heeft weinig controle nodig. Lennert is een echte speelvogel. Hij speelt heel graag. 
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Gezelschapsspelletjes zijn één van zijn favorieten. Hij is hier zeer goed in en kan dit ook lang 

volhouden. Lennert is een slimme jongen die inzicht heeft in de spelletjes. Hij kan zich ook goed aan 

de regels van het spel houden en zal anderen aanspreken wanneer zij zich niet aan de regels houden. 

Lennert kan op het einde van een spel niet goed tegen zijn verlies. Hier wordt in de leefgroep aan 

gewerkt. Hij is natuurlijk nog jong. Uiteindelijk verliest niemand van de groep graag.  

Naast gezelschapsspelletjes speelt Lennert ook heel graag fantasiespelletjes op de mat. Ridders, 

piraten, cowboys, indianen,… interesseren hem mateloos. Hij laat in zijn spel telkens weer het 

gevecht tussen het goede en het kwade zien. De goeden zijn helden en worden overladen met 

cadeaus. De slechten worden afgestraft. Af en toe verliest Lennert zich in deze spelletjes. Opvoeders 

moeten hem bijsturen, omdat hij zich van geen kwaad bewust is. Tijdens fantasiespelletjes is het 

voor andere kinderen niet makkelijk om samen te spelen met Lennert. Hij laat anderen wel toe in zijn 

spel, maar speelt zodanig druk en chaotisch dat andere kinderen hem moeilijk kunnen volgen. 

Wanneer anderen met hem meespelen wil hij steeds controle houden over het spel. Hij is de baas. 

Dit zorgt soms voor conflicten met anderen. In de leefgroep wordt vaak het spel van ‘de koning’ 

gespeeld. Eén iemand mag dan de koning zijn en mag onderdanen binnen laten in het kasteel 

wanneer die het juiste codewoord zeggen. Lennert wil altijd de koning zijn. Wanneer opvoedsters 

hem uitleggen dat dit niet altijd mogelijk is, wordt hij kwaad en wil hij niet meer mee doen. Als het 

spel niet naar zijn zin is, kan Lennert heel koppig zijn. Uiteindelijk geeft hij na een paar minuten 

meestal wel toe, en gaat hij akkoord met wat de groep zegt.  

Lennert heeft erg veel energie. Dit leidt soms tot een enorme drukte. Gelukkig kan hij deze 

energie ook op een positieve manier omzetten, via sport bijvoorbeeld. Lennert houdt er van om te 

lopen, te fietsen, te ravotten, te zwemmen,… In de leefgroep kan hij zich volledig uitleven op de 

trampoline. Lennert speelt graag buiten. Hij is van niets bang en voelt zich gelukkig wanneer hij kan 

rondtollen. Lennert is altijd goed geweest in grove motoriek. Toen hij  4,5 jaar oud was, kon hij al 

zonder steunwieltjes fietsen. Hij kan ook al zwemmen. Veel kinderen van zijn klas kunnen dit nog 

niet.  

5. Hulp nodig? 

Lennert is erg zelfstandig voor zijn leeftijd. Hij kan zich zelf wassen, zelf gepaste kledij kiezen, zich zelf 

aankleden, zelf zijn kamer netjes houden, speelgoed zelfstandig opruimen,…. Bij praktische zaken 

heeft hij in de leefgroep geen hulp nodig. Met mes en vork eten lukt ook goed. Door zijn druk en 

impulsief gedrag morst hij wel vaak, maar eigenlijk kan hij het wel als hij zich concentreert. Ook 

taakjes brengt hij tot een goed einde. In de leefgroep helpt hij soms met de vaat of geeft hij de 

kippen eten. Hij doet dit zonder morren. Wanneer de juf vraagt of iemand wil gaan kijken of het 

videolokaal vrij is, of iemand iets wil halen op het secretariaat, staat Lennert te popelen om dit te 
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doen. Lennert helpt ook veel zaken onthouden. De goudvis in de klas zal dankzij de hulp van Lennert 

nooit in smerig water moeten rondzwemmen.  

6. Een vaste planning 

Lennert is iemand die heel veel nood heeft aan structuur. Duidelijkheid, voorspelbaarheid en houvast 

zijn nodig voor hem. In de leefgroep is er automatisch een vaste structuur aanwezig. Alles is tot op 

het half uur getimed. Lennert heeft een boekje waar de dagstructuur visueel in afgebeeld staat. Dit 

gebruikt hij echter niet. De structuur zit in zijn hoofd. Hij weet wat wanneer volgt. Ook op school kijkt 

Lennert veel naar zijn daglijn. Wanneer hij weet wat er komt, kan hij zich beter concentreren en 

verliest hij zich minder in zijn fantasie.  

Ook thuis in het weekend is er veel structuur. Mama maakt elke donderdag een 

weekendplanning op, die ze doorstuurt naar de leefgroep. De opvoedsters overlopen deze planning 

samen met Lennert. Zo weet hij perfect wat hem thuis te wachten staat. Nadeel van de planning is 

dat er tijdens het weekend niets meer mag gewijzigd worden. Dit maakt het voor de ouders soms 

lastig. Wanneer het bijvoorbeeld slecht weer is, kunnen zij het bezoek aan de speeltuin niet zomaar 

afschaffen. Of wanneer zij vergeten zijn dat er dat weekend iets te doen is, kan dit plots niet meer 

doorgaan. Toch werpt de planning zijn vruchten af. Op de planning staat duidelijk wanneer Lennert 

mag opstaan en wanneer hij moet gaan slapen. Dit zorgt dus niet langer voor crisismomenten. 

Ouders kunnen op de planning via zonnetjes en wolkjes aanduiden hoe flink Lennert tijdens het 

weekend was. Elk half uur wordt geëvalueerd. Wanneer hij veel donderwolken heeft, krijgt hij in de 

leefgroep een sanctie. Dan mag hij op maandagavond niet naar de televisie kijken, maar moet in de 

keuken kleuren, tekenen, of een spelletje spelen. Dit is een erge straf voor Lennert. Hij kijkt erg graag 

naar tv. Opvoeders vinden het soms ook moeilijk om hem te straffen voor iets wat niet in de 

leefgroep gebeurd is, maar papa en mama geven wel aan dat het systeem helpt. 

7. Een andere manier van denken 

Op het eerste zicht valt het autisme van Lennert niet echt op. Zijn druk, chaotisch en impulsief gedrag 

overheersen. Wanneer je in gesprek gaat met hem, merk je echter soms bizarre gedachtekronkels 

op. Zo begrijpt Lennert bijvoorbeeld geen beeldspraak. Wanneer de opvoedster vroeg ‘of er water in 

de kelder stond’, toen zijn broek te kort was, begreep hij dit niet. Ook wanneer andere kinderen van 

de leefgroep uitspraken doen, leidt dit bij Lennert tot misverstanden.  

Ook het detaildenken komt af en toe naar voor. Tijdens het onbijt lazen Lennert en Bram, een 

andere jongen van de leefgroep, enkele woorden op de doos met ontbijtgranen. Plotseling merkte 

Lennert op de zijkant van de doos een tekening van een vis op. Hij beweerde dat er vis in de doos zat 
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en wilde zijn cornflakes niet meer opeten. Bram zei dat dit niet waar was. De opvoedster kwam 

tussen en legde Lennert uit dat er geen vis in de doos zat, maar dat die vis op de doos stond, omdat 

vis, melk, fruit, de andere tekeningen op de doos, onderdeel zijn van gezonde voeding. Het duurde 

een hele tijd vooraleer Lennert dit geloofde. In de klas komen soms gelijkaardige situaties naar voor. 

Wanneer Lennert een woordje moet afleiden uit een prent, zegt hij vaak niet het voorwerp dat groot 

afgebeeld is, maar een detail, dat hij ziet ergens in een klein hoekje van de tekening. Zo zei hij niet 

het woordje ‘paal’, maar las ‘muis’, omdat er naast de paal een piepklein muisje getekend was.  

8. Tot slot 

Of het verschil tussen het gedrag thuis en het gedrag in de leefgroep door het autisme van Lennert 

kan verklaard worden, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk spelen ook andere factoren een rol. Toch 

gaat het thuis de laatste weken al iets beter. Lennert is rustiger geworden. Er zijn minder crisissen en 

als die er zijn, duren ze minder lang. Volgens de ouders is er een positieve evolutie te merken. In de 

leefgroep en op school laat Lennert wel veel van zijn talenten zien: hij ligt goed in de groep, heeft 

veel vrienden, is zelfstandig en hulpvaardig en is erg goed in sport. Hopelijk kan hij deze sterke 

kanten verder ontplooien en geleidelijk aan ook thuis laten zien.  
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2.3 Het verhaal van Brar 

1. Gewoon een jongen met autisme 

Brar is tien jaar. Hij is het tweede kind in een gezin van oorspronkelijk vier kinderen. Zijn oudere zus 

is overleden voor Brar geboren werd. Hij heeft één broer, Rowan, die zeven jaar jonger is. Mama was 

vorig jaar zwanger van het vierde kindje, maar kreeg een miskraam.  

Brar was een heel gemakkelijke baby. Hij was lief en aanhankelijk. Hij huilde niet vaak, vroeg 

weinig aandacht en was nooit ziek. Wanneer je hem ergens neer zette, dan bleef hij gewoon zitten 

en keek naar de dingen om hem heen. Als peuter kwam het vermoeden dat Brar anders was dan 

andere kinderen. Wanneer je geen speelgoed voor hem zette, zat hij gewoon rond te kijken, zonder 

iets te ondernemen. Wanneer hij wel speelgoed had, kwam hij niet echt tot actief spel. Spelen met 

autootjes beperkte zich tot het opstellen van de wagentjes volgens een bepaald patroon of het 

prutsen aan de wieltjes. Hij legde heel graag puzzels, kon dit heel goed, maar deed dit niet zoals 

andere kinderen. Hij begon altijd in de linkerbovenhoek en eindigde in de rechterbenedenhoek.  

Ook qua eten waren enkele eigenaardigheden te zien. Tot Brar twee jaar en een half was, at hij 

alles. Op een gegeven moment begon hij met het selectief uitschakelen van alles wat hij vroeger wel 

at. Hij lustte plots geen brokjes meer, geen vlees, bijna geen groenten,… en at enkel nog 

spinaziepuree, wortelpuree, spaghetti, pannenkoeken en melkbrood. Voor de rest moest hij niets 

hebben. In de eerste kleuterklas merkte ook de juf dat Brar anders was. Hij zocht nauwelijks contact 

met andere kinderen en panikeerde vaak in de klas. Hij begreep niet dat andere kinderen met ‘zijn’ 

speelgoed mochten spelen. De klas was ook veel te druk voor hem. De ouders trokken naar het 

centrum voor ontwikkelingsstoornissen en daar werd de diagnose ‘ontwikkelingsachterstand met 

autismespectrumstoornis’ gesteld.  

Voor de ouders was dit een harde klap. Toch hebben zij de diagnose redelijk snel aanvaard. Deze 

diagnose was voor hen maar iets ‘kleins’ in vergelijking met het overlijden van hun dochter enkele 

jaren daarvoor. Vrienden en familie probeerden de diagnose te relativeren. Ze zeiden ‘dat het 

allemaal wel zo erg niet zou zijn’ of ‘dat dit wel zou overgaan’. Tenslotte was Brar toen nog maar drie 

jaar. ‘Hij was nog zo klein, en moest nog zoveel leren’. Voor de ouders was het moeilijk om aan de 

buitenwereld duidelijk te maken dat dit niet zou over gaan. Brar was nu eenmaal zo, en hier moest 

zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden.  

De aanpak van het gewoon onderwijs bleek voor Brar niet voldoende. In de derde kleuterklas 

veranderde hij naar een school voor buitengewoon onderwijs. Daar kwam hij in een klasje terecht 

speciaal voor kinderen met autisme. Brar gaat nog steeds naar deze school. De ouders zijn nog altijd 

tevreden over de beslissing die ze indertijd genomen hebben. Op deze school wordt er veel meer 
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rekening gehouden met Brar. Alles is voor hem veel veiliger en veel meer voorspelbaar. Er wordt 

gewerkt aan zaken die voor Brar niet evident zijn: leren fietsen, niet panikeren in bepaalde situaties, 

samen spelen met andere kinderen,… Toch is het op school niet altijd rozengeur en maneschijn. Het 

verloopt met up’s en down’s. Op bepaalde momenten is Brar heel alert, doet hij erg goed mee, en is 

hij dolenthousiast over het thema waar de juf het over heeft. Op andere momenten vertoeft hij in 

zijn eigen wereldje en is het heel moeilijk om hem te bereiken. Brar is semi-intern op deze school. 

Elke middag eet hij in de leefgroep. Het merkwaardige is dat hij hier wel alles eet. Hij weet dat hij van 

alles moet proeven en eet bijna elke middag flink zijn bord uit. Op woensdagnamiddag blijft Brar ook 

in de leefgroep. Hij neemt deel aan alle activiteiten, soms vol enthousiasme, soms met tegenzin. Brar 

heeft in deze vier jaar wel al veel geleerd. Toch merk je naarmate hij ouder wordt, dat zijn autisme 

meer en meer opvalt. 

2. Sterktes op een rijtje 

 Multimedia 

Brar houdt enorm veel van multimedia. Wanneer hij thuis komt, kan hij uren naar de televisie kijken, 

zich op de nintendo bezig houden, of een computerspelletje spelen.  De flitsende televisiebeelden 

spreken Brar aan. Hij pikt heel veel zaken die hij op de TV ziet snel op en vertelt hier over op school 

of in de leefgroep. Hij is verzot op FC de Kampioenen en de rijmpjes die gemaakt worden in Big en 

Betsy. Brar onthoudt wat hij ziet. Hij heeft een heel goed visueel geheugen. Hij weet veel ditjes en 

datjes en scoort hiermee in de klas. Op school heeft Brar, door het maken van de rijmpjes en het 

herhalen van dialogen, succes bij andere kinderen. Ze vinden hem grappig en lachen met zijn mopjes. 

Op school staat Brar te popelen voor een aflevering schooltelevisie. De juf moet nooit kijken op de 

kalender wanneer het tijd is voor de volgende aflevering, want Brar zal haar hier zeker en vast aan 

herinneren. Tijdens de vrije tijd speelt hij graag een spelletje op de computer of zal hij de eerste zijn 

om te kijken of het videolokaal vrij is. Ook technisch gezien hebben deze nieuwe snufjes weinig 

geheimen voor Brar. Hij is een krak in het opnemen van programma’s op de digibox, het aanzetten 

van de computer of het bedienen van de DVD-speler.  

‘Weet je dat…’? 

De interesses die Brar heeft, zijn afhankelijk van moment tot moment. Toen hij drie jaar was, was hij 

erg geïnteresseerd in puzzels. Hij was hier heel goed in. Hij kon dit opvallend beter dan andere 

kinderen. Ook kleuren en tekenen deed hij vroeger heel graag. Met de komst van de tv en dergelijke 

is dit thuis allemaal wat op de achtergrond geraakt. In de leefgroep en in de klas komen deze 

vaardigheden wel nog vaak naar boven. Dit jaar intrigeerden de afleveringen van ‘Eurosong for Kids’ 
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hem. Hij was hier erg op gefocust, wilde geen enkele aflevering missen, en wist welk land welk liedje 

en welk dansje had. In deze periode is ook zijn fascinatie voor vlaggen begonnen. In de leefgroep en 

in de klas maakt Brar heel vaak vlaggen in alle mogelijke vormen: op papier, op karton, met 

strijkparels,… Het grappige is dat hij naast het land, ook vaak kan vertellen welk dansje van eurosong 

bij deze vlag hoort. Wanneer de juf vroeg van welk land die vlag was die hij aan het tekenen was, dan 

antwoordde hij ‘van die met die gouden hoedjes’. Wanneer Brar geïnteresseerd is in iets, dan bijt hij 

zich hier in vast. Hij doet dan erg zijn best, is erg perfectionistisch, werkt heel verzorgd en heel 

nauwkeurig.  Als Brar iets doet, dan doet hij dat goed. Als hij bijvoorbeeld in de leefgroep zijn tanden 

poetst, dan moet hij nooit terug gaan om zijn beker of tandenborstel uit te spoelen. Alles is direct in 

orde.  

De juf omschrijft Brar als een: ‘enthousiast, spontaan en eerlijk kind’. Hij is geïnteresseerd in de 

meeste vakken. Vooral geschiedenis, catechese en muziek spreken hem aan. De laatste tijd geniet hij 

ook van het leren lezen en schrijven. In de boeken die in de klas gebruikt worden, staan vele prentjes. 

Brar moet soms erg hard om deze lachen. Hij is trots wanneer hij iets door heeft en iets juist kan 

lezen. Ook in de leefgroep schrijft hij tijdens vrije kwartiertjes. Hij vraagt dan aan de opvoedster welk 

woordje hij moet schrijven. Hij geniet van deze individuele aandacht.   

Een geboren entertainer 

Brar is een geboren entertainer. Hij doet niets liever dan liedjes zingen, toneeltjes spelen en versjes 

voordragen. Op zijn eerste communie stond Brar helemaal op de eerste rij de liedjes luidkeels mee te 

zingen. Op de tekst die hij toen moest voordragen is hij nog steeds heel fier. Ook op school is muziek 

zijn lievelingsvak. Hij zingt heel graag en zingt eigenlijk ook wel goed. Brar entertaint de andere 

kinderen in de klas door rijmpjes van op tv op te zeggen. Hij weet dat hij hiermee scoort.  Toen de 

Sint dit jaar in de leefgroep kwam, stond Brar vooraan om mee te zingen met het liedje dat ze 

hadden ingestudeerd. Tijdens vrije kwartiertjes kiest hij af en toe de gitaar. Hij zingt en speelt dan vol 

enthousiasme.  

Sport en spel 

Op woensdagnamiddag neemt Brar altijd deel aan de activiteiten van de leefgroep. Wanneer het iets 

is wat hij graag doet, is hij heel enthousiast. Wanneer het iets is wat hij niet graag doet, durft hij dit 

te zeggen, maar doet hij toch snel mee omdat hij weet dat het moet. Tijdens het spelen van een 

gezelschapsspelletje, kan Brar zich erg goed aan de regels houden. Wanneer anderen zich niet aan de 

regels houden, zal hij hier zeker een opmerking over maken. Brar heeft in vele spelletjes tactisch 
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inzicht en wint dan ook vaak. Hij is erg goed in memory en andere spelletjes die beroep doen op zijn 

visueel geheugen. 

Brar speelt soms buiten. Hij heeft het wel moeilijk om zich hier alleen bezig te houden. Brar is 

niet echt sportief, maar hij kan wel goed lopen. De ouders staan er telkens weer van versteld hoeveel 

energie hij heeft volgens de zaken die hij eet. Papa is een keer met Brar naar de atletiekclub geweest. 

Jammer genoeg wilde Brar hier achteraf niet meer naar toe gaan omdat het er te druk was en de club 

niet aangepast was voor de problematiek van Brar. In de leefgroep en op school voetbalt hij graag en 

rijdt hij graag met de step. Tijdens de zomer speelt hij graag met het grote waterspel dat op de 

speelplaats staat. Brar kan ook bijna fietsen. Hij heeft dit in de leefgroep geleerd.  

3. De andere kant van de medaille 

Een andere manier van denken 

De ‘andere manier van denken’ die door het klinische beeld beschreven wordt, komt hij Brar sterk tot 

uiting. Brar begrijpt vaak niet wat er gezegd wordt. Het lijkt alsof zinnen uit teveel woorden bestaan 

voor hem. Wanneer hij een lange zin hoort, pikt hij daar enkele woorden uit en maakt hij hier zijn 

eigen verhaal mee. Hij begrijpt de algemene context niet. Wanneer Brar iets gezien heeft op de 

televisie, kan hij perfect enkele dialogen nazeggen. Als je hem echter vraagt wat er in de aflevering 

eigenlijk is gebeurd, dan vertelt hij een heel chaotisch verhaal waar geen structuur in zit. Hij 

fantaseert er van alles bij en weet niet waar de aflevering eigenlijk in hoofdzaak over ging.  

Brar legt soms vreemde linken tussen situaties. Toen Monique, een vriendin van mama en papa 

overleden was, vertelde Brar voortdurend over een man die ook in de hemel was en die wonden van 

Monique zou verzorgen. De ouders begrepen niet wat Brar hen probeerde te vertellen. Toen zij 

belden naar de juf, bleek dat Brar op school geleerd had over pater Damiaan. Hij linkte de dood van 

Monique dus aan de dood van Damiaan en maakte hier zijn eigen verhaal van. Brar is vaak bezig met 

de dood. Hij begrijpt niet wat ‘dood-zijn’ eigenlijk is en heeft hier heel wat vragen over. Het 

overlijden van zijn zusje speelt hierbij een rol. Toen Rowan, de broer van Brar geboren werd, werd 

Brar plots heel angstig. Hij dacht nu dat hij zou moeten sterven. Hij dacht dat zijn zusje was gestorven 

voor hem… Mama en papa probeerden hem uit te leggen dat dit niet zo was, maar Brar begreep dit 

niet.  Telkens wanneer iemand sterft, linkt Brar dit met zijn zus.  

Brar neemt ook alles heel letterlijk. Mopjes en beeldspraak begrijpt hij niet. In de leefgroep heeft 

de opvoedster heel lang gewacht om Brar een beetje te plagen. Hij neemt alles serieus en begrijpt 

niet dat het om een mopje gaat.  
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Alles moet perfect! 

Het perfectionisme dat Brar bezit, heeft ook een negatieve kant. Het is een mes dat aan twee kanten 

snijdt. Wanneer hij met iets bezig is, bijt hij zich hier zodanig in vast dat hij niet om het even wanneer 

kan stoppen. Hij moet iets afwerken en dat moet er dan ook perfect uit zien. Wanneer hij in de 

leefgroep vlaggen aan het tekenen is en het plots tijd is om naar school te gaan, dan kan Brar niet 

zomaar stoppen met tekenen. Hij moet iets af hebben, anders is dit een ramp. Op school is dit net 

hetzelfde. Wanneer de bel gaat om vier uur, heeft hij het heel moeilijk als zijn oefening nog niet af is, 

zijn tekening niet volledig is ingekleurd of zijn legohuis niet volledig is opgebouwd.  

Angst en paniek 

Brar kan in bepaalde situaties erg panikeren. Toen hij overlaatst FC de kampioenen aan het naspelen 

was met zijn playmobil, stootte zijn kleine broer per ongeluk een ventje om. Brar panikeerde en 

huilde ‘dat hij nu helemaal opnieuw moest beginnen’. Ook wanneer een televisieprogramma niet is 

opgenomen of de programma’s op tv veranderd zijn, is dit voor Brar een groot drama. Op deze 

momenten is hij heel moeilijk te bedaren. Het enige wat dan helpt, is hem echt vastnemen en zeggen 

dat hij moet stoppen. Alles moet dan kort en krachtig, stap per stap uitgelegd worden. Brar blijft hier 

vaak lange tijd op doorgaan. Hij is in panieksituaties heel moeilijk te keren.  

In de leefgroep komt dit ook soms voor. Wanneer Brar deze winter een sneeuwbal in zijn gezicht 

kreeg, duurde het erg lang tot hij volledig bedaarde. Hij dacht dat hij aan het bevriezen was. Na een 

kwartier had hij door dat er eigenlijk niets aan de hand was, maar dat hij gewoon pijn had omdat de 

sneeuwbal koud en nat was. Toen de opvoedster hem probeerde uit te leggen dat kindjes helemaal 

niet kunnen bevriezen, geloofde hij dit niet. Brar is erg gevoelig voor alles wat met zijn lichaam te 

maken heeft. Hij denkt dat hij elk moment uiteen kan vallen en is erg angstig. Wanneer hij valt, is dit 

voor hem een grote ramp. Hij denkt dat hij zal doodbloeden en er niets meer van hem zal 

overschieten. Enkele weken geleden viel hij op de speelplaats. Hij kwam in paniek binnen en kon niet 

zeggen wat er scheelde. Nadat de opvoedster het piepkleine wondje ontsmet had en er een pleister 

had opgedaan, bleef Brar af en toe controleren of er geen bloed meer te zien was. Na de middag had 

hij er zich over gezet en zag hij in dat hij niet zou ‘doodbloeden’.  

Ik, alleen in mijn wereld 

Brar vertoont weinig interesse in andere kinderen. Wanneer hij op school tijdens het vrije moment 

een spelletje mag kiezen, kiest hij er vaak voor om alleen te spelen. Wanneer hij samen speelt met 

iemand, houdt hij eigenlijk geen rekening met die persoon. Hij doet gewoon zijn eigen ding. Brar zal 

ook niet spontaan iets doen voor iemand anders. Hij zal nooit iemand zijn jas meenemen naar 
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beneden, iets dragen voor de juf, of iets halen voor in de klas. Tijdens de Cederklassen mocht 

iedereen zijn plaats aan tafel kiezen. Brar koos er voor om helemaal alleen op de hoek van de tafel te 

zitten. Hij houdt van rust waar hij ongestoord kan fantaseren over dingen die hem wel interesseren.  

In de leefgroep vertoeft hij tijdens het eten meestal in zijn eigen wereldje en reageert hij niet of 

nauwelijks op de verhalen van andere kinderen. Tijdens spelmomenten speelt Brar vaak alleen. 

Wanneer ze met de groep tikkertje spelen, kijkt Brar meestal van aan de zijlijn toe of verstopt hij zich 

achter de opvoedster of achter een paal. Ook thuis vertoont Brar weinig interesse in anderen. In de 

wijk waar het gezin woont, heeft hij geen vriendjes. Hij kijkt ook weinig om naar zijn kleine broer. Hij 

ziet die eerder als een indringer in zijn wereld van rust. Tegenover volwassenen is Brar iets socialer. 

Aan hen vertelt hij vaak dingen die hij op de televisie heeft gezien.  

Structuurloos 

Thuis hebben de ouders het moeilijk met het feit dat Brar zo structuurloos is. Hij kan zichzelf geen 

structuur opleggen en wil ook geen structuur. ‘Laat me doen wat ik wil’, zegt hij thuis. Op school en 

in de leefgroep heeft Brar wel structuur door de prikborden en de daglijnen die uithangen. Thuis 

huivert hij echter van alles wat met structuur te maken heeft. Daglijnen en pictogrammen scheurt hij 

gewoon kapot. Thuis is hij heer en meester, wil hij niets doen wat niet moet en wordt hij het liefst 

van al met rust gelaten.  

‘Dat lust ik niet!’ 

Ook het eten verloopt thuis heel moeilijk. Het is voor de ouders elke dag nog een strijd om hem iets 

nieuws te laten proeven. Hij eet enkel melkbrood van één bepaalde bakker, lust niets anders dan 

worst, gehakt, hamburgers, spaghettisaus en pasta. In de leefgroep is dit merkwaardig genoeg niet te 

merken. Brar eet wel traag en moet af en toe gestimuleerd worden om iets om te eten, maar tegen 

het einde van de middag is zijn bord leeg. Wanneer hij iets niet lust, zoekt hij zelf naar ‘oplossingen’ 

om de smaak van iets wat hij niet graag eet te verdoezelen door dit te mengen met aardappelen of 

groenten. Wanneer ouders hem gelijkaardig eten als in de leefgroep thuis voorschotelen, weigert hij 

dit op te eten.  

‘Neen, neen, neen’ 

Het is soms erg moeilijk hoe ver je kan meegaan in het gedrag dat Brar stelt. Hij is soms erg angstig 

en moeilijk te doorgronden. Het is ook niet duidelijk van waar zijn angst komt. Als ouder, juf of 

opvoedster is het moeilijk om in zo’n situaties niet toe te geven aan het gedrag dat hij stelt. Het is 

vaak ook moeilijk om hem te straffen. Brar verblijft vaak in zijn eigen wereldje. De dingen die hij 
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doet, zijn meestal sterker dan hemzelf. Hij praat in zichzelf, zit te grinniken, is niet geconcentreerd,… 

De andere kinderen van de klas vinden het vervelend dat Brar zoveel geluidjes maakt. De juf merkt 

dat ze bij Brar af en toe eens door de vingers kijkt, omdat ze weet dat hij niet altijd iets aan zijn 

gedrag kan doen. Hij begrijpt ook zoveel dingen niet en begrijpt niet altijd dat hij iets verkeerd doet.  

Brar kan erg bepalend zijn. Wanneer hij in de klas samen speelt met een ander kind, bepaalt hij 

‘wat’ er gespeeld wordt, en ‘hoe’ het spel verloopt. Als de ander daar niet mee akkoord gaat, dan kan 

er volgens Brar niet verder gespeeld worden.  De juf moet ook op haar strepen staan wanneer Brar 

een taakje moet vervullen. In de leefgroep kan Brar ook eisend zijn. Soms denkt hij dat speelgoed van 

hem is, omdat hij daar vaak mee speelt. In het begin wilde Brar als koek altijd een frangipane. 

Wanneer dit er niet was, kon hij erg boos worden. De opvoedsters gingen hier niet in mee. Ze legden 

Brar uit dat er elke dag een andere koek was. Uiteindelijk aanvaardde hij dit wel. Thuis komt dit 

eisende nog veel meer naar voor. Brar doet thuis niets anders dan televisie kijken, nintendo spelen of 

computerspelletjes spelen. Wanneer ouders voorstellen om iets anders te doen, zegt hij resoluut 

‘nee’ en doet hij gewoon zijn eigen zin. Thuis is volgens Brar zijn wil wet. Op school en in de leefgroep 

loopt hij mee in het ritme van de voorziening, maar thuis vallen alle regels weg en ‘wil hij het liefst 

met rust gelaten worden’. Hij eist om voor de televisie te eten, eist een nintendo om op te spelen, 

eist brood van een bepaalde bakker,… Voor de ouders is het erg lastig om hier steeds weer tegenin te 

gaan en ‘neen’ te zeggen. 

4. Tot slot 

Brar is een eerlijk en spontaan kind. Hij wekt sympathie op bij iedereen die hem ziet. Zijn guitige 

gezicht siert hem. Brar heeft heel wat sterke kanten. Zijn talenten en vaardigheden gebruikt hij om 

zijn leven kleur te geven: hij houdt van tekenen, kleuren, naar televisie kijken, op de nintendo spelen, 

gezelschapsspelletjes spelen, liedjes zingen, versjes voordragen, voetballen, steppen, mopjes 

vertellen, weetjes verkondigen,... Af en toe is Brar weg in zijn eigen wereldje, ver weg, waar niemand 

hem kan bereiken en hij in alle rust kan fantaseren. Soms vraag je je af waar hij overal mee bezig is 

wanneer hij tijdens het eten dialogen blijft herhalen, stilletjes zit te lachen wanneer hij in de klas naar 

een prentje kijkt, of op de speelplaats rondloopt en tegelijkertijd wegdroomt.   

Wat de toekomst brengen zal, daar heeft niemand een antwoord op. De ouders hopen dat hij 

ooit een job zal kunnen uitoefenen en zelfstandig zal kunnen wonen, mits de nodige ondersteuning. 

Ze hopen dat zijn broer, vrienden of familie Brar zullen helpen waar nodig als zij er niet meer zijn.  
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2.4 Het verhaal van Jacob 

1. Inleiding 

Jacob is 15. Hij is de jongste zoon van een gezin van zes kinderen. Thuis pubert Jacob er momenteel 

op los. De combinatie autisme-ADHD-puber maakt het de ouders niet echt makkelijk. Met zijn oudste 

zus Sarah kan Jacob het erg goed vinden. Al van kleins af aan liep hij constant achter zijn zus aan en 

wilde hij zo dicht mogelijk bij haar blijven. Dit doet hij nog steeds wanneer hij bij zijn zus is. Dan is hij 

niet langer de tegendraadse puber, maar wil hij bemoederd worden en is hij lief, aanhankelijk en 

behulpzaam. Jacob gaat graag op bezoek bij Sarah. Ook met Jelle, haar vriend, kan hij het erg goed 

vinden. Jelle en Sarah noemen hem soms voor de grap ‘hun klein kindje’. Op zondag- of 

woensdagnamiddag komt hij af en toe langs. In de vakanties blijft hij telkens een paar dagen bij hen 

logeren. Wanneer Sarah een vrije dag heeft, haalt ze Jacob soms op aan school en doen ze samen 

iets leuks. Ook bij Ruth, zijn andere zus, gaat Jacob af en toe langs. De band met haar is iets minder 

dan met zijn oudste zus. Levi, zijn oudste broer ziet hij niet veel. Hij woont niet meer thuis en werkt 

vooral ’s nachts. Samuel woont wel nog thuis. Hier kan Jacob het redelijk goed mee vinden.  Met 

Nathan, zijn broer die anderhalf jaar ouder is en ook autisme heeft, komt hij absoluut niet overeen.  

2. Een harem aan de voeten 

Tijdens de week verblijft Jacob in een internaat. Omdat hij de transfer tussen school en thuis niet 

maakte, en niets meer wilde leren wanneer hij terug kwam van school, dachten de ouders dat het 

geen slecht idee was om hem in het middelbaar naar een internaat te laten gaan. Misschien maakte 

hij dan wel de transfer. Dit is echter niet zo. Jacob ziet school, thuis en internaat als drie aparte 

werelden. Studeren na schooltijd zit er bij hem niet in. Toch heeft hij hier al enorm veel geleerd. 

Jacob is erg zelfstandig geworden. Het internaat ligt niet vlakbij de school. Het is een apart internaat 

waar jongeren van 19 verschillende scholen terecht kunnen. Sinds hij twaalf is, neemt Jacob elke dag 

de tram naar school. Sinds de eerste dag is dit bijna vlekkeloos verlopen. Ook het zelfstandig opstaan 

en zelfstandig gaan slapen, verliep sinds het begin zonder problemen. 

In het internaat heeft Jacob heel veel vrienden. Hij ligt goed in de groep en kan het vooral goed 

vinden met oudere meisjes. Die bemoederen zich een beetje over Jacob volgens zijn mama. Volgens 

zijn zus is Jacob erg populair, niet omdat hij stoer doet, maar gewoon omdat hij een beetje de clown 

uithangt en zo lief en charmant is. De begeleider van het internaat zegt vaak dat Jacob een ‘hele 

harem aan zijn voeten heeft’. Hij krijgt veel gedaan. ’s Morgens is er iemand die zijn boterhammen 

smeert, de zondagavond maakt iemand zijn bed voor hem op. Al sinds de lagere school kan Jacob het 

beter vinden met meisjes dan met jongens. Jongensspelletjes interesseerden hem niet. Hij trok veel 

liever op met de meisjes om te keuvelen en Didl-blaadjes te ruilen. 
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Jacob houdt er van om met zijn vriendinnen op stap te gaan. Samen gaan ze naar de cinema, gaan ze 

iets drinken, maken ze een wandeling of kijken ze televisie. Jacob is een ongelooflijke babbelaar bij 

mensen die hij kent. Hij kan uren aan een stuk praten, de clown uithangen en grapjes maken. Bij 

mensen die hij niet kent, is dit niet zo. Jacob gaat heel graag op stap. Alles is goed, zolang hij weg is. 

Ook in de vakanties gaat Jacob af en toe op bezoek bij een vriendin van hem. Nadeel van het 

internaat is dat de jongeren allemaal erg verspreid wonen. Alhoewel Jacob perfect weet welke 

treinen hij allemaal moet nemen, vindt mama hem nog wat jong om overal alleen naar toe te reizen. 

Dicht bij huis heeft Jacob niet echt vrienden. Dit zorgt er voor dat hij zich in de weekends thuis vaak 

verveelt en verlangt om naar het internaat te gaan. 

Het internaat heeft niets dan voordelen zo blijkt… Toch is er volgens mama een negatief kantje. 

Jacob heeft door zijn verblijf in het internaat leren roken. Tijdens de examens is hij ook een keer erg 

dronken geweest. De ouders hebben het hier wat moeilijk mee. Ze vinden hem nog een beetje te 

jong hiervoor. Anderzijds zijn ze wel heel blij dat de vriendinnen zo goed zorg dragen voor hun 

jongste zoon. 

3. Flikken, film, computer en muziek 

Jacob kijkt graag tv. Hij houdt enorm veel van politieseries zoals Flikken, Witse, Zone stad, Vermist,… 

Hij heeft deze fascinatie al van toen hij klein was. Tien jaar lang ging hij samen met mama of met zijn 

zus naar ‘Flikkendag’ in Gent. Hij kijkt ook graag naar thrillers en horrorfilms en houdt er van om zijn 

moeder te laten schrikken met bloederige scènes.  

De computer heeft voor Jacob nog weinig geheimen. Hij is een krak in dingen opzoeken, films en 

muziek downloaden,… Zijn computer is ook het belangrijkste middel om in het weekend contact te 

houden met zijn vrienden. Jacob kan erg veel dingen tegelijkertijd doen. In het weekend is hij vaak 

bezig met de computer, zijn GSM en zijn PSP tegelijkertijd.  

Jacob houdt ook erg veel van muziek. Heel af en toe mag hij naar een concert. Deze zomer is hij 

met een vriendin naar Milk Inc geweest in het sportpaleis in Antwerpen. Dit is heel goed verlopen. 

Mama was enkele weken ervoor naar het sportpaleis geweest met haar andere zoon en kon Jacob 

dus goed voorbereiden op wat zou komen: luide muziek, lichten,… Ze beschreef hem waar de 

rustigere plaatsen waren en waar hij snel naar buiten kon, mocht het optreden te druk voor hem zijn. 

Dankzij deze goede voorbereidingen, was dit optreden voor Jacob een heel leuke ervaring. Hij wil 

graag naar nog meer optredens gaan. 

Jacob is eigenlijk iemand die materialistisch is ingesteld. Hij is jaloers wanneer hij ziet hoeveel 

spullen anderen hebben. Hij zegt vaak dat hij later advocaat zal worden: ‘Want die rijden altijd met 

van die chique bakken en dragen dure kostuums.’ Mama grapt vaak dat hij jammer genoeg in het 

verkeerde gezin is geboren, aangezien hij alles moet delen met zijn twee zussen en drie broers.  
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4. Een echte puber 

Jacob kan heel lief en aanhankelijk zijn, maar momenteel is daar door zijn puberaal gedrag thuis 

weinig van te merken. De combinatie autisme-ADHD-puber maakt het er daarenboven niet 

makkelijker op. Jacob is erg tegendraads. Hij kan zich niet aan de regels van het huis houden. Hij 

verveelt zich thuis en wil constant weggaan met zijn vrienden. Thuis is er niets te beleven. In het 

internaat of bij zijn vrienden is het veel leuker. Hij weet van zichzelf dat hij goed is in ‘zeuren’ en 

‘vervelend doen’ en dat hij daardoor soms zijn zin krijgt. Jacob is iemand die heel lang kan 

volhouden. Wanneer hij iets in zijn hoofd heeft, drijft hij zijn wil door. Momenteel maakt dit het nu 

wat lastig thuis. Anderzijds is dit ook wel een heel sterke kant van hem. Jacob geeft niet snel op. Als 

hij iets wil, gaat hij hier de volle honderd procent voor.   

Een ander hekel punt is dat Jacob voor elke taak, hoe klein ook, een vergoeding vraagt. Voor 

alles wat mama vraagt, zegt Jacob ’ja, voor 10 cent’. Door zijn autisme heeft Jacob het moeilijk om 

taken tot een goed einde te brengen. Hij verliest soms overzicht en ziet vaak niet wat er precies van 

hem verwacht wordt. Wanneer mama hem helpt om een taak tot een goed einde te brengen, dan 

kan hij het wel. Achteraf is hij dan ook wel fier dat het hem gelukt is. 

Alhoewel Jacob een echte babbelaar is, kan hij moeilijk over frustraties babbelen. Wanneer hem 

iets dwars zit, babbelt hij hier niet over, maar stuurt hij mama honderden SMS’en om te zeggen hoe 

onfair hij iets vindt of hoe kwaad hij is. Via de telefoon wil hij hier niet over praten. Mama vindt dit 

iets enorm lastigs.  

Jacob is momenteel erg aan het zoeken wat hij wil doen en wat hij graag doet. Momenteel is dat 

heel wisselvallig. Het enige wat momenteel echt telt, zijn zijn vrienden en zijn zus. Van andere zaken 

trekt hij zich weinig aan.  

5. School 

Ook op school loopt het niet van een leien dakje. Jacob volgt Economie - Moderne talen. Momenteel 

doet hij zijn derde jaar voor de tweede keer. De eerste twee jaar verliepen  erg goed. Er was een 

speciale auti-werking waar erg individueel gewerkt werd en waar er heel veel begeleiding was. Er 

waren geen examens. Alles werd per module van één maand afgerond. De jongeren hadden een vast 

leslokaal en een vast uurrooster. Alles was tot in de puntjes voorbereid. Vanaf het derde jaar bestaat 

deze auti-werking niet meer. Er is vanaf dan veel minder begeleiding en structuur. Jacob zegt dat hij 

dat niet erg vindt. De eerste twee jaar omschrijft hij als ‘een gevangenis’. ‘Je mocht er niets doen en 

zat altijd in hetzelfde lokaal,…’ Toch denkt zijn zus dat Jacob meer structuur nodig heeft op school 

dan hem momenteel geboden wordt.  Ze weet dat Jacob dit niet graag toegeeft. 
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Jacob spijbelt vaak. Mama denkt dat dit komt omdat het in de klas te druk is. Wanneer Jacob te veel 

prikkels krijgt, gaat hij gewoon weg van school, rechtstreeks naar het internaat. Vroeger kreeg hij 

hiervoor vaak strafstudie. Voor Jacob is dit geen echte sanctie. Hij vindt het niet erg om het 

schoolreglement tien keer over te schrijven, want hij schrijft heel graag en langer op school blijven is 

voor hem ook geen probleem, want hij zit er toch niet alleen. Door overleg met de schoolpedagoog 

geldt nu de afspraak dat Jacob in een lokaaltje apart mag zitten wanneer het voor hem te druk is. 

Enige afspraak is dus dat hij de school niet verlaat. Sinds dit overleg loopt het iets beter. Een ander 

probleem is dat Jacob geen transfer maakt tussen school en internaat. School is school, internaat is 

internaat. Wanneer de school uit is, en hij in het internaat aankomt, kan hij niet meer studeren. Nu 

krijgt hij wel extra studiebegeleiding. Dit helpt hem.  

Er zijn natuurlijk zaken ook zaken die wel goed lopen. Ook op school geeft Jacob aan dat hij veel 

vrienden heeft. Hij houdt van Engels en economie. Later wil hij misschien rechten studeren of iets 

met boekhouden doen. 

6. Een beetje een clown 

Het duurde redelijk lang vooraleer Jacob de diagnose autisme kreeg. Mama had al een vermoeden 

toen hij drie was. Toch duurde het nog tot Jacob acht was, eer hij de officiële diagnose kreeg. Als kind 

was Jacob altijd een klein beetje trager dan andere kinderen. Hij liep iets later, hij sprak iets later, 

maar dit viel eigenlijk niet op. De iets oudere broer van Jacob had heel veel problemen. Door de 

problemen van Nathan zagen de ouders niet echt dat Jacob trager was. Toch voelde mama dat er af 

en toe iets niet klopte met Jacob. Kind en Gezin zei dat hij imitatiegedrag van zijn oudere broer 

vertoonde, en dat dit wel zou over gaan. Toen Nathan zes werd, werd het thuis onhoudbaar. De 

ouders besloten om hem in te schrijven in een internaat. Ze dachten ook dat het imitatiegedrag van 

Jacob nu zou ophouden. Dit was echter niet het geval. Mama begon meer en meer over autisme te 

lezen, en er ging een nieuwe wereld voor haar open. Autisme had veel meer uitingsvormen dan het 

autisme dat Nathan had. Ze herkende haar jongste zoon in deze gedragspatronen. Ze bracht dit aan 

op school, maar er werd haar gezegd dat ze zich geen zorgen moest maken.  

Het eerste leerjaar verliep aanvankelijk goed. Tot op een gegeven moment dat er weer kleine 

dingen de kop op staken. Jacob kon niet rekenen zoals andere kinderen. Toen hij de splitsingen 

leerde wist hij dat 3 + 2 gelijk is aan 5. Maar al de rest zoals 2 + 3 en 4 + 1 was volgens hem geen 5. 

De juf wist niet wat ze met hem moest aanvangen. Jacob werd ook erg druk, zowel thuis als in de 

klas. Mama stapte naar het CLB. Zij verwezen haar door naar het revalidatiecentrum. Daar werd de 

diagnose ADHD gesteld. Jacob kreeg revalidatie in een groepje samen met andere kinderen met 

ADHD. Kort daarna kreeg hij ook Rilatine en werd een stuk rustiger. Het autistiform gedrag 

daarentegen viel sinds dan veel meer op. Jacob reageerde heel rigied. Volgens mama klopte het 
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allemaal niet meer. Ze wilde Jacob laten testen in het Centrum voor ontwikkelingsstoornissen, maar 

daar was een lange wachttijd. Uiteindelijk kwam ze bij een andere dokter terecht die Jacob enkel 

wilde testen zonder medicatie. Zijn diagnose was opnieuw ADHD. Ten einde raad trok mama naar het 

diagnostisch centrum in Kontich. Deze dokter herkende overduidelijk de kenmerken van autisme. 

Jacob reageerde niet op zijn naam, werd toen hij acht maanden oud was getest op doofheid, 

reageerde heel rigied, verdroeg geen aanrakingen,… Uiteindelijk vielen alle stukjes van de puzzel in 

elkaar.  

Al die tijd bleef Jacob naar het revalidatiecentrum gaan. Hij kwam nu terecht in de groep voor 

kinderen met autisme. Hij bleef in het gewoon lager onderwijs en kreeg GON-begeleiding van een 

geweldige begeleidster. De andere kinderen zagen haar als de hulpjuf van de klas. Ze hadden niet 

door dat zij speciaal voor Jacob kwam. De meeste kinderen van de klas hadden niet door dat Jacob 

autisme had. Ze namen hem zoals hij was. Jacob zorgde bovendien voor de grappige noot in de klas. 

Om zijn autisme te verbergen, hing hij vaak de clown uit om zaken die hij niet begreep te 

verdoezelen. Jacob observeerde andere kinderen goed en leerde hoe hij  in bepaalde situaties moet 

reageren. Bij mensen die hem kennen, valt zijn autisme niet echt op. Zijn oudste zus heeft ook lang 

geloofd dat hij helemaal geen autisme had. Ze vond de testen die mama liet doen helemaal niet 

nodig. Ze zag haar broer gewoon als een ‘klein, lief, soms wat druk manneke’, maar meer niet.  

Nu hij ouder wordt, valt zijn autisme bij mensen die hij niet kent volgens zijn zus wel veel meer 

op. Tijdens het interview was hij heel erg verlegen en zei hij heel weinig. Normaalgezien is hij niet zo. 

Ook toen hij enkele jaren geleden met zijn zus door Gent liep en zij iemand tegen kwam die zij kende 

en hij niet, kroop hij achter haar rug en zei een hele tijd niets.  

7. Autistisch denken 

Jacob kan zijn autisme heel goed verbergen. Veel mensen zien op het eerste gezicht niet dat hij 

autisme heeft. Ook leerkrachten hebben het soms moeilijk om te geloven dat Jacob autisme heeft. 

Door anderen te observeren en te imiteren weet Jacob hoe hij in bepaalde situaties moet reageren. 

Toch komt zijn autistisch denken af en toe heel duidelijk naar voor. Jacob neemt alles heel letterlijk. 

Hij begrijpt geen beeldspraak. Wanneer een grapje gemaakt wordt, vraagt hij vaak of iemand 

meende wat hij zei. Toen hij enkele weken geleden op bezoek ging naar een vriendin die opgenomen 

was in psychiatrie begreep hij haar niet toen zij zei dat ze ‘hier haar rugzak van het verleden moest 

proberen achter te laten’. Vooral omdat Jacob erg intelligent is en veel weet, verwachten mensen 

niet dat hij dingen, die op het eerste zicht erg duidelijk lijken, niet begrijpt.  

Ook al geeft Jacob het niet graag toe, toch is hij erg gesteld op structuur. Volgens mama zou alles 

moeten lopen zoals hij het in zijn hoofd gepland heeft. Dit kan natuurlijk niet altijd. Sarah denkt dat 
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Jacob meer structuur nodig heeft dan hij krijgt of ooit al gekregen heeft, zowel thuis als op school. Hij 

laat dit echter niet uitschijnen.  

Jacob is een detaildenker. Hij verliest af en toe het overzicht in situaties. Bij het opruimen van 

zijn kamer weet hij niet waar hij moet beginnen. Wanneer hij in het eerste jaar zat, belde hij mama in 

paniek op dat hij de weg was kwijtgeraakt van de tramhalte naar school. Mama kalmeerde hem en 

vroeg in welke straat hij was. Jacob herkende de straatnaam. Hij herkende ook het politiekantoor 

enkele meters verder op. Plots wist hij het: in het begin van de straat hadden ze bomen weggedaan. 

Daardoor herkende Jacob de straat niet meer. Toen hij weer wist waar hij was, was alles in orde voor 

hem en kon hij verder.  

8. Tot slot 

Jacob is dus een echte puber die niets liever doet dan weggaan en met zijn vrienden optrekken. Thuis 

is hij af en toe wat rebels, maar over het algemeen blijft Jacob een lieve jongen die graag de clown 

uithangt en graag wat ‘dom’ doet. Dit siert hem. Wat Jacob later zal doen, is nu nog niet duidelijk. Hij 

is volop aan het zoeken wat hij wil: misschien wordt hij jurist, misschien boekhouder, economist of 

nog helemaal iets anders. Zijn doorzettingsvermogen en het feit dat Jacob erg goed zijn plan kan 

trekken, zullen er volgens mama voor zorgen dat Jacob wel op zijn pootjes terecht komt. Hij zal 

misschien tijdens zijn puberteit nog eens met zijn hoofd tegen de lamp lopen, maar voor de rest ziet 

mama de toekomst van haar jongste zoon erg positief. Mama maakt zich geen zorgen over wat de 

toekomst zal brengen. Zelf is zij vrijwilliger bij Vlaamse Vereniging voor Autisme. Ze weet dus dat er 

tal van projecten bestaan die mensen met autisme ondersteunen. Zelf weet Jacob ook nog niet wat 

hij later wil doen. De toekomst zal zichzelf wel uitwijzen.  
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2.5 Het verhaal van Benjamin 

1. Een droom die werkelijkheid wordt 

Benjamin is een 18-jarige enthousiaste jongeman met autisme die zijn talenten en sterke kanten in 

het dagelijks leven zoveel mogelijk probeert te gebruiken. Benjamin werkt nu bijna een jaar als 

clarkchauffeur in een diepvriesbedrijf. Hij moet binnen het bedrijf allerhande dozen en bestellingen 

over brengen van de ene afdeling naar de andere. Benjamin geeft aan dat hij zijn werk heel graag 

doet. Hij leeft echt voor zijn werk en wordt gewaardeerd voor wat hij daar doet. 

De fascinatie voor vrachtwagens en aanhangwagens begon toen Benjamin heel jong  was. 

Wanneer hij als kleine jongen mee ging naar het bedrijf van zijn vader, wist hij perfect welke 

bestuurder met welke vrachtwagen reed, welke aanhangwagen daarbij hoorde  en wat het nummer 

was van die aanhangwagen. Voor zijn verjaardag koos hij steevast als cadeau iets wat te maken had 

met vrachtwagens. Als kind toverde hij ook de leefkamer om tot één grote fabriek waarbij hij met 

een vrachtwagen goederen van de ene afdeling naar de andere bracht.  Hij deed niets liever dan 

karretjes en remorques maken die de lading konden dragen. Door deze job is zijn kinderdroom dus 

deels werkelijkheid geworden. De vrachtwagen is voorlopig echter vervangen door een clark. Maar 

Benjamin wil op zijn 21ste graag zijn examen vrachtwagenchauffeur afleggen en hoopt dat zijn 

grootste droom dan werkelijkheid zal worden.  

Benjamin is heel vlot aan deze job geraakt. Iemand van zijn stageplaats van vorig jaar raadde 

hem aan bij dit bedrijf. Hij is erg trots dat hij de enige is van zijn klas van vorig jaar die voltijds werk 

gevonden heeft.  

De vaardigheden en sterke kanten die Benjamin bezit, komen op zijn werk zeker tot uiting. Hij is 

niet bang om zijn handen vuil te maken en is een harde werker. Zijn baas mag hem van alles vragen. 

Benjamin ziet er geen graten in om een uurtje vroeger op te staan of iets langer te werken. Hij is erg 

plichtsbewust en werkt elke opdracht zo goed mogelijk af.  De verantwoordelijkheden die hij krijgt, 

brengt hij tot een goed einde. Benjamin houdt door zijn autisme van een duidelijke structuur, 

afgebakende opdrachten en herhaling. Deze vindt hij op zijn werk terug. 

Toch loopt niet alles altijd van een leien dakje. Benjamin mist conversatiebegrip. Hij heeft veel 

moeite met beeldspraak en neemt alles heel letterlijk op. Wanneer ploegmakkers een ‘grapje’ 

uithalen, heeft Benjamin dit meestal niet door en trapt hij hier met open ogen in. Bovendien kan 

Benjamin ook moeilijk afleiden of iemand iets meent of niet wanneer hij iets zegt. Wanneer een 

werkmakker zegt dat hij een beetje zal moeten doorwerken, twijfelt hij of dit nu waar is of niet. 

Benjamin kan zich opwinden in het feit dat hij niet weet hoe hij moet reageren. Gelukkig uit hij zijn 

frustratie hierover thuis. Zijn ouders helpen hem om een klankbord te zijn en zijn frustraties en 
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moeilijkheden te plaatsen. Zij slagen hierin, al duurt het vaak een tijdje voor Benjamin ophoudt met 

piekeren.   

Ook wanneer iets niet loopt volgens plan, kan Benjamin panikeren. In het begin toen hij in het 

bedrijf werkte, viel een bak met diepvriesgroenten om. Benjamin wist niet goed wat te doen. Hij kon 

heel moeilijk een oplossing vinden voor het probleem, aangezien het iets was dat eigenlijk niet 

mocht gebeuren. Gelukkig weet de baas van Benjamin dat hij autisme heeft. Het is een begripvolle 

man die weet hoe hij best met Benjamin omgaat. Benjamin kijkt op naar zijn baas. Zijn wil is wet.  

2. Passies 

Naast zijn grote passie voor vrachtwagens heeft Benjamin nog een grote passie: zijn vader. Papa is 

vrachtwagenchauffeur, dé grote droom van Benjamin. Hij kijkt dan ook erg op naar zijn vader. Het 

klikt gewoon tussen die twee. Ze hebben dezelfde interesses en vinden elkaar in wat ze doen. Papa is 

als een God voor Benjamin. Toen Benjamin nog naar school ging, reed hij in de vakanties vaak mee 

met de vrachtwagen om bestellingen af te leveren. Jammer dat hij dit nu niet meer kan, nu hij werkt 

en niet veel verlof meer heeft.  

Benjamin heeft een sterk fotografisch geheugen. Hij is uitermate goed in het onthouden van de 

weg. Wanneer hij ergens één keer geweest is, vindt hij dit de volgende keer probleemloos terug. 

Doordat hij vroeger vaak meereed met zijn vader, kent hij als het ware de weg in gans West-Europa. 

Mama en zijn zus vergelijken hem met een ‘levende GPS’.  

Buiten zijn papa heeft Benjamin niet echt veel vrienden. Zijn zus denkt dat hij daar ook niet echt 

behoefte aan heeft. Papa is zijn soulmate en dat is voor hem voldoende. Benjamin is ook niet het 

type dat vaak uit gaat. Hij kan evenveel genieten van een avondje in de zetel met zijn ouders. Zijn zus 

heeft hier geen problemen mee. Benjamin is nu eenmaal zo. Ze vraagt zich wel soms af met wie 

Benjamin op het werk optrekt, bij wie hij aan tafel zit om te eten, hoe hij op de KLJ reageert tegen 

anderen,… kortom, hoe hij is als zijn vader er niet bij is. Het is namelijk opvallend hoeveel drukker, 

stoerder en zelfzekerder Benjamin is, als vader in de buurt is.  

Naast zijn twee grootste passies: vrachtwagens en zijn papa, heeft Benjamin nog andere dingen 

te doen. Tijdens de week gaat hij twee keer fitnessen. Hij kijkt ook graag televisie. Hij ziet niets liever 

dan Witse en de shows van Geert Hoste. Hij kan uren naar dezelfde aflevering zitten kijken en is dan 

ook een perfecte imitator. Om de twee weken gaat hij op vrijdagavond naar de KLJ. Daarna gaat hij 

met zijn beste vriend af en toe iets drinken. Tijdens de zomer maait hij vrijwillig een groot grasveld in 

de buurt met een tractor. Hij is ook erg geïnteresseerd in de voetbalploeg van Schalke en de muziek 

van Rammstein. Toen Benjamin klein was heeft hij alle mogelijke hobby’s uitgeprobeerd: basketbal, 

judo, paardrijden,…Hij heeft echter niets volgehouden. Van zodra er iets fout liep, wilde Benjamin 

niet meer teruggaan. Toen Benjamin in het lager zat, ging hij heel graag paardrijden. Doordat dit een 
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individuele sport is, lukte dit wel vrij goed. Op een dag was er een andere leraar. Die heeft 

waarschijnlijk iets fout gezegd tegen Benjamin. Ouders en zus weten nog steeds niet wat er precies 

gebeurd is, maar sinds die dag wilde Ben nooit meer gaan paardrijden. Benjamin is in zo’n zaken heel 

strikt. Wanneer iemand één keer iets fout heeft gedaan, moet Benjamin van die persoon niets meer 

hebben. 

Naast zijn werk komen ook thuis de sterktes en vaardigheden van Benjamin naar boven. De zus 

omschrijft Benjamin als een ‘lieve en brave jongen met een zacht karakter die soms een beetje  naïef 

is’. Benjamin is verzot op de kinderen van zijn zus. Net als hij zijn zij grote fan van alles wat rijdt. 

‘Nonkel Ben’ heeft succes bij zijn kleine neefjes. Hij houdt ervan om hen te entertainen en samen te 

spelen. Benjamin is erg gul. Hij doet niets liever dan cadeautjes meebrengen voor ‘zijn maatjes’. De 

familie ligt Benjamin nauw aan het hart. Hij en papa zijn twee handen op één buik. Ook met zijn 

moeder kan hij het eigenlijk wel goed vinden. Hij is thuis erg behulpzaam en neemt zijn 

verantwoordelijkheid op wanneer hem iets gevraagd wordt. Mama geeft in de week dansles. 

Wanneer zij thuiskomt, ligt het huis er bij zoals het hoort. Ook wanneer Annelies een optreden heeft, 

helpt hij graag mee met het klaarzetten hiervan. Met zijn zus kan hij het beter vinden dan vroeger. 

Annelies is heel wat ouder dan hem. Vroeger was er niet echt sprake van een broer-zus relatie. 

Annelies voelde zich meer een leidster van haar broer. Nu Benjamin ouder wordt en in de volwassen 

wereld terecht komt door zijn werk, is dit echter meer het geval. Ook met oma heeft hij een goede 

band. Hij bezoekt haar vaak en brengt haar met plezier ergens naar toe met de auto. Zijn twee neven 

die in Duitsland wonen, beschouwt hij als twee van zijn beste vrienden.  

Benjamin is iemand die heel veel structuur nodig heeft in zijn leven. Die structuur maakt zijn 

leven, overzichtelijk, voorspelbaar en veilig. Als kind al hield hij erg vast aan deze structuur. Wanneer 

hij gepland had om te voetballen, maar het begon op dat moment te regenen, kon hij heel moeilijk 

van zijn plan afwijken. Wanneer hij enkele jaren geleden naar een communiefeest ging, moest de 

hele familie halsoverkop vertrekken omdat Benjamin gezien had dat het negen uur was en dat hij om 

half tien in zijn bed wilde liggen. Wanneer hij een afspraak heeft met iemand en die moet verzet 

worden, kan hij hier uren over bezig zijn. ‘Hoe is het nu toch mogelijk dat dit nu niet doorgaat. Het 

was toch afgesproken?’ Nu hij wat ouder is, kan Benjamin wel zichzelf structuur opleggen. Volgens 

die structuur hoort het wel enkel om ’s avonds een douche te nemen, en niet ’s morgens. Scheren 

gebeurt enkel in het weekend, nooit tijdens de week.   

3. Hoe alles begon 

Voor mama is Benjamin altijd een speciaal kind geweest. Zij is zelf kleuterleidster en zag dat 

Benjamin niet was zoals de andere kinderen die zij in haar klas had. Hij was veel drukker, kon niet 

goed tegen bepaalde prikkels en panikeerde bij onvoorziene omstandigheden. Benjamin was 
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gefascineerd door alles wat draaide: wasmachines, molens, wieltjes van auto’s,… Hij kon hier uren 

naar zitten kijken. Op latere leeftijd telden enkel vrachtwagens en tractoren nog. Wanneer hij iets 

maakte, iets construeerde, iets tekende, iets schilderde,… altijd en overal kwam het thema 

vrachtwagens terug. Mama wist echter niet wat er precies gaande was. Ook zijn zus die dertien jaar 

ouder is, beschrijft Benjamin als een ‘lastig, druk en onrustig kind’. Ze weet nog goed, toen ze 

vroeger gingen wandelen, dat het onmogelijk was om met Benjamin ergens binnen te gaan om iets 

te gaan drinken of een pannenkoek te eten. Dit behoorde niet tot de planning, dus wilde hij niet naar 

binnen. Wanneer zij Benjamin als kind vergelijkt met haar eigen kinderen, merkt ze toch een groot 

verschil. Papa heeft in tegenstelling tot mama en zus, nooit echt ingezien dat Benjamin autisme had. 

Zijn zoon was voor hem alles en hij vond het niet erg dat deze niet helemaal ‘binnen de lijntjes’ liep. 

Na het bezoeken van veel verschillende dokters en het ondergaan van vele onderzoeken vroeg 

mama of Benjamin misschien ‘autisme’ had. De dokters durfden als het ware de term niet 

uitspreken. Uiteindelijk werd de diagnose autisme dan toch gesteld toen Benjamin in het eerste 

leerjaar zat. Mama was blij dat zij eindelijk wist wat er precies aan de hand was. Ze merkte na de 

diagnose verbetering in het gedrag van Benjamin omdat ze wist waar ze rekening mee moest 

houden. Ook de zus kon de ‘lastige kantjes’ van haar broer nu beter verdragen. Voor papa maakte 

het allemaal niet zoveel uit. Dit zorgde thuis soms voor moeilijke situaties. Mama wilde dat haar zoon 

zoveel mogelijk binnen de lijntjes liep en zoveel mogelijk leerde. Papa had eerder een losse manier 

van opvoeden en zag de problemen niet. Dit maakte het voor Benjamin soms extra lastig.  

De reacties van anderen maakten het voor de ouders zwaar. Mama had het gevoel dat zij soms 

bekeken werden alsof ze niet konden opvoeden. Buitenstaanders begrepen niet goed wat er met 

Benjamin aan de hand was. Af en toe werd er ook een opmerking gegeven als ‘Die van jullie, dat is 

toch maar een speciale ze’. Dit was voor de ouders lastig. Het zorgt ervoor dat je bij die mensen niet 

meer langs gaat. ‘Waar je kind niet welkom is, ga je zelf ook niet meer’.   

4. Naar een andere school 

In het tweede leerjaar veranderde Benjamin naar het buitengewoon onderwijs. Hij kwam in een auti-

klas terecht. Benjamin genoot van de structuur en voorspelbaarheid die de klas hem bood. Hij ging 

graag naar school, leerde veel bij en bloeide open.  

In het middelbaar onderwijs startte hij de opleiding bakkersknecht in een school voor 

buitengewoon onderwijs. Benjamin deed dit erg graag. Hij genoot van het bakken en proeven van de 

dingen die hij mocht maken. In het weekend bakte hij af en toe met oma iets dat hij die week in de 

les geleerd had. Aan theorie werd in deze school echter weinig belang gehecht. Na twee jaar 

middelbaar onderwijs was Benjamin heel wat zaken vergeten die hij in het lager had geleerd. Mama 

had het hier erg moeilijk mee. Zij wilde dat haar zoon zijn vaardigheden zo veel mogelijk kon 
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ontwikkelen. Ze vond het erg belangrijk dat er veel belang gehecht werd aan lezen, schrijven en 

rekenen. Ze probeerde Benjamin zoveel mogelijk bij te scholen, maar dit was een erg lastig karwei. 

Na het tweede middelbaar veranderde Benjamin van school. Hij ging naar een andere school voor 

buitengewoon onderwijs en volgde de richting ‘metaal’. Qua algemene vakken voldeed deze school 

veel meer aan de capaciteiten die Benjamin bezat. Hij deed erg zijn best en hield van de algemene 

vakken. Ook met de leraars van die vakken klikte het goed. Benjamin was iemand die altijd in orde 

was met zijn taken, die altijd zijn gerief bij had, die veel wist in de lessen,…De praktijk op deze school 

lag hem wel iets minder. Benjamin is niet echt een ‘handige Harry’. Hij heeft het moeilijk om iets fijn 

af te werken. Dit vond hij zelf niet zo erg omdat hij er toch van overtuigd was om ‘iets met 

vrachtwagens’ te doen. Het is voor Benjamin niet simpel geweest om in een nieuw groepje jongeren, 

die al twee jaar samen zaten, binnen te treden. Op school is hij af en toe geplaagd geweest. Toch 

kijkt Benjamin met een blij gezicht terug naar zijn middelbare schoolcarrière. Hij weet nog heel veel 

details, kent zijn lesroosters, alle leerkrachten en schooluitslagen van drie jaar terug nog van buiten 

en vertelt graag over de lessen, de uitstappen en de stage die hij heeft gedaan. Hij is erg trots dat hij 

de enige is van zijn klas die voltijds werk gevonden heeft. Hij heeft nog weinig contact met de 

jongeren die bij hem in de klas zaten, maar hij haalt zelf aan dat hij nu nieuwe vrienden heeft op zijn 

werk.  

5. Een blik op de toekomst? 

Op de vraag hoe Benjamin zijn toekomst ziet, antwoordt hij enthousiast ‘rooskleurig’. Eigenlijk weet 

hij nog niet goed wat de toekomst zal brengen. Hij denkt dat hij eerst nog een paar jaar thuis zal 

blijven wonen en het werk dat hij nu doet, blijven voortdoen. Daarna wil hij misschien alleen gaan 

wonen. Hij wil op zijn 21ste ook graag zijn rijexamen voor vrachtwagen doen. Mama en Annelies zien 

Benjamin binnen een paar jaar wel op eigen benen staan. Ze denken dat hij, mits ondersteuning, er 

zal in slagen om zelfstandig ergens te wonen. Of Benjamin ooit een relatie zal kunnen aangaan, dat 

zal de toekomst moeten uitwijzen. Het zal in ieder geval niet vanzelfsprekend zijn, maar ze hopen 

beiden dat Benjamin ooit iemand zal vinden bij wie hij echt gelukkig is.  
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2.6 Het verhaal van Lynn 

1. Inleiding 

Lynn is een meisje van 20 jaar. Naast autisme heeft Lynn ook een mentale beperking. In de lagere 

school werd altijd gedacht dat Lynn ADHD had. Toen ze 12 jaar was, merkte men echter dat er iets 

anders aan de hand was. Lynn werd vier maanden opgenomen in de kinderpsychiatrie om haar 

diagnose uit te klaren. Hier werd duidelijk dat ze autisme had.  

2. Een handje toesteken?  

Lynn is een sterke meid. Ze ziet er niet tegenop om zwaar werk te doen. Thuis helpt ze graag bij een 

grote opkuis, werkt ze vaak in de tuin, maait ze het gras en zet ze de vuilniszakken buiten. Tony, de 

stiefpapa van Lynn is vrachtwagenchauffeur. Ze rijdt graag met hem mee en helpt hem met het laden 

en lossen van goederen. Ook voor kleinere taakjes is Lynn te vinden. Ze helpt haar moeder met het 

maken van spaghettisaus, schilt ’s avonds vaak de aardappelen en doet de was op eigen houtje. Ze 

staat altijd paraat om mee te gaan naar de winkel. Lynn kijkt dan in alle kasten wat er allemaal moet 

aangevuld worden en maakt zelf een boodschappenlijstje op. In de winkel houdt ze bij of alle 

producten zijn aangekocht. Weer thuis leegt ze de koffer van de auto en zet ze alles op zijn vaste 

plaats. Het behulpzame kantje komt in Lynn sterk naar voor. Het geeft haar een goed gevoel 

wanneer ze iets kan doen voor iemand anders. Soms gaat ze hier erg ver in. Op school zou ze alles 

weggeven. Ze neemt dozen koeken mee van thuis, om die in school te kunnen uitdelen. Vroeger nam 

ze zelfs boterhammen mee voor anderen. Lynn is wel iemand die veel afwisseling nodig heeft in de 

taken die ze doet. Wanneer ze lang hetzelfde werkje moet doen, wordt ze zenuwachtig. Ze kan dan 

niet goed verwoorden wat haar dwars zit en wordt soms agressief. Op haar stage vorig jaar had Lynn 

dit voor. Ze moest bandwerk doen, maar deed dit eigenlijk niet graag. In de plaats van dit te vertellen 

aan haar leerkracht, werd ze agressief en liep ze weg.  

Wanneer Lynn een taak uitvoert, heeft ze controle nodig. Lynn kent geen maat. Wanneer ze 

bijvoorbeeld aardappelen schilt, zal ze er de ene keer veel te weinig schillen, de andere keer veel te 

veel. Wanneer je haar naar de winkel stuurt om koffie, bestaat de kans dat ze niet twee, maar tien 

pakjes meebrengt.  Soms gebruikt ze een halve fles afwasmiddel wanneer ze de vaat doet. Het is ook 

erg moeilijk om Lynn iets af te leren. Wanneer ze iets in haar hoofd heeft, dan moet dat onmiddellijk 

gebeuren. Zo kan ze niet wachten om de was te doen tot Tony thuis is, maar draait ze vaak een 

wasmachine waar maar vijf kledingsstukken in zitten. Ze kan ook de blaadjes van de kalender niet 

laten hangen.  
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3. CH-CHI-CHIRO! 

Elke zondagnamiddag gaat Lynn naar de chiro. Ze doet dit heel goed en heel graag. Drie jaar geleden 

hadden Tony en mama voor de grap tegen Lynn gezegd dat ze haar ingeschreven hadden in de chiro. 

Lynn reageerde hier heel positief op. Ze had hier zelf nog niet aan gedacht, maar wilde wel eens 

kijken hoe het er daar de zondagnamiddag aan toe ging. Na de eerste namiddag kwam ze heel 

enthousiast terug. Het was doop geweest, en ze vond het zalig om helemaal vuil te zijn en actief te 

spelen. Lynn is het hele jaar door bij de aspies gebleven. Toch verliep dit niet altijd even makkelijk. De 

andere meisjes hielden er van om in de zetel te keuvelen en te vertellen over hun vriendjes. Lynn 

hield meer van actieve spelen. Gelukkig zorgde de leiding voor voldoende afwisseling en probeerden 

ze haar zoveel mogelijk bij het chiro-gebeuren te betrekken. 

Sinds vorig jaar is Lynn leidster. Dit is meer weggelegd voor haar. Ze vind het leuk om elke 

zondagnamiddag, samen met de kinderen spelletjes te spelen. Ook met haar medeleiding kan ze het 

goed vinden. Lynn heeft ook zelf tegen haar gasten en medeleiding gezegd dat zij autisme heeft. Ze 

legde hen uit wat dit is. De medeleiding vond dit erg knap van haar. Ook de kinderen begrijpen haar 

sindsdien beter. Vorig jaar is Lynn voor de eerste keer ook mee geweest op kamp. Dit is heel goed 

verlopen. Ze was vrij snel mee in de structuur van het kamp en kon zich makkelijk aanpassen aan de 

grote groep, de drukte en het lawaai. Het enige probleempje is dat Lynn heel veel slaap nodig heeft. 

Haar hersenen werken veel sneller dan die van andere mensen. Daardoor is ze erg snel vermoeid. 

Thuis gaat ze altijd om negen uur slapen. Op kamp is dit als leidster niet altijd mogelijk. Tijdens een 

spel is ze dan ook, verkleed als roodkapje, in slaap gevallen tegen een boom. Gelukkig maakten 

enkele enthousiaste leden haar wakker.  Haar medeleiding zorgde er sindsdien voor dat ze genoeg 

nachtrust kreeg. 

Lynn is erg tevreden over de chiro. Dit is een goede ontspanning voor haar. Ook mama zegt dat 

ze in de chiro heel veel rekening houden met haar. Ze dragen goed zorg voor haar, en aanvaarden 

haar zoals ze is. Lynn krijgt in de chiro verantwoordelijkheden die ze kan dragen. Dit geeft haar een 

goed gevoel.  

4. Interesses 

Naast de chiro heeft Lynn nog enkele andere bezigheden. Ze houdt enorm veel van kleuren, het liefst 

van al in grote kleurboeken. Haar oudere zus print vaak tekeningen af voor haar. Op haar kamer 

heeft ze honderden kleurpotloden, stiften en wasco’s waar ze zich elke dag mee uitleeft. Lynn schrijft 

ook heel graag. Elke dag beschrijft ze in haar dagboek wat de belangrijke gebeurtenissen van die dag 

zijn of schrijft ze brieven naar vrienden en familie. Wanneer Lynn niet aan het kleuren of het werken 

is, kijkt ze meestal tv. Ze houdt van populaire programma’s zoals de kotmadam en de Pfaff’s en zal 
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geen enkele aflevering van Familie missen. Ze kijkt ook graag naar tekenfilms. De zachte kleuren, de 

lieve diertjes en de fantasiewereld spreken haar aan. Lynn houdt ook van muziek. Ze luistert graag 

naar Milk inc. Enkele jaren geleden is ze naar een optreden van hen geweest. Ze zou dit graag nog 

een keer meemaken. Ze is ook verzot op kalenders. Op haar kamer heeft zeker vijf kalenders hangen 

die allemaal volgeklad staan met verjaardagen, gebeurtenissen, afspraken,… 

5. Een fenomenaal geheugen 

Voor sommige zaken heeft Lynn een fenomenaal geheugen. Ze kent alle verjaardagen van vrienden 

en familie van buiten. Ook in het onthouden van nummerplaten en het benoemen van merken van 

auto’s en vrachtwagens is ze erg sterk. Andere zaken kan ze dan weer totaal niet onthouden. Lynn 

focust zich op details. Aan dingen waar andere mensen geen aandacht aan geven, geeft zij extra 

aandacht. Wanneer ze zich op iets focust, dan onthoudt ze dit. Mama en Tony staan er soms van 

versteld wat ze allemaal weet. Andere dingen weet ze dan helemaal niet. Wanneer ze met Tony iets 

gaat uitladen weet ze ’s avonds de namen van de bedrijven en de steden waar ze naar toe geweest 

zijn niet meer. Wanneer Tony de bedrijven beschrijft zoals ‘het bedrijf waar we die grote hond gezien 

hebben’, ‘het bedrijf waar die grote rode container stond’, of ‘bedrijf met die grote groene vlag’ weet 

Lynn wel perfect over welke bedrijven het gaat.  

6. School 

Het schoolleven verloopt met up’s en down’s. Lynn heeft al op verschillende scholen gezeten. Ze gaat 

niet echt graag naar school. Na het lager onderwijs volgde Lynn de richting grootkeuken in een 

school voor buitengewoon onderwijs. Het eerste jaar verliep dit redelijk goed. In het tweede jaar 

werd duidelijk dat de richting iets te zwaar was voor Lynn. Ze had niet genoeg inzicht in de taken die 

ze kreeg en had teveel ondersteuning nodig van de leerkrachten.  

Toen ze vijftien was, veranderde ze van school. Nu volgt ze de opleiding ‘verpakker’. Het harde 

werk ligt haar. Toch zou ze graag wat meer afwisseling krijgen in de taken die ze moet doen, want ze 

houdt niet van bandwerk. De algemene vakken verlopen ook niet altijd even goed. Lynn leest en 

schrijft heel graag, maar rekenen lukt haar niet, wat ze ook probeert.  

Lynn heeft het moeilijk met het feit dat ze een mentale beperking en autisme heeft. Ze is jaloers 

op anderen die wel moeten studeren en huiswerk meekrijgen naar huis. Ze zou dit ook graag kunnen. 

Thuis en in de chiro heeft ze het gevoel dat ze vaak niet kan meepraten. Hierdoor is ook de relatie 

met haar tweelingbroer Tim wat moeilijk. Lynn zou graag, net als hij, normaal begaafd zijn en verder 

studeren. Tim kan niet goed met zijn zus om. Hij is weinig verdraagzaam en toont weinig interesse in 

haar. Met de kinderen van Tony heeft Lynn een betere band. Zij aanvaarden haar zoals zij is, en staan 
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open voor haar. Op school heeft Lynn enkele goede vriendinnen: Patty, Natascha en Kelly. Ze trekt 

graag met deze meisjes op. Lynn is iemand die in het begin eerder wantrouwig is. Wanneer ze 

iemand goed kent, bloeit ze echter volledig op. Samen met haar vriendinnen durft ze wel eens 

kattenkwaad uithalen. Enkele weken geleden gooiden ze kopspelden in de koffie van een juf. Lynn 

kan moeilijk de gevolgen inschatten van haar daden. Ze beseft niet altijd wat ze doet en laat zich 

makkelijk meeslepen door haar vriendinnen. 

7. Een andere manier van denken 

Lynn neemt alles heel letterlijk. Ze heeft dan ook de vele grapjes die haar stiefpapa maakt vaak niet 

door. Wanneer Tony bij het naderen van een brug roept: ‘Iedereen bukken, of we zullen aan de brug 

haperen’, bukt Lynn zich snel. Of wanneer ze in de winkel teveel meeneemt en Tony zegt ‘dat hij nu 

de rest van de maand niets meer zal kunnen kopen’ voelt ze zich schuldig. Achteraf kan ze wel met 

de grapjes lachen. Ze weet dat Tony dit enkel doet om haar een beetje te plagen en vindt het 

helemaal niet erg dat hij af en toe een grapje met haar uithaalt. 

Structuur is in het leven van Lynn erg belangrijk. Elke avond volgt ze hetzelfde stramien. Ze heeft 

nood aan voorspelbaarheid en veiligheid en houdt niet van verrassingen. Wanneer er iets speciaals te 

doen is, zegt mama dit meestal maar een dag op voorhand, omdat Lynn anders veel te zenuwachtig 

wordt. In de week lukt het vrij goed om dezelfde structuur te volgen. In het weekend is dit iets 

moeilijker doordat Tony vrachtwagenchauffeur is. Lynn heeft wel geleerd om zelf zaken te plannen 

en die op te schrijven. Dit geeft haar een houvast. Soms gaat ze hier extreem ver in. Zo heeft ze niet 

één, maar vijf kalenders waarop ze bijhoudt wat er allemaal zal gebeuren. Ze is ook erg vooruitziend. 

De afruimkalender thuis is al ingevuld tot het einde van het schooljaar. Wanneer ze weet dat ze de 

dag nadien gaat zwemmen, steekt ze de avond daarvoor al haar zwemzak in de auto om die zeker 

niet te vergeten. 

8. Enkele karaktertrekjes 

Een belangrijke karaktertrek van Lynn dat ze erg koppig kan zijn. Neen is neen voor haar en daar valt 

niet van af te wijken. Lynn eet bijvoorbeeld geen groenten en fruit. Vorig jaar speelde ze met haar 

stiefzus graag ‘proevertje’. Lynn was dan geblinddoekt en raadde wat Astrid in haar mond stak. Op 

een bepaald moment zei ze dat ze niet wist wat ze aan het eten was, maar dat het wel lekker was. 

Toen ze de blinddoek afdeed, zag ze dat het een stuk komkommer was. Alhoewel ze dat tijdens de 

proeftest lekker vond, weigerde ze achteraf komkommers te eten. Ook toen Tony haar twee euro 

beloofde om spruitjes op te eten, at ze die zonder problemen op en vond ze het zelfs lekker. De 

volgende keer wilde ze toch geen spruiten eten. 
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Lynn is ook iemand die niet goed tegen lawaai kan. Ze heeft liever rust en kalmte. Ze kan het niet 

verdragen als de televisie te luid staat. Enkele weken geleden hielp Lynn bij het inladen van de 

vrachtwagen. Tony zaagde de aluminiumbalken en Lynn legde die daarna op de oplegger. Lynn wilde 

de balken er echter alleen inleggen op momenten dat Tony niet aan het zagen was. Anders 

vertrouwde ze het zaakje niet. 

9. Slot 

Lynn probeert in het dagelijks leven haar kwaliteiten zoveel mogelijk te laten zien. Ze heeft een lief 

en zacht karakter en zal helpen waar ze kan. Ze kan zich goed bezig houden en gaat graag naar de 

chiro. Toch is het zelfbeeld van Lynn niet altijd even hoog. Ze beseft dat ze anders is dan anderen en 

heeft het hier soms moeilijk mee. Ze zou graag, net als haar broer, verder studeren, maar ze beseft 

dat dit voor haar niet mogelijk is. Wat de toekomst zal brengen, is nog een beetje afwachten. Lynn 

zal wellicht vanaf volgend jaar in een beschutte werkplaats werken. Alleen wonen zal waarschijnlijk 

niet mogelijk zijn. Lynn probeert thuis zo goed mogelijk haar plan te trekken. Vele zaken lukken al. 

Ook op school wordt gewerkt rond zelfstandigheid. Toch zal het voor Lynn niet voor de hand liggen 

om zelf een huishouden te runnen. Gelukkig zijn mama en Tony er. Met hen heeft ze een erg goede 

band en ze zal altijd op hen kunnen terugvallen.   
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3. Discussie 

‘We are always other than what society…believes us to be.’ (Tytchkosky, 2005, p.655). 

3.1 Bespreking onderzoeksresultaten 

3.1.1 Welke talenten en vaardigheden bezitten kinderen en jongeren met autisme?  

Uit elk van de vijf verhalen komt naar voor dat kinderen en jongeren met autisme talenten en 

vaardigheden bezitten, die niet ontkend kunnen worden. Lennert is erg sportief. Hij houdt van lopen, 

fietsen, rennen, op de trampoline springen, zwemmen,… Hij heeft heel veel energie die hij via sport 

en spel op een positieve manier kan omzetten. Brar kijkt erg graag naar de tv. Hij onthoudt allerlei 

weetjes, kan hele dialogen opzeggen, herhaalt de mopjes die hij op de tv hoort en scoort hiermee in 

de klas. Daarnaast is hij erg geïnteresseerd in ‘Eurosong for Kids’ en kent hij alles van vlaggen. Jacob 

is erg zelfstandig. Hij verblijft tijdens de week in een internaat en trekt perfect zijn eigen plan. Hij 

heeft veel vrienden waar hij graag mee optrekt en is een krak in alles wat met computer te maken 

heeft. Benjamin is als het ware een levende GPS. Hij is erg goed in oriëntatie en vindt overal zijn weg 

terug. Op zijn werk handelt hij alle opdrachten die hij krijgt nauwkeurig af. Lynn heeft een 

fenomenaal geheugen voor verjaardagen. Ze houdt van kalenders en noteert alle speciale 

gebeurtenissen zorgvuldig. Ze is een harde werker en is niet bang om haar handen vuil te maken.  

Naast deze talenten werden tijdens de interviews nog allerlei andere zaken vernoemd waar de 

kinderen en jongeren erg goed in zijn. Zowel op school, thuis, in de leefgroep, op het werk, in het 

internaat, in de jeugdbeweging,… komen hun sterke kanten naar voor. Wat opviel was dat tijdens het 

interviewen vaak te ver gedacht werd. Ouders, leerkrachten, opvoeders, zussen en ook jongeren zelf 

zagen talenten als iets ‘groots’ en benoemden de kleine alledaagse dingen die goed gingen niet 

direct. Deze werden in de loop van het interview wel vernoemd en daarna als sterke kant of talent 

gezien.  

Het is dus maar wat je onder het woord ‘talent’ begrijpt. In deze verhalen wordt het woord 

‘talent’ in de ruime zin van het woord gebruikt (Plaisted Grant & Davis, 2009). Deze kinderen zijn 

geen savants. Ze bezitten geen uitzonderlijke talenten waar de hele wereld met open ogen staat naar 

te kijken en de wetenschap geen verklaring voor heeft. Toch vertonen zij veel sterke kanten waar zij 

trots op kunnen zijn. Deze talenten zorgen voor persoonlijk welbevinden, succes en sociale integratie 

(Vermeulen, 2009). Benjamin bijvoorbeeld heeft van zijn jongensdroom zijn beroep kunnen maken. 

Al van kleins af aan, wilde hij niets liever dan in een bedrijf goederen van de ene plaats naar de 

andere brengen. Door zijn job heeft hij nieuwe mensen leren kennen en is hij volgens zijn zus in de 

‘volwassen wereld’ terecht gekomen. Benjamin is erg trots op zijn job. Hij heeft het gevoel dat hij 
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gewaardeerd wordt voor wat hij doet. Ook Lynn voelt zich belangrijk door haar rol die ze vervult in de 

jeugdbeweging. Ze krijgt bepaalde verantwoordelijkheden die haar een goed gevoel geven. In de 

chiro komen haar sterke kanten tot uiting. Lennert ligt door het feit dat hij zijn vrije tijd goed kan 

invullen goed in de groep. Jacob scoort door de clown uit te hangen. Op die manier krijgt hij 

sympathie van vrienden. Ook Brar heeft door het herhalen van mopjes succes in de klas. Door de 

focus te leggen op deze ‘kleine’ talenten, ontstaat een ander beeld van kinderen en jongeren met 

autisme waarbij persoonlijk welbevinden, succes en integratie op de voorgrond treden.  

3.1.2 Wat betekent die ‘andere manier van denken’?  

Ondanks de focus op de talenten mogen de moeilijkheden waarmee kinderen en jongeren met 

autisme te kampen krijgen, niet verzwegen worden. In alle verhalen wordt aandacht besteed aan die 

‘andere manier van denken’ die volgens onderzoek van Timmerman (2009) niet te negeren valt. Er 

wordt gekeken wat die andere manier van denken in het leven van elk kind en elke jongere betekent, 

hoe die tot uiting komt, en welke moeilijkheden dit veroorzaakt.  

Uit alle verhalen komt naar voor dat de kinderen en jongeren uitspraken heel letterlijk nemen en 

alles voor waar aannemen. Benjamin loopt met open ogen in de grapjes die ploegmakkers uithalen, 

Lynn reageert zonder na te denken op de mopjes die haar stiefvader uithaalt, Lennert begrijpt niet 

waarom de opvoedster vraagt of er ‘water in de kelder staat’ wanneer hij een broek aan heeft die te 

kort is en Jacob verstaat in de verste verte niet waarom een vriendin ‘haar rugzak van het verleden 

moet proberen achter te laten.’ Dit zorgt er voor dat het begrijpen van conversaties voor deze 

kinderen niet makkelijk is. Het is zoals de zus van Jacob aanhaalde: ‘Je verwacht van iemand van die 

leeftijd die bovendien ook intelligent is, dat hij uitspraken begrijpt. Vaak denk je er niet bij na dat het 

voor hem allemaal niet zo duidelijk is als het voor ons lijkt. Dit zorgt soms voor vervelende situaties.’  

Het feit dat kinderen en jongeren met autisme detaildenkers zijn, komt ook in de verhalen vaak 

terug. De focus op details zorgt er voor dat kinderen en jongeren met autisme de algemene context 

niet altijd begrijpen. Zo herkende Jacob de weg naar school niet meer omdat men in de straat bomen 

had weggedaan. De straat was voor hem niet meer dezelfde. De bomen vormden voor hem een 

herkenningspunt en zonder die bomen zag de straat er volledig anders uit. Namen van bedrijven en 

plaatsnamen kan Lynn niet onthouden. Ze weet wel perfect waar bijvoorbeeld een hond liep, welk 

kleur de container langs de weg had, welke vrachtwagens op de parking van het bedrijf geparkeerd 

stonden,… Ook Brar ziet vaak de context niet. Zinnen lijken voor hem te lang. Wanneer iemand hem 

iets vertelt, pikt hij hier enkele details uit, en maakt hij hier zijn eigen verhaal mee. Op die manier 

komt hij tot vreemde associaties waar ouders, juf en opvoedster kop noch staart aan krijgen.  

Kinderen en jongeren met autisme denken dus wel degelijk ‘anders’. Door hun andere manier 

van opnemen van prikkels en schenken van aandacht  zien zij de wereld op een andere manier. 
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Daardoor gaan zij zich in bepaalde situaties anders gedragen dan je normaalgezien zou verwachten. 

Sommige zaken die voor normale mensen evident lijken, zijn voor hen helemaal niet duidelijk en 

leiden tot problemen. Het is belangrijk om kinderen en jongeren met autisme hier extra 

ondersteuning bij te bieden en bij de beeldvorming van personen met autisme hier aandacht voor te 

hebben.  

3.1.3 Welk beeld kan van een kind of jongere met autisme gevormd worden?  

Doel van dit onderzoek was om een realistisch beeld te geven van kinderen en jongeren met autisme 

waarbij aandacht gegeven wordt aan de vaardigheden en talenten die ze bezitten en waarbij 

tegelijkertijd problemen benoemd worden zoals ze in het dagelijks leven naar voor komen. Dit als 

aanzet tot een minder stereotiepe manier van denken over kinderen en jongeren met autisme. 

Kwalitatief onderzoek en het schetsen van de vijf verhalen van vijf totaal verschillende kinderen en 

jongeren met een verschillende leeftijd en verschillende achtergrond en interesses lijkt mij een 

geschikte manier om deze aanzet te geven. De bevraging van meerdere personen die in de 

leefwereld van het kind een belangrijke rol spelen, bood in dit onderzoek een meerwaarde. Drie 

personen vertellen meer dan één. Bovendien brengt iedereen door zijn persoonlijke context en band 

die hij heeft met het kind of de jongere, het verhaal op een andere manier. Dit zorgt er voor dat 

kwaliteiten vanuit verschillende invalshoeken kunnen bekeken worden en meerdere dimensies 

krijgen, wat het beeld alleen maar verrijkt. 

Om een genuanceerd beeld naar voor te brengen, is het belangrijk om niet te focussen op 

‘uitzonderlijke talenten’ die slechts één op de tien kinderen met autisme bezit (Plaisted Grant & 

Davis, 2009). Net die ‘kleine’ talenten die elke dag naar voor komen en die leiden tot persoonlijk 

welbevinden en sociale integratie moeten onder ogen gezien worden (Vermeulen, 2009). Alleen zo 

wordt duidelijk dat elk kind en elke jongeren met autisme uniek is. Ieder kind heeft andere sterke 

kanten die het leven kleur en vorm geven. Het is niet nodig om deze sterke kanten extreem uit te 

vergroten of op te hemelen (Draaisma, 2009).  

Deze sterke kanten mogen de problemen die er zijn echter niet overschaduwen. Om tegemoet 

te komen aan de ondersteuning en hulp die kinderen en jongeren met autisme nodig hebben, mogen 

de moeilijkheden niet ontkend worden. Doen alsof er niets aan de hand is en zeggen ‘dat het 

allemaal wel zal over gaan’, helpt de kinderen en jongeren niet vooruit. Door hun ‘andere manier van 

denken’ zien zij de wereld anders. Om wegwijs te raken in deze, voor hen soms vreemde, wereld is 

hulp en duidelijkheid voor hen noodzakelijk (Draaisma, 2009).  

Het is dus belangrijk om een evenwicht te vinden in het aantonen van de talenten, maar het niet 

verbloemen van de problemen. Alleen zo komt een beeld naar voor dat een brug kan slaan tussen 

het klinische beeld waarbij alledaagse talenten te vaak genegeerd worden en het stereotiepe beeld 
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van de moderne media waarin talenten uitvergroot en problemen gestereotypeerd of genegeerd 

worden. Door dergelijke verhalen wordt de kloof een klein beetje gedicht. 

3.1.4 Stoornis of conditie? 

De klinische classificatiesystemen zoals de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM) omschrijven autisme als een stoornis (disorder). Verschillende organisaties zoals bijvoorbeeld 

de ‘Autism Right Movement’ pleitten er echter voor om autisme niet langer te zien als een ‘stoornis’, 

een ‘ziekte’, maar als een andere manier van zijn, een ‘conditie’.  

Het woord ‘stoornis’ brengt een negatieve connotatie met zich mee. Mensen met autisme 

krijgen hierdoor een bepaald ‘label’ opgeplakt (Jones & Harwood, 2009). Autisme wordt gezien als 

iets negatiefs, terwijl autisme in werkelijkheid helemaal niet louter negatief is. Mensen met autisme 

bezitten talenten en vaardigheden, zoals het kunnen focussen op details, het klasseren van gegevens, 

of het langdurig concentreren op één bepaald item (Plaisted Grant & Davis, 2009). De klinische 

wereld vergelijkt mensen met autisme echter met een bepaalde ‘norm’ en stelt vast dat mensen met 

autisme ‘afwijken’ van deze norm. Autisme brengt problemen en moeilijkheden met zich mee en 

wordt dus gezien als een ‘stoornis’. Als antwoord in deze discussie kan de visie van Baron-Cohen 

(Saner, 2007) hulp bieden. Hij stelt voor om autisme niet te zien als een ziekte die kan genezen 

worden, maar wel als een beperking en een verschil. Er moet gezocht worden naar manieren om de 

beperking te verlichten, zonder dat de speciale kwaliteiten hierbij verloren gaan. Dit sluit aan bij de 

visie van deze masterproef. Kinderen en jongeren met autisme bezitten talenten en vaardigheden die 

niet ontkend kunnen worden. Het is belangrijk om op deze sterke kanten verder te bouwen. 

Daarnaast is het echter belangrijk om de problemen die autisme met zich meebrengt te erkennen, 

om zo steun te kunnen bieden bij de andere manier van denken.  

3.2 Beperkingen 

Vijf verhalen vertellen niet alles. Ze zijn slechts een greep uit het aanbod van mogelijke verhalen van 

kinderen en jongeren met autisme en lichten slechts een tipje van de sluier van de vaardigheden die 

deze kinderen en jongeren bezitten. Verhalen zijn ook erg persoonlijk. Wanneer er voor dit 

onderzoek vijf andere kinderen gekozen werden, zouden vijf totaal andere verhalen naar voor 

komen. Of wanneer er andere personen dan de ouders, de juffen, de opvoeders en de zussen 

bevraagd zouden worden, zouden er wellicht andere accenten in de verhalen verschijnen. Wanneer 

binnen twee jaar opnieuw gevraagd wordt aan deze kinderen en jongeren wat hun sterke kanten 

zijn, zullen zij waarschijnlijk andere antwoorden geven. Ook de interpretatie van de onderzoeker die 

de interviews combineert en in een verhaal giet, speelt een belangrijke rol hoe het verhaal er precies 

uit ziet. Twee onderzoekers zullen ondanks dezelfde onderzoeksvragen, nooit tot perfect hetzelfde 
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verhaal komen. Een verhaal is een momentopname. Het is iets wat moeilijk gereproduceerd kan 

worden. Bovendien werden in dit onderzoek weinig inclusiecriteria gebruikt. Enige vereiste was dat 

de kinderen tussen 6 en 21 jaar oud waren en dat ze de diagnose autisme hadden. Comorbiditeit met 

andere diagnoses zoals licht mentale beperking of ADHD, IQ, het feit dat de kinderen les volgden op 

een gewone school of op een school voor buitengewoon onderwijs, bepaalde gezinscriteria zoals het 

aantal broers of zussen, de sociaal-economische status, de inkomens van ouders,… Dit alles werd niet 

in rekening gebracht in dit onderzoek. Wanneer dit wel in rekening gebracht wordt, zouden 

misschien opvallende kenmerken in de verhalen terug komen.  

Toch dienen de verhalen het doel van dit onderzoek, namelijk nagaan welke talenten en 

vaardigheden kinderen en jongeren met autisme kunnen bezitten. Op die manier kunnen de 

verhalen een aanzet geven naar een minder stereotiepe manier van denken over autisme. In deze 

verhalen ligt de nadruk op de sterke kanten, talenten en vaardigheden, zonder daarbij de andere 

manier van denken en de problemen die hier mee gepaard gaan te vergeten. Alleen zo, kan een 

realistisch beeld ontstaan waarin ouders, juffen, opvoedster, zussen en kinderen en jongeren zich 

volledig in herkennen.      

3.3 Aanwijzingen voor verder onderzoek en praktijk 

Deze masterproef is uiteraard slechts een poging om een aanzet te geven tot een ‘andere manier van 

denken’ over kinderen en jongeren met autisme. Het verder in beeld brengen van deze sterke kanten 

en talenten van kinderen en jongeren met autisme, zonder daarbij de moeilijkheden die zij in het 

dagelijks leven ondervinden te vergeten, is noodzakelijk om tot een ‘mentaliteitswijziging’ te komen. 

Verder onderzoek is dus zeker nodig. Kwalitatief onderzoek kan hier een goede techniek voor zijn. 

Verhalen kunnen een middel zijn om de kloof die bestaat, tussen het klinische beeld en het beeld dat 

de moderne media schetst, deels te overbruggen. Op die manier kan een genuanceerd beeld over 

autisme ontstaan. 

Dit alles geldt natuurlijk niet alleen voor kinderen en jongeren van 6 tot 21 jaar. Ook de 

vaardigheden van baby’s, peuters, kleuters, maar ook volwassenen en ouderen met autisme 

verdienen het om meer in beeld gebracht te worden. Dit alles geldt ook niet alleen voor autisme. Het 

gaat om een algemene mentaliteitsverandering waarbij de focus niet enkel ligt op de problemen en 

alles vergeleken wordt met ‘de norm’, maar waarbij men ook in beeld durft te brengen wat goed 

gaat en waar verder op gebouwd kan worden, ook al is datgene niet extraordinair en spectaculair 

(Plaisted Grant & Davis, 2009). De ‘kleine’ alledaagse vaardigheden worden te snel vergeten. 

Verhalen kunnen hier hopelijk verandering in brengen. 
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4. Algemeen besluit  

De klinische wereld heeft reeds een antwoord gevonden op vele vragen die autisme doet oprijzen. 

De andere manier van denken wordt door de theorie van de gedachteblindheid, de theorie van de 

executieve disfuncties en de theorie van de zwakke centrale coherentie verduidelijkt. Toch kan de 

moderne wetenschap nog geen antwoord bieden op alle raadsels die het fenomeen autisme met zich 

meebrengt. Hier en daar blijven onduidelijkheden en tegenstrijdigheden bestaan. De klinische wereld 

geeft een erg algemeen beeld van wat autisme inhoudt. Voor persoonlijke karaktertrekken en het 

dynamische aspect is er weinig aandacht. Bovendien focust dit klinische beeld zich vooral op de 

problemen die autisme met zich meebrengt. De talenten en vaardigheden die deze kinderen en 

jongeren bezitten raken door het vergelijken met ‘de norm’ op de achtergrond verzeild. 

Bij de zoektocht welke talenten kinderen en jongeren met autisme dan wel bezitten heerst 

onduidelijk over wat een ‘talent’ is. Moet een talent iets groots zijn? Of kan het ook een klein 

alledaags iets zijn dat het leven betekenis geeft? Over die ‘grote’ talenten die terug te vinden zijn bij 

het savant syndroom is veel geschreven. De ‘kleine’ talenten worden vaak genegeerd. Dit geeft een 

vertekend beeld van zowel autisme als van de talenten die hiermee gepaard gaan. De moderne 

media versterken dit beeld door in kranten een negatief beeld mee te geven, of in films de 

gedragingen, problemen en talenten van personen met autisme uit te vergroten en op die manier 

karikaturen van autisme naar voor te schuiven. Anderzijds wordt autisme vaak verbloemd, want 

‘iedereen is toch een beetje autistisch?’. Dit zorgt er voor dat er een vertekend beeld ontstaat van 

wat autisme is.  

Het is belangrijk om dit beeld te nuanceren. Uit de verhalen blijkt dat elk kind en elke jongere 

vaardigheden en talenten bezit die niet ontkend kunnen worden. Deze geven kleur aan het dagelijkse 

leven. Ook kinderen en jongeren met autisme bezitten deze sterke kanten die zorgen voor 

persoonlijk welbevinden, succes en integratie. Het is belangrijk om naar deze sterke kanten op zoek 

te gaan en hier op verder te bouwen. De nadruk op deze vaardigheden mag de problemen en 

moeilijkheden waarmee autisme gepaard gaat niet overschaduwen. Kinderen en jongeren met 

autisme denken nu eenmaal op een andere manier. Dit maakt de gewone wereld voor hen chaotisch, 

onduidelijk en verwarrend. Ondersteuning en hulp om deze wereld te begrijpen is voor hen dan ook 

noodzakelijk. 

Aandacht hebben voor de talenten die deze kinderen en jongeren bezitten en inzien dat deze 

kinderen en jongeren op een andere manier denken, kan een aanzet zijn tot het ‘anders’ gaan 

denken over autisme. 
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Bijlage 1: Brief 

 

         Gent, 22/02/2010 

 

Beste, 

Ik ben een studente 2de master orthopedagogiek van de universiteit van Gent. Ik ben volop bezig met 

het schrijven van een masterproef “Autisme en talenten, een andere manier van denken.” Met deze 

masterproef wil ik via literatuurstudie nagaan welk klinisch beeld bestaat van autisme. Hierbij ga ik 

dieper in op de drie belangrijke cognitieve theorieën die over autisme bestaan. Daarnaast bekijk ik 

ook welk beeld bestaat over autisme en talenten. Het savant syndroom, het beeld dat de media 

schetst en het beeld dat in onze maatschappij leeft, worden in dit deel onder de loep genomen.  

In het 2de deel van mijn masterproef wil ik deze literatuurstudie linken aan het verhaal van 

enkele kinderen en jongeren met autisme. Hoe komen hun talenten ondanks hun beperking aan 

bod? Hoe komt hun andere manier van denken tot uiting? Hoe gebruiken zij hun sterke kanten om 

hun leven kleur te geven? Wat zijn desondanks de moeilijkheden waar zij mee te kampen krijgen? Dit 

zijn de belangrijkste onderzoeksvragen die ik me in dit deel stel.   

Concreet ben ik voor dit tweede deel op zoek naar vijf gezinnen waarbij telkens drie personen 

die dicht betrokken zijn in de leefwereld van het kind of jongere willen meewerken. Dit kunnen de 

ouders zijn, een broer of zus, een grootouder, een leerkracht, een opvoeder,… Indien mogelijk zou ik 

ook graag een interview afnemen van het kind zelf. Elk interview zal ongeveer één uur duren. Deze 

gegevens zullen anoniem verwerkt worden.  

Indien u het ziet zitten om mee te werken aan deze masterproef kan u mij steeds bereiken op 

het nummer 0497/69 24 12 of via vandesompelehanne@hotmail.com 

Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking! 

Met Vriendelijke groeten, 

Hanne Vandesompele 
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Bijlage 2: Interviewvragen 

2.1 Interviewvragen Brar1  

2.1.1 Interviewvragen ouders Brar 

Ik ga je nu enkele vraagjes stellen over het gezin, school, vrije tijd,…Jullie mogen hier zo uitgebreid op 

antwoorden als je zelf wil. Als jullie iets liever niet vertelt, dan mag je mij dat gewoon zeggen. Als je 

iets niet begrijpt, dan mag je gerust wat extra uitleg vragen. Eerst zal ik enkele vragen stellen over 

algemene zaken om een beeld te krijgen wie Brar is, en wat hij precies doet, waar hij graag mee bezig 

bent. Op het einde stel ik nog enkele vraagjes over zijn talenten zelf. Wanneer ik in de vragen het 

woord ‘talent’ gebruik moet je je daar niet iets groots en spectaculairs bij voorstellen. Talenten zijn 

die zaken waarvan jij vindt dat Brar die goed kan en die hem helpen in het dagelijkse leven. Hebben 

jullie nog vragen?  

Algemeen: 

- Kunnen jullie Brar eens kort voorstellen? 

- Kunnen jullie het gezin eens kort voorstellen?  

Thuis:  

- Hoe loopt het thuis met Brar? 

- Hoe is zijn relatie met jullie? En met zijn broertje?  

- Wat doet Brar meestal thuis tijdens de week, wanneer hij bijvoorbeeld ’s avonds terugkomt 

van school? 

- Waarom doet hij dit denk je?  

- Kan hij dit goed? Wat vindt hij daar leuk aan?  

- Welke ‘talenten’ laat Brar thuis vaak zien. Wat kan hij thuis goed?  

- Waar heeft hij  het thuis moeilijk mee?  

- Hoe helpen jullie Brar wanneer hij het moeilijk heeft?  

- Zijn er situaties waarin Brar thuis niet goed weet wat je moet doen?  

- Wat doet hij dan? Hoe probeert hij die op te lossen?  

Vrije tijd 

- Wat doet Brar in het weekend?  

                                                             
1 Deze interviewvragen zijn zeer gelijkaardig aan de vragen die aan de ouders, juf en opvoedster van Lennert 
werden gesteld. De vragen van Lennert zijn daarom niet in deze bijlage opgenomen. 
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- Heeft hij speciale hobby’s? Iets waar hij vaak mee bezig is. Voetbal, jeugdbeweging, sport, 

gamen, … 

- Of is hij ergens erg in geïnteresseerd? Bijvoorbeeld muziek, auto’s, films,voetbal… 

- Wat spreekt hem daar zo aan? Wat vindt hij daar zo leuk aan?  

- Hoe vaak is Brar daar mee bezig? Waarom? 

- Welke talenten en vaardigheden gebruikt Brar in zijn vrije tijd?  

- Waar heeft hij het moeilijk mee in zijn vrije tijd?  

- Hoe wordt daar dan mee omgegaan?  

- Zijn er situaties waarin hij niet goed weet wat hij moet doen?  

- Wat doet hij dan? Hoe probeert hij die op te lossen?  

School:  

- Waar zit Brar op school? 

- Hoe verloopt school?  

- Wat zijn zijn lievelingsvak(ken)? Waarom? 

- Wat kan hij goed? 

- Welke talenten kan Brar tijdens zijn schooltijd goed gebruiken?  

- Vinden jullie dat Brar zijn talenten voldoende kan ontwikkelen op school? 

- Is er genoeg aandacht voor de dingen die hij goed kan en die hij graag doet?   

- Wordt er rekening gehouden met de zaken die hij minder goed kan of minder graag doet?  

- Worden er op school speciale methoden gebruikt om hem dingen aan te leren?  

- Waar heeft hij het moeilijk mee op school? 

- Zijn er situaties waarin Brar niet goed weet wat je moet doen?  

- Wat doet hij dan? Hoe lost hij problemen op?  

- Hoe verloopt zijn interactie met andere kindjes?  

- Wat vinden jullie als ouders van de werking van de school?  

Leefgroep:  

- Brar zit ook op het semi-internaat. Wat heeft hij hier al geleerd?  

- Welke talenten worden hier ontwikkeld?  

- Wat doet Brar meestal in de leefgroep?  

- Hoe verloopt de interactie met andere kindjes?  

- Welke sterke kanten van Brar komen in de leefgroep naar voor?  

- Waar heeft hij het moeilijk mee?  

- Vind je dat er op een goede manier gewerkt wordt aan de dingen waar Brar goed in is? 
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Een andere manier van denken:  

- In de literatuur wordt vaak beschreven dat kinderen met autisme op een andere manier 

denken. Hoe merk je dit in het leven van Brar? 

- Kan Brar ‘mentale beelden’ van iemand aflezen? Begrijpt hij wat andere mensen bedoelen? 

Kan hij gezichtsuitdrukkingen aflezen? Voelt hij gevoelens van anderen aan?  

- Verliest Brar het overzicht in situaties doordat hij zich focust op details? Ziet Brar de context? 

Verleden: diagnose en school 

- Sinds wanneer weten jullie dat Brar autisme heeft?  

- Hoe zijn jullie dit te weten gekomen?  

- Weet Brar dit zelf?  

- Hoe hebben jullie Brar dit verteld? Hoe heeft hij hier op gereageerd?  

- Hoe reageerden vrienden en familie hier op?  

- Sinds wanneer zit Brar op X op school? 

- Hoe verliep de kleuterschool? 

Verleden: vrije tijd 

- Waren er vroeger andere dingen doe Brar erg graag deed? Als kind? 

- Was er iets waar hij voortdurend mee bezig was of erg gefascineerd door was?  

- Was er iets waar hij erg goed in was?  

- Welke talenten hebben jullie tijdens de kindertijd van jullie zoon ontdekt? 

- Is Brar nog steeds goed in deze zaken? Zien jullie dit nog steeds als een talent?   

- Wat is het verschil met de talenten van vroeger en nu?  

Toekomst: 

- Hoe zien jullie de toekomst van Brar?  

- Welke talenten denk je dat Brar in de toekomst nog meer zal gebruiken?  

- Wat denken jullie dat de belangrijkste problemen zullen zijn naar de toekomst toe?  

Conclusie:  

- Wat zijn nu de belangrijkste talenten van Brar in het dagdagelijkse leven denk je? Als je drie- 

zaken mag kiezen, wat zou je dan zeggen?  

- Zijn er nog andere zaken die Brar helpen?  
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- Wat zien anderen als de grote talenten van Brar? Bijvoorbeeld de zus, vrienden, familie,- 

kennissen,… 

- Heeft Brar een positief zelfbeeld? Hoe kijkt hij naar zijn eigen talenten? Waar zegt hij van 

zichzelf dat hij goed in is?  

- Denkt Brar volgens jullie op een andere manier dan andere kinderen? Hoe gaat hijzelf en hoe 

gaan jullie hier mee om?  

2.1.2 Interviewvragen juf Brar  

Algemeen:  

- Hoe verloopt school?  

- Welke indruk geeft Brar in de klas? 

Sterke punten in de klas zelf:  

- Wat kan Brar erg goed in vergelijking met andere kinderen van de klas?  

- Wat zijn zijn lievelingsvak(ken)denk je? Waarom? 

- Kan hij deze vakken goed? 

- Wordt er op school rekening gehouden met de zaken waar Brar goed in is?  

- Wordt er op school rekening gehouden met de zaken die Brar graag doet?  

- Wat zijn volgens jou de belangrijkste talenten die Brar heeft?  

- Vind je dat Brar zijn talenten voldoende kan ontwikkelen op school? 

- Worden er op school speciale methoden gebruikt om Brar dingen aan te leren? 

- Maken jullie gebruik van zijn sterke kanten om zaken aan te leren?  

- Kan je hier een voorbeeld van geven?   

- Hoe probeer jij als leerkracht om Brar te helpen? 

Moeilijke punten in de klas zelf:  

- Wat kan Brar niet goed in vergelijking met andere kinderen van de klas? 

- Waar heeft Brar het moeilijk mee tijdens de lessen? 

- Hoe ga jij hier mee om?  

- Zijn er situaties waarin Brar niet goed weet wat hij moet doen?  

- Wat doet hij dan? Hoe lost hij problemen op?  

- Hoe heeft hij deze oplossingen geleerd? 

- Hoe ga je als leerkracht met Brar om wanneer hij het moeilijk heeft?  

- Hoe kan je hem het beste helpen?  
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- Welke talenten spreek je aan wanneer hij het moeilijk heeft?  

- Hoe verloopt de interactie met andere kinderen in de klas?  

- Hoe reageren zij op zijn gedrag?  

Tijdens de speeltijd: 

- Wat doet Brar meestal tijdens de speeltijd?  

- Waarom doet hij dit? Is hij hier goed in? 

- Zijn er nog andere zaken die hij tijdens de vrije tijd doet?  

- Welke talenten zie je tijdens de vrije tijd?  

- Wat loopt er moeilijk?  

- Hoe verloopt de interactie met andere kinderen tijdens de vrije tijd? 

Een andere manier van denken: 

- In de literatuur wordt vaak beschreven dat kinderen met autisme op een andere manier 

denken.  

- Kan Brar ‘mentale beelden’ van iemand aflezen? Begrijpt hij wat andere mensen bedoelen? 

Kan hij gezichtsuitdrukkingen aflezen? Voelt hij gevoelens van anderen aan?  

- Verliest Brar het overzicht in situaties doordat hij zich focust op details? Ziet Brar de context? 

- Zijn er nog andere zaken die opvallen bij Brar?  

Conclusie:  

- Wat zijn nu de belangrijkste talenten van Brar in het dagdagelijkse leven denk je? Als je drie 

zaken mag kiezen, wat zou je dan zeggen?  

- Zijn er nog andere zaken die Brar helpen?  

- Wat zien anderen als de grote talenten van Brar? Bijvoorbeeld andere leerkrachten, andere- 

kinderen van de klas 

- Denk je dat Brar een positief zelfbeeld heeft? Hoe kijkt hij naar zijn eigen talenten? Waar- 

zegt hij van zichzelf van dat hij goed in is?  

- Zijn er nog zaken waar je aan denkt bij het beschrijven van de talenten van Brar?  

- Denkt Brar op een andere manier? Hoe merk je dit? Hoe ga je hier mee om?  

- Zijn er nog zaken die je wil aanvullen?  

2.1.3 Interviewvragen opvoedster Brar 

Algemeen:  
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- Wat is jouw algemene indruk van Brar?  

- Hoe komt hij over in de leefgroep?  

Sterke punten in de leefgroep:  

- Wat kan Brar erg goed in vergelijking met andere kinderen van de leefgroep?  

- Wat doet hij het liefst denk je? Waarom? 

- Kan hij dit goed? 

- Wordt er in de leefgroep rekening gehouden met de zaken waar Brar goed in is?  

- Wordt er in de leefgroep rekening gehouden met de zaken die Brar graag doet?  

- Wat zijn volgens jou de belangrijkste talenten die Brar heeft?  

- Vind je dat Brar zijn talenten voldoende kan ontwikkelen in de leefgroep? 

- Worden er in de leefgroep speciale methoden gebruikt om Brar dingen aan te leren? 

- Maken jullie gebruik van zijn sterke kanten om zaken aan te leren?  

- Kan je hier een voorbeeld van geven?   

- Hoe probeer jij als opvoedster om Brar te helpen? Aanpak?  

- Wat zijn de belangrijkste zaken die Brar geleerd heeft in de leefgroep?  

Moeilijke punten in de leefgroep:  

- Wat kan Brar niet goed in vergelijking met andere kinderen van de leefgroep?  

- Waar heeft Brar het moeilijk mee in de leefgroep? 

- Hoe ga je hier mee om? 

- Zijn er situaties waarin Brar niet goed weet wat hij moet doen?  

- Wat doet hij dan? Hoe lost hij problemen op?  

- Hoe heeft hij deze oplossingen geleerd? 

- Hoe ga je als opvoedster om met Brar om wanneer hij het moeilijk heeft?  

- Hoe kan je hem het beste helpen?  

- Welke talenten spreek je aan wanneer hij het moeilijk heeft?  

- Hoe verloopt de interactie met andere kinderen in de leefgroep?  

- Hoe reageren zij op zijn gedrag?  

Tijdens de vrije tijd:  

- Wat doet Brar meestal tijdens de vrije momenten?  

- Waarom doet hij dit? Is hij hier goed in? 

- Zijn er nog andere zaken die hij tijdens de vrije tijd doet?  

- Welke talenten zie je tijdens de vrije tijd?  
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- Wat loopt er moeilijk?  

- Hoe verloopt de interactie met andere kinderen tijdens de vrije tijd? 

Een andere manier van denken: 

- In de literatuur wordt vaak beschreven dat kinderen met autisme op een andere manier 

denken.  

- Kan Brar ‘mentale beelden’ van iemand aflezen? Begrijpt hij wat andere mensen bedoelen? 

Kan hij gezichtsuitdrukkingen aflezen? Voelt hij gevoelens van anderen aan?  

- Verliest Brar het overzicht in situaties doordat hij zich focust op details? Ziet Brar de context? 

- Zijn er nog andere zaken die opvallen bij Brar?  

Conclusie:  

- Wat zijn nu de belangrijkste talenten van Brar in het dagdagelijkse leven denk je? Als je drie- 

zaken mag kiezen, wat zou je dan zeggen?  

- Zijn er nog andere zaken die Brar helpen?  

- Wat zien anderen als de grote talenten van Brar? Bijvoorbeeld andere opvoedsters, 

leerkrachten, andere kinderen van de klas,… 

- Denk je dat Brar een positief zelfbeeld heeft? Hoe kijkt hij naar zijn eigen talenten? Waar- 

zegt hij van zichzelf van dat hij goed in is? 

- Zijn er nog zaken waar je aan denkt bij de talenten van Brar?   

- Zijn er nog zaken die je wil aanvullen over zijn andere manier van denken?  

- Zijn er nog zaken die je wil aanvullen?  
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2.2 Interviewvragen Jacob2  

 2.2.1 Interviewvragen mama en zus Jacob 

Ik ga je nu enkele vraagjes stellen over  werk, je vrije tijd, het gezin,…Je mag hier zo uitgebreid op 

antwoorden als je zelf wil. Als je iets liever niet vertelt, dan mag je mij dat gewoon zeggen. Als je iets 

niet begrijpt, dan mag je gerust wat extra uitleg vragen. Eerst zal ik enkele vragen stellen over 

algemene zaken om een beeld te krijgen wie Jacob is, en wat hij precies doet, waar hij graag mee 

bezig bent. Op het einde stel ik nog enkele vraagjes over zijn talenten zelf. Wanneer ik in de vragen 

het woord ‘talent’ gebruik moet je je daar niet iets groots en spectaculairs bij voorstellen. Talenten 

zijn die zaken waarvan jij vindt dat Jacob die goed kan en die hem helpen in het dagelijkse leven. 

Hebben jullie nog vragen?  

Algemeen:  

- Kun je kort het gezin eens voorstellen?  

- Hoe is je relatie met Jacob? 

- Hoe is de relatie van Jacob met zijn broers en zussen?  

Thuis:  

- Wat doet Jacob meestal thuis tijdens de week, wanneer hij bijvoorbeeld ’s avonds thuis 

komt? 

- Waarom doet hij dit denk je? Kan hij dit goed? Wat vindt hij daar leuk aan?  

- Welke ‘talenten’ laat Jacob thuis vaak zien. Wat kan hij thuis goed? 

- Waar heeft hij  het thuis moeilijk mee?  

- Hoe gaan jullie hier mee om? Hoe helpen jullie hem?  

- Aanvaardt hij ook deze hulp?  

Vrije tijd 

- Wat doet Jacob in het weekend?  

- Heeft hij speciale hobby’s? Iets waar hij vaak mee bezig is. Voetbal, jeugdbeweging, sport, 

gamen, …Of is hij ergens erg in geïnteresseerd? Bijvoorbeeld muziek, auto’s, films,voetbal… 

- Wat spreekt hem daar zo aan? Wat vindt hij daar zo leuk aan?  

- Hoe vaak is Jacob daar mee bezig? Waarom? 

                                                             
2 Deze interviewvragen zijn zeer gelijkaardig aan de vragen die aan de ouders, stiefouder en zus van Benjamin 
en Lynn werden gesteld. De vragen voor het gezin van Benjamin en Lynn zijn daarom niet in deze bijlage 
opgenomen. 
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- Welke talenten en vaardigheden gebruikt Jacob in zijn vrije tijd?  

- Waar heeft hij het moeilijk mee in je vrije tijd?  

- Zijn er situaties waarin hij niet goed weet wat hij moet doen?  

- Wat doet hij dan? Hoe probeert hij die op te lossen?  

- Weten zijn vrienden of personen die samen vrije tijd met Jacob doorbrengen dat hij autisme 

heeft?  

- Hoe reageren deze?  

School:  

- Waar zit Jacob op school? 

- Wat studeert hij daar?  

- Wat zijn zijn lievelingsvak(ken)? 

- Kan hij deze goed? 

- Welke andere talenten laat Jacob op school zien?  

- Vind je dat de school voldoende rekening houdt met hem? Hoe gebeurt dit? 

- Waar heeft Jacob het moeilijk mee op school? 

- Zijn er situaties waarin hij niet goed weet wat je moet doen?  

- Wat doet hij dan? Hoe lost hij problemen op?  

- Weten de leerkrachten dat Jacob autisme heeft?  

- Hoe reageren zij hier op? Hoe proberen zij hem te helpen?  

- Behandelden de leerkrachten hem anders dan andere jongeren van de klas?  

- Weten de andere leerlingen van de klas dat hij autisme heeft?  

- Hoe reageren zij hier op?  

Verleden: diagnose en school 

- Sinds wanneer weet je dat Jacob autisme heeft?  

- Hoe ben je dit te weten gekomen?  

- Hoe reageerde het gezin? Hoe reageerden kennissen, vrienden en familie?  

- Hoe heb je Jacob dit verteld? Wanneer heb je dit verteld? Hoe heeft hij hier op gereageerd?  

- Hoe verliep de kleuterschool en de lagere school? 

- Ging Jacob naar het gewoon onderwijs? Waarom wel/niet? 

- Welke zaken verliepen goed op school? Wat kon hij goed?   

- Waar had hij soms problemen mee?  

- Wisten de kinderen van je klas dat hij autisme had? Hoe reageerden zij?  

- Wist de juf of meester dat hij autisme had? Hoe reageerden zij? 
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- Werden de lessen aangepast voor Jacob? Wat werd dan precies aangepast?   

- Welke talenten en vaardigheden leerde Jacob tijdens de lagere school gebruiken?  

Verleden: vrije tijd 

- Waren er vroeger andere dingen doe Jacob erg graag deed? Als kind? Als jongere? 

- Was er iets waar hij voortdurend mee bezig was of erg gefascineerd door was?  

- Was er iets waar hij erg goed in was?  

- Welke talenten hebben jullie tijdens de kindertijd van jullie zoon ontdekt? 

- Is Jacob nog steeds goed in deze zaken? Zien jullie dit nog steeds als een talent?   

- Wat is het verschil met de talenten van vroeger en nu?  

Toekomst: 

- Hoe zien jullie de toekomst van Jacob? Wat zal hij later doen?  

- Hoe ziet Jacob zelf zijn toekomst? Is dit haalbaar?  

- Welke talenten denk je dat Jacob in de toekomst nog meer zal gebruiken?  

- Wat denken jullie dat de belangrijkste problemen zullen zijn naar de toekomst toe?  

Andere manier van denken: 

- In de literatuur wordt vaak beschreven dat kinderen met autisme op een andere manier- 

denken.  

- Kan Jacob ‘mentale beelden’ van iemand aflezen? Begrijpt hij wat andere mensen 

bedoelen?Kan hij gezichtsuitdrukkingen aflezen? Voelt hij gevoelens van anderen aan?  

- Verliest Jacob het overzicht in situaties doordat hij zich focust op details? Ziet Jacob de 

context 

Conclusie: 

- Wat zijn nu de belangrijkste talenten van Jacob in het dagdagelijkse leven denk je? Als je drie 

zaken mag kiezen, wat zou je dan zeggen?  

- Zijn er nog andere zaken die Jacob helpen?  

- Wat zien anderen als de grote talenten van Jacob? Bijvoorbeeld de zus, vrienden, familie, 

kennissen,… 

- Heeft Jacob een positief zelfbeeld? Hoe kijkt hij naar zijn eigen talenten? Waar zegt hij van 

zichzelf dat hij goed in is?  

- Op welke momenten merk je het best dat Jacob soms anders denkt dan andere mensen? 

Wat zorgt voor problemen? Hoe gaan jullie hier mee om? 



84 
 

2.2.2 Interviewvragen Jacob 

Ik ga je nu enkele vraagjes stellen over je school, je vrije tijd, je gezin,…Je mag hier zo uitgebreid op 

antwoorden als je zelf wil. Als je iets liever niet vertelt, dan mag je mij dat gewoon zeggen. Als je iets 

niet begrijpt, dan mag je gerust wat extra uitleg vragen. Eerst zal ik enkele vragen stellen over 

algemene zaken om een beeld te krijgen wie je bent, en wat je precies doet, waar je graag mee bezig 

bent. Op het einde stel ik nog enkele vraagjes over je talenten zelf. Wanneer ik in de vragen het 

woord ‘talent’ gebruik moet je je daar niet iets groots en spectaculairs bij voorstellen. Talenten zijn 

die zaken waarvan jij vindt dat jij die goed kan en die je helpen in het leven van elke dag. Heb je nog 

vragen?  

Algemeen:  

- Kun je je gezin eens voorstellen ?  

- Hoe is de band met je ouders? 

- Hoe is de band met je broers en zussen?  

School:  

- Waar zit je op school? 

- Wat studeer je daar?  

- Wat zijn je lievelingsvak(ken)? Waarom? 

- Welke talenten kan jij tijdens je schooltijd goed gebruiken?  

- Vind je dat je je talenten voldoende kan ontwikkelen op school?  

- Wordt er rekening gehouden met de zaken die je goed en minder goed kon?  

- Worden er speciale methoden gebruikt om je dingen aan te leren?  

- Zijn er ook zaken die moeilijk lopen op school? Welke?  

- Zijn er vakken die je niet graag doet?  

- Weten de leerkrachten dat jij autisme hebt?  

- Hoe reageren zij hier op? Hoe proberen zij jou te helpen?  

- Weten de leerlingen van je klas dat jij autisme hebt?  

- Hoe reageren zij hier op?  

Thuis: 

- Wat doe je meestal thuis tijdens de week, bijvoorbeeld wanneer je ’s avonds thuis komt? 

- Waarom doe je dit? Kan je dit goed? Wat vind je daar leuk aan?  

- Welke ‘talenten’ laat jij thuis vaak zien. Wat kan je thuis goed?  
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- Waar heb jij het thuis moeilijk mee?  

- Zijn er situaties waarin je niet goed weet wat je moet doen?  

- Wat doe je dan? Hoe probeer je die op te lossen?  

- Hoe heb je deze oplossingen geleerd? 

Vrije tijd 

- Wat doe je in het weekend?  

- Heb je speciale hobby’s? Iets waar je vaak mee bezig bent. Voetbal, jeugdbeweging, sport, 

gamen, … 

- Of ben je ergens erg in geïnteresseerd? Bijvoorbeeld muziek, auto’s, films,voetbal… 

- Wat spreekt je daar zo aan? Wat vind je daar zo leuk aan?  

- Hoe vaak ben je daar mee bezig? Waarom? 

- Welke talenten en vaardigheden gebruik jij in je vrije tijd?  

- Waar heb jij het moeilijk mee in je vrije tijd?  

- Zijn er situaties waarin je niet goed weet wat je moet doen?  

- Wat doe je dan? Hoe probeer je die op te lossen?  

Verleden: diagnose en school 

- Sinds wanneer weet je dat je autisme hebt?  

- Hoe zijn jij en je ouders dit te weten gekomen?  

- Hoe verliep de kleuterschool en de lagere school? 

- Ging je naar het gewoon onderwijs? Waarom wel/niet? 

- Welke zaken verliepen goed op school? Wat kon je goed?   

- Waar had je soms problemen mee?  

Verleden: vrije tijd 

- Waren er vroeger andere dingen doe je erg graag deed? Als kind? Als jongere? 

- Was er iets waar je erg goed in was?  

- Welke talenten heb je tijdens je kindertijd ontdekt? 

- Wat is het verschil met je talenten van vroeger en nu?  

Toekomst: 

- Hoe zie jij je toekomst? Waar wil je wonen? Wat wil je later doen?  

- Welke talenten wil je tijdens je toekomst nog meer gebruiken? Waar wil je nog aan werken?  

- Wat denk je dat de belangrijkste problemen zullen zijn naar de toekomst toe?  
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Een andere manier van denken: 

- In de literatuur wordt vaak beschreven dat kinderen met autisme op een andere manier 

denken.  

- Heb jij het gevoel dat jij op een andere manier denkt?  

- Neem je alles heel letterlijk op?  

- Begrijp je wanneer iemand een mop verteld of een grapje uithaalt?  

- Focus jij je vaak op details?  

- Verlies je soms het overzicht in situaties?  

Conclusie:  

- Wat zijn nu jouw belangrijkste talenten denk je? Als je drie zaken mag kiezen, wat zou je dan 

zeggen?  

- Hoe helpen deze talenten jou in het dagelijkse leven?  

- Zijn er nog andere zaken die jou helpen?  

- Wat zien anderen denk jij als jou grote talenten? Bijvoorbeeld je ouders, je zus, vrienden, 

familie,… 

- Wat zijn de belangrijkste problemen?  

 


