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Abstract 
 

 

De weg naar het verkrijgen van een diagnose is voor ouders van kinderen met autisme 

niet eenvoudig. Hetzelfde geldt voor het zich een weg banen in de hulpverleningswereld. 

De mogelijkheden worden onvoldoende bekend gemaakt en er staan geen pijltjes langs 

de kant van de weg. In dit onderzoek wordt bij 7 gezinnen gepolst naar de ervaringen 

voor, tijdens en na de diagnose en hoe ze zich doorheen het hulpverleningsdoolhof 

verplaatst hebben. Er wordt stilgestaan bij thema’s die voor hen belangrijk zijn zoals 

school, onbegrip, gebrek aan middelen en bereidheid en de ervaren draaglast. De 

beleving en draagkracht van de ouders staan centraal. Van hieruit worden tips 

geformuleerd voor toekomstige ouders van kinderen met ASS, voor scholen en voor de 

hulpverlening. Als conclusie komt naar voor dat deze tips slechts tijdelijk zijn, in de zin van 

gebonden aan deze decennia en huidig denken rond autisme, en toegespitst zijn op 

individuele gevallen. Voor veranderingen op grotere schaal is er nood aan informatie over 

autisme zodat begrip tot stand kan komen en een verdraagzame sfeer kan gecreëerd 

worden met een duidelijk beleid waarvoor middelen worden vrijgemaakt en de nodige 

bereidheid wordt aangewakkerd. 
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1. Inleiding 
 

Autismespectrumstoornissen zijn niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. Een 

op 165 mensen heeft namelijk een of andere autismespectrumstoornis (Vermeulen & 

Degrieck, 2006). Dat is 10 keer zoveel als wat er 20 jaar geleden werd gedacht. Mannen 

hebben 3 à 4 maal meer kans op de stoornis (Autisme Centraal, 2012). Dat betekent dat 

er in België ongeveer 36.000 mensen met autisme zijn (Vermeulen & Degrieck, 2006). 

Het is dan niet verwonderlijk dat iedereen ooit eens in contact komt met mensen met ASS 

of familieleden ervan. Misschien zit er wel een kindje met ASS in de klas van je zoon of 

gaat er eentje naar dezelfde vrijetijdsvereniging als je dochter. Misschien is de kleinzoon 

van de buren wel een beetje anders of is je beste vriendin bevallen van een baby waarbij 

een vermoeden van ASS is. Ook in de media is autisme een woord dat regelmatig aan 

bod komt. Er bestaan vele films over dit onderwerp en iedereen lijkt een mening te 

hebben in tijdschriften, op TV en in de politiek. Kortom: autisme is geen vreemd beest. 

 

Maar wat als het je eigen kind is dat een beetje anders is? Je zou kunnen denken dat je 

snel en goed geholpen zal worden in het uitgestrekte land der hulpverlening. Er wordt 

zoveel over gesproken en zoveel over geschreven, dus hulp zou goed beschikbaar 

moeten zijn. Dit blijkt echter niet het geval. Ouders van kinderen met 

autismespectrumstoornissen verdwalen bijna allemaal ergens in hun zoektocht naar de 

gepaste hulpverlening voor hun kind en hun gezin. De weg naar de diagnose verloopt 

vaak niet vlekkeloos. De manier waarop de diagnose wordt gebracht laat soms te wensen 

over. Doorverwijzing naar de juiste vorm van hulpverlening gebeurt in een aantal gevallen 

zonder enige uitleg. Ouders schrikken van de lange wachtlijsten en voelen zich hulpeloos 

en machteloos tijdens deze wachttijden. 

 

Wanneer het plots jouw kind is, lijkt het toch weer een vreemd beest. Het beeld dat men 

van autisme heeft, is gevormd door de media. Autisme is en blijft een spectrumstoornis. 

Toch komt slechts een klein deeltje van het spectrum aan bod in de media. Denk maar 

aan de films Rain Man (Levinson, 1988) en Ben X (Balthazar, 2007). Het beeld dat steeds 

terugkomt is dat van een introverte jongen, meestal met een verstandelijke beperking, een 

jongen die fladderende bewegingen en kreunende geluiden maakt wanneer hij overspoeld 

wordt door prikkels, een jongen die geen sociale contacten kan leggen, obsessief geboeid 

is door een onderwerp en door het lint gaat bij de minste verandering in zijn dagplanning. 
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Met dit beeld in het achterhoofd moet het als ouder een hele klap zijn wanneer de 

diagnose van autisme wordt uitgesproken. Ongeloof, verwarring, pijn en angst zijn enkele  

emoties die hiermee gepaard gaan. De allereerste reactie is : ‘Maar mijn kind is zo niet.’ 

Door het beeld dat de media schept is het voor ouders uitermate moeilijk om zich 

neerleggen bij de diagnose. Het is daarom van groot belang dat ouders ondersteund 

worden bij het horen van de diagnose en het aanvaarden ervan. Autisme is een 

ontwikkelingsstoornis, dat wil zeggen dat deze in de kinderjaren wordt vastgesteld. Hoe 

vroeger dit gebeurt, hoe vroeger men aan de slag kan. Ook voor de relatie tussen de 

ouders en het kind is het verkrijgen van een diagnose erg belangrijk. De ouders kunnen 

dan bepaalde gedragingen en moeilijke gebeurtenissen een plaats geven zonder dat dit 

ten koste is van de band met hun kind. 

Autisme. Wat nu?  
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2  Literatuuronderzoek  

2.1  Diagnose 

2.1.1 Autisme 
 
De begrippen ‘Autismespectrumstoornissen’ en ‘pervasieve ontwikkelingsstoonissen’ 

worden door elkaar gebruikt in de literatuur (Wetherby & Prizant, 2000). In dit werkstuk zal 

hoofdzakelijk de term autismespectrumstoonissen gebruikt worden, afgekort als ASS. Het 

gaat om een breed spectrum aan stoornissen van de ontwikkeling van de hersenen met 3 

voorname kenmerken: mensen met een ASS hebben met name moeilijkheden op vlak 

van sociale interactie, verbale en non-verbale communicatie en vertonen een beperkt en 

repetitief gedragingspatroon (APA, 1994).  

 

 

2.1.2 Belang van diagnose 
 
De diagnose van autisme is iets waarover veel onderzoek bestaat. Men is het er over 

eens dat een diagnose een belangrijke toegangspoort is tot de hulpverlening (Brogan & 

Knussen, 2003; Didden & Huskens, 2008; Peacock & Lin, 2012). Het verkrijgen van de 

diagnose is voor ouders een hele klap die sommigen zelfs vergelijken met het verlies van 

een familielid (Bentovim, 1972) en die gepaard gaat met een rouwproces aangezien het 

oorspronkelijke beeld dat ouders van hun kind hadden niet overeenstemt met de 

werkelijkheid (Barnett, Clements, Kaplan-Estrin, & Fialka, 2003; Marvin & Pianta, 1996). 

Toch is het verkrijgen van een diagnose een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen 

instappen in een aantal hulpverleningsinitiatieven (Bryson, Rogers, & Fombonne, 2003; 

Geddes, 2008; Lord & Risi 2000; Watson, Hayes, & Radford-Paz, 2011).  

 

 

2.1.3 Vroegdiagnostiek 
 
Autisme is een ontwikkelingsstoornis, wat betekent dat een vroege diagnose van groot 

belang is om zo snel mogelijk te kunnen beginnen werken aan taalgebruik, taalbegrip en 

sociale vaardigheden. Vroege screening en het luisteren naar vermoedens van ouders 

zijn dus cruciaal (Fujiwara, Okuyama, Funahashi, & Keiichi, 2011). Hoewel de eerste 

bezorgheden van ouders meestal niet autismespecifiek zijn, is het belangrijk dat er naar 

hen wordt geluisterd en dat verder onderzoek wordt uitgevoerd (Guinchat, et al., 2012). 

Bezorgdheid van ouders rond de communicatie van hun kind aan 24 en 36 maanden is 

wel degelijk een goede predictor voor de diagnose van ASS (Hess & Landa, 2012). Op 
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welke leeftijd een diagnose gemiddeld gesteld wordt, is een vraag waar men in de 

literatuur uiteenlopende antwoorden op vindt. Vanaf de jaren ’80 werd er op vlak van 

herkenning van symptomen als zijnde autismegerelateerd, grote vooruitgang geboekt. De 

eerste doorverwijzing gebeurde aanvankelijk aan de leeftijd van 5 à 6 jaar en is nu 

verschoven naar de leeftijd van 2 à 3 jaar (Lord & Risi, 2000). Hoewel de eerste 

symptomen al kunnen vastgesteld worden bij baby’s tussen de 12 en de 18 maanden en 

hoewel een diagnose reeds gesteld kan worden vanaf 30 maanden, slaagde men er in de 

jaren ’90 slechts in kinderen te diagnosticeren wanneer ze reeds 5 jaar oud waren (Howlin 

& Moore, 1997). Ouders merken meestal iets abnormaals op voor de leeftijd van 2 jaar en 

dat de diagnose gemiddeld gezien gesteld wordt aan 29,6 maanden (Bitterman, Daley, 

Misra, Carlson, & Markowitz, 2008). Geddes (2008) meent dat de diagnose gesteld wordt 

op gemiddeld 3 à 4 jaar. Volgens een onderzoek uitgevoerd door de Nederlandse 

Vereniging Autisme wordt een diagnose pas vastgesteld wanneer het kind gemiddeld 9 

jaar is (Didden & Huskens, 2008). Een aantal oorzaken kunnen hier aan de basis liggen: 

de verschillen in het ontwikkelen van autisme bij elk kind maken de diagnosestelling 

moeilijk, er zijn tevens onvoldoende middelen om autisme vast te stellen bij jonge 

kinderen, hulpverleners zijn onvoldoende opgeleid om de subtiele symptomen op te 

merken en er zijn te weinig gespecialiseerde voorzieningen waar men terecht kan om de 

diagnose te laten vaststellen (Chung, Smith, & Vostanis, 1995).  

Hoewel het belang van een vroege diagnose duidelijk is, is het geen eenvoudige kwestie. 

Door de breedte van het spectrum en de vaak subtiele symptomen is een ASS diagnose 

niet gemakkelijk te stellen. Het is geen zwart-wit verhaal (Smith, Chung, & Vostanis, 

1994). De angst voor het verkeerd diagnosticeren en labelen, houdt professionals 

enigszins tegen om jonge kinderen een ASS diagnose te geven (Nissenbaum, Tollefson, 

& Reese, 2002). Er is dus een grote nood aan beter opgeleide professionals en nieuwe 

diagnostische procedures die geschikt zijn voor jonge kinderen (Smith, Chung, & 

Vostanis, 1994). Vroegdiagnostiek is complex en vergt ervaring en deskundigheid van de 

diagnosticus (Didden & Huskens, 2008). In het geval van Asperger’s syndroom wordt de 

diagnose vaker na de leeftijd van 10 jaar gesteld dan ervoor (Howlin & Asgharian, 1999). 

Er bestaat daarenboven geen gestandaardiseerde enkelvoudige test om autisme te 

diagnosticeren. Diagnostiek is het proces van uitsluiten (Didden & Huskens, 2008). Op 

jonge leeftijd is het moeilijk om autisme te onderscheiden van een algemene 

ontwikkelingsachterstand en zijn een aantal autismegerelateerde moeilijkheden moeilijk 

vast te stellen. Denk bijvoorbeeld aan peer-interactie en taal bij een tweejarig kind (Lord & 

Risi, 2000).  Een vroege diagnose is niet alleen noodzakelijk om toegang te krijgen tot de 

hulpverlening maar ook om een behandelingsplan te kunnen uitwerken en de ouders te 



5 
 

kunnen voorbereiden op het aanpassen aan hun kind en zijn of haar beperking, door ze 

informatie te geven en door hulp toegankelijk te maken (Chung, Smith, & Vostanis, 1995). 

Verder is een vroege diagnose ook belangrijk om in aanmerking te komen voor vroege 

interventies waarvan men weet dat ze een positieve uitwerking hebben (Bryson et al., 

2003; Siklos & Kerns, 2007). Een standaard diagnose kan de efficiëntie en accuraatheid 

van communicatie tussen professionals verbeteren alsook de verwarring bij ouders 

verminderen. Geschikte hulp kan van daaruit ook makkelijker worden gevonden (Lord & 

Risi, 2000)  

 

Vaak is de periode tussen de eerste bezorgdheden van de ouders en het krijgen van een 

diagnose erg lang (Didden & Huskens, 2008). Volgens een Japans onderzoek is deze 

periode nog langer wanneer: het kind jong was bij de eerste vermoedens, er nog jongere 

brussen zijn, er problemen zijn met de interactie met anderen, het kind spijbelt, de ouders 

niet weten bij wie ze terecht kunnen, de ouders eerst naar een niet-gespecialiseerde 

instelling zijn geweest, er een lange afstand moet afgelegd worden en men lang op de 

wachtlijst moet staan (Fujiwara et al., 2011). De tijd is dan weer korter wanneer: het kind 

ouder is bij de eerste vermoedens van de ouders, de vader thuis woont en er sprake is 

van een duidelijke ontwikkelingsachterstand (Fujiwara et al., 2011). Deze Japanse 

onderzoekers pleiten voor het ontwikkelen van een netwerk tussen diensten die een 

diagnose kunnen stellen enerzijds en diensten in de gezondheids- en 

hulpverleningssector anderzijds zodat men sneller tot een diagnose kan komen. 

 

Opvallend is dat kinderen van ouders die hoog scoren qua inkomen en opleiding veel 

vroeger een diagnose krijgen. Het aantal geraadpleegde hulpverleners en de duur van het 

diagnostisch proces zijn echter gelijkaardig bij mensen die lager scoren op inkomen en 

opleiding (Moh & Magiati, 2012). Kinderen die uitvallen op communicatief vlak lijken ook 

sneller een diagnose te bemachtigen en dit waarschijnlijk omdat de betrokken ouders dit 

sneller zullen opmerken en omdat hulpverleners in deze gevallen sneller aan autisme 

zullen denken (Siklos & Kerns, 2007). 

 

 

2.1.4 Kennis hulpverleners 
 
Ouders uit verschillende onderzoeken (Brogan & Knussen, 2003; de Alba & Bodfish, 

2011) pleiten telkens weer voor het beter opleiden van hulpverleners in het opmerken en 

het begrijpen van de subtiele kenmerken van autismespectrumstoornissen en voor het 

vergroten van hun diagnostische expertise. Ouders geven aan dat ze continu moeten 
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blijven aandringen om een diagnose te verkrijgen. Ze hebben vaak al tot vier 

hulpverleners geraadpleegd vooraleer de diagnose wordt vastgesteld. Meestal wordt 

geadviseerd om gewoon af te wachten (Siklos & Kerns, 2007) en worden symptomen niet 

als signalen van autisme herkend en dit omwille van het brede spectrum (Didden & 

Huskens, 2008). Zeker in het geval van meisjes moet men als ouder blijven aandringen 

aangezien hulpverleners door de prevalentie bij meisjes niet meteen aan autisme denken 

(Siklos & Kerns, 2007). 

 

 

2.1.5 Diagnostisch gesprek 
 
De diagnose en het wachten op hulpverlening zijn heel stresserende perioden voor 

ouders (MacDermott, Williams, Ridley, Glasson, & Wray, 2006). Het is een tijd die veel 

inspanningen vraagt van de ouders, onder meer het aanpassen aan de communicatie van 

hun kind en de problemen in de sociale interactie (Aarons & Gittens, 1992). Een slecht 

uitgevoerd diagnostisch gesprek kan toevoegen aan deze ervaren stress (Watson, Hayes, 

& Radford-Paz, 2011). Daarom is het van groot belang dat het diagnostisch gesprek vlot 

verloopt. De professionele ondersteuning die de ouders op dat moment krijgen, is mede 

bepalend voor de verwerkingsprocessen waar ze doorheen gaan (De Belie & Van Hove, 

2005). Het is een instrument om de stress bij de ouders te laten verminderen en het 

competentiegevoel te laten stijgen. Volgens Brogan en Knussen (2003) hangt er veel af 

van de hulpverlener die het gesprek voert. Een positieve ervaring tijdens het diagnostisch 

proces heeft een significante positieve invloed op de initiële reactie van ouders op de 

diagnose van een ontwikkelingsstoornis (Cottrell & Summers, 1990). De tevredenheid 

over hoe ouders worden ingelicht over de diagnose van hun kind is afhankelijk van: de 

professionaliteit van de hulpverlener die het gesprek voert, de kwaliteit van de informatie 

die gegeven wordt, of er al dan niet informatie op papier wordt meegegeven, of ouders 

zich gehoord voelen in hun bezorgdheden rond hun kind en hun vermoedens, of de 

diagnose welomlijnd is, (vb. Asperger Syndroom of eerder vaag vb. kenmerken van het 

autismespectrum) en of kinderen zich al of niet in een educatieve setting bevinden. 

Flexibiliteit van de hulpverlener (Van Gennep, 2000), toegankelijkheid, tijd en aandacht, 

eerlijkheid, betrouwbaarheid en sensitiviteit worden tevens gewaardeerd (Whitehead & 

Gosling, 2003). De tevredenheid over het diagnostisch gesprek hangt niet samen met het 

geslacht en de leeftijd van het kind of de lengte van de periode tussen de eerste 

vermoedens van de ouders en de uiteindelijke diagnose (Brogan & Knussen, 2003). 

Daarnaast moet een dergelijk gesprek gevolgd worden door informatie over de mogelijke 

behandelings- en hulpverleningsvormen en moet een handelingsplan opgesteld worden 
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om het kind in kwestie en zijn gezin meteen te kunnen ondersteunen (Diez-Cuervo, 2005). 

Ouders van kinderen die wel over communicatieve vaardigheden beschikken, zijn over 

het algemeen minder tevreden over het diagnostisch proces dan ouders van kinderen die 

niet communicatief zijn. Dit heeft te maken met het feit dat kinderen die niet 

communicatief zijn, sneller een diagnose krijgen en dat deze niet als een verrassing 

aankomt bij hun ouders (Siklos & Kerns, 2007). Wanneer ouders het gevoel krijgen dat 

hun bezorgdheden au serieus worden genomen, dat ze partners zijn in het maken van 

beslissingen en dat de hulpverlener het proces van informatie verzamelen uitlegt, weegt 

het aantal geraadpleegde professionals en de duur van het diagnostisch proces minder 

zwaar door (Moh & Magiati, 2012). 

 

Omdat elk kind zich op een andere plaats op het spectrum bevindt en elke ouder dus 

geconfronteerd wordt met een andere combinatie van uitdagingen, is het voor de 

hulpverlening niet eenvoudig om een gestandaardiseerd diagnostisch gesprek te 

ontwikkelen waar iedereen zijn ei in kwijt kan en nuttige informatie kan uit putten (de Alba 

& Bodfish, 2011). Ouders hebben op het moment dat de diagnose er is al veel vragen en 

bezorgdheden omtrent hun kind en zijn of haar symptomen (Didden & Huskens, 2008). Ze 

voelen zich soms schuldig, gaan op zoek naar oorzaken en twijfelen aan hun eigen 

bekwaamheid (Marvin & Pianta, 1996). De meeste ouders willen meteen na de diagnose 

informatie krijgen (de Alba & Bodfish, 2011) zodat ze kunnen omgaan met de beperking 

van hun kind en de moeilijkheden die deze beperking met zich meebrengt. Ouders 

moeten gesterkt worden zodat ze de juiste leeromgeving kunnen zoeken voor hun kind. 

Volgens het merendeel van de ouders die deelnamen aan het onderzoek is er een tekort 

aan informatie en counseling na de diagnose (Smith, Chung, & Vostanis, 1994). De Alba 

en Bodfish (2011) kwamen na hun onderzoek tot de conclusie dat de meeste ouders 

tijdens het diagnostisch gesprek willen dat er gefocust wordt op de kernproblemen, 

namelijk taalproblemen, zwakke sociale vaardigheden en ongewenst gedrag. Deze 

problemen worden in de meeste gevallen door de hulpverlener aangehaald maar blijken 

maar in de helft van de gevallen voldoeninggevend voor de ouders. Op de tweede plaats 

komen behandelingsvormen te staan. Dit is ook een gegeven waar ouders veel belang 

aan hechten en wat zeker een plaats moet vinden in het diagnostisch gesprek. Andere 

belangrijke items die eventueel later aan bod kunnen komen, zijn: informatie omtrent de 

beperking van hun kind, waar ouders terecht kunnen voor persoonlijke steun in hun nabije 

omgeving, vragen rond erfelijkheid, tips rond het overbrengen naar familie en waar men 

terecht kan voor financiële steun (de Alba & Bodfish, 2011). Ouders willen vlak na de 

diagnose, naast een antwoord op hun vragen en emotionele steun rond hun 
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bezorgdheden, vooral iemand die hen de juiste richting wijst en op de hoogte is van de 

mogelijke hulpverleningsbronnen (Didden & Huskens, 2008). 

  

 

 

2.1.6 Vooruitgang 
 
Op de vraag of er de laatste jaren vooruitgang is geboekt op vlak van diagnosestelling is 

men het niet eensgezind. Men is het er wel over eens dat bepaalde punten verbeterd zijn. 

Jongere kinderen worden namelijk sneller doorverwezen naar specialisten en de diagnose 

wordt bijgevolg op jongere leeftijd gesteld (Lord & Risi, 2000; Smith et al., 1994). Toch is 

het nog steeds moeilijk om in de eerste jaren de gepaste hulpverlening te vinden (Smith et 

al., 1994). In België is het aantal mensen met autisme op 20 jaar vertienvoudigd. Het gaat 

niet om een toename in prevalentie maar om een grotere incidentie, wat betekent dat 

individuen met autisme nu vaker hun diagnose krijgen. Dit is te wijten aan het feit dat 

autisme beter gekend is bij de bevolking en de hulpverleners, de definities en criteria 

verbreed zijn en de verbeteringen op vlak van de diagnostiek. Theoretisch gezien is 

autisme vast te stellen vanaf 1 jaar. Maar dit vergt een grote inspanning, zelfs van een 

ervaren diagnosticus. Dankzij de vooruitgang die geboekt wordt door de wetenschap in 

het ontwikkelen van screeningsinstrumenten voor jonge kinderen zal men de diagnose 

binnenkort vroeger kunnen stellen (Vermeulen & Degrieck, 2006). Het is volgens 

Vermeulen en Degrieck (2006) aangewezen om kinderen op kleuterleeftijd te screenen en 

zo nodig het diagnostisch onderzoek te starten. 

 

 

2.2 School 

 

2.2.1 Herkenning en signalisatie 
 
Aangezien het bij autisme gaat om een ontwikkelingsstoornis wat best zo vroeg mogelijk 

wordt vastgesteld (Boyd, 2002), is er een belangrijke taak weggelegd voor 

kinderverzorgsters en kleuterjuffen (Lian, Ying, Tean, Lin, Lian, & Yun, 2008). 

Eerstelijnsverzorgers en onderwijzers moeten risicokinderen kunnen herkennen en 

doorverwijzen. Samen met ouders kunnen deze mensen een belangrijke rol op zich 

nemen wat betreft screening van jonge kinderen (Dereu, Raymaekers, Warreyn, 

Schiettecatte, Meirsschaut, & Roeyers, 2012; Didden & Huskens, 2008). Aangezien taal 

en communicatie twee belangrijke kenmerken zijn bij autisme is het noodzakelijk dat 
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leerkrachten en hulpverleners beschikken over de nodige kennis hierover om zinvolle 

uitspraken te kunnen maken met oog op assessment en interventies (Wetherby & Prizant, 

2000). Dit is geen eenvoudige opgave in grote klassen waar leerkrachten hun aandacht 

moeten verdelen over meerdere kinderen met speciale noden (Didden & Huskens, 2008). 

Kleuterjuffen beschikken tevens over een beperkte kennis van ontwikkelings- en 

gedragsproblemen en hebben slechts een beperkt beeld van wat autisme is. Leerkrachten 

lijken onvoldoende opgeleid om hiermee te kunnen omgaan (Lian et al., 2008). Ook is het 

zo dat niet alle kinderen met autisme opvallen in vergelijking met hun klasgenootjes, niet 

alle autismegerelateerde kenmerken duidelijk waarneembaar zijn en niet elk kind met 

autisme overlast creëert in de klas of moeilijkheden heeft met de leerstof (Didden & 

Huskens, 2008).  

 

 

2.2.2 Buitengewoon onderwijs 
 
In het buitengewoon onderwijs dat voorlopig nog opgedeeld is in acht types is er geen 

duidelijke plaats voor kinderen met autisme waardoor zij de nodige ondersteuning vaak 

niet krijgen (Vandenbroucke, 2008). Kinderen met ASS vinden niet noodzakelijk de beste 

steun in het buitengewoon onderwijs. De omgeving blijkt niet steeds aangepast aan hun 

noden. Scholen voor buitengewoon onderwijs met specifieke auti-werking en scholen voor 

gewoon onderwijs leveren een grotere inspanning om tegemoet te komen aan de noden 

van het kind dan scholen voor buitengewoon onderwijs zonder specifieke auti-werking. 

Scholen geven aan dat ze meer financiële en infrastructurele middelen nodig hebben om 

een optimale omgeving voor kinderen met ASS te creëren (Renty & Roeyers, 2005). Ook 

is het aantal scholen dat openstaat voor kinderen met autisme met een gemiddelde 

begaafdheid beperkt (Delepeleire, 2011). Volgens het Voorontwerp decreet Leerzorg van 

Vandenbroucke (2008) zouden gemiddeld begaafde kinderen met autisme onder 

Leerzorgniveau I of II vallen. Voor deze kinderen zou een absoluut inschrijvingsrecht 

gelden in scholen voor gewoon onderwijs. In deze gevallen zou de school zich niet achter 

een beperkte draagkracht kunnen verschuilen (Vandenbroucke, 2008). De ouders kunnen 

dan kiezen voor inclusief of geïntegreerd onderwijs. 

 

 

2.2.3 Inclusief onderwijs 
 
Wanneer het over inclusie gaat, zijn er twee dominante stromingen te herkennen. Bij de 

eerste stroming gekend als het rights-based perspective wordt een oproep gedaan om 
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alle vormen van segregatie in het onderwijs op te heffen. Alle kinderen hebben volgens 

deze benadering recht op academische en sociale inclusie (Centre for Studies on 

Inclusive Education [CSIE], 2008). De tegenpool, het needs-based perspective, 

waarschuwt voor het gevaar van exclusie door inclusie. Scholen voor Buitengewoon 

onderwijs moeten volgens deze aanhangers blijven bestaan om tegemoet te komen aan 

de noden van bepaalde leerlingen (Lindsay, 2007). Ravet (2011) pleit voor een 

integratieve aanpak van de twee waarbij geluisterd wordt naar de dagdagelijkse 

ervaringen in plaats van zich vast te pinnen op een ideologie (Wing, 2007). 

 

Vaak wordt de term inclusie verward met de term integratie. Bij dit laatste gaat het om het 

aanreiken van middelen zodat de kinderen zich kunnen aanpassen aan de schoolse 

omgeving. Bij inclusief onderwijs wordt de reguliere school beschouwd als de school van 

en voor alle kinderen (Van Hove, 2000). Er wordt over inclusie gesproken wanneer 

kinderen met een beperking voltijds aanwezig zijn in een klas voor gewoon onderwijs die 

leeftijdsgeschikt is en wanneer zij de nodige steun om te kunnen deelnemen krijgen 

binnen het klasgebeuren (Gee, Sailor, & Goetz, 1995). Bij succesvolle inclusie leren 

normaal ontwikkelende kinderen over verschillen en diversiteit en de leerkracht leert om 

leerkracht te zijn voor alle leerlingen in de klas (Finke, McNaughton, & Drager, 2009). Het 

is de school die zorgt voor aanpassingen waardoor het kind zichzelf kan blijven. Kinderen 

met en zonder beperking worden gelijkwaardig geacht. Acceptatie en betrokkenheid staan 

hierbij centraal (Lutfiyya, 1995 in Van Hove, 2000). Biklen (en Van Hove, 2000) zegt dat 

inclusie meer is dan het tolereren van de aanwezigheid. Het gaat volgens hem om een 

onvoorwaardelijke acceptatie en het vormen van een gemeenschap waarin iedereen 

actief kan deelnemen. Vooral de houding van de leerkracht ten aanzien van inclusie en de 

gedachte dat er steeds ruimte is voor verbetering dragen bij tot een succesvolle inclusie-

ervaring. Inclusie zien als iets positief en inherent aan de functieomschrijving van 

leerkracht in plaats van iets wat extern opgelegd wordt, werkt in het voordeel van inclusie 

(Finke, McNaughton, & Drager, 2009). In de praktijk blijkt echter dat ouders van kinderen 

in het inclusief onderwijs zich soms eenzaam voelen in hun strijd. Van Hove (2000) geeft 

deze ouders de naam cowboy-ouders omdat ze zich alleen voelen in hun tocht. Dit gevoel 

kan men tegengaan wanneer de directie, het onderwijzend personeel en hulpverleners 

samen met de ouders deze tocht aangaan (Van Hove, 2000). Leerkrachten zijn 

voorstanders van inclusief onderwijs wanneer zij de mogelijkheid krijgen om bijgeschoold 

te worden en workshops te volgen waarbij ze praktische tips krijgen die ze in hun klas 

kunnen toepassen. Ze zijn dan bereid om samen met de ouders en met de middelen die 

de overheid heeft vrijgemaakt aan de slag te gaan. Op die manier kan men tot een snelle 

herkenning, doorverwijzing en diagnose komen en bijgevolg betere kansen creëren voor 
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het kind in het gewoon onderwijs (Finke et al., 2009; Lian et al., 2008). Om dit alles 

mogelijk te maken, moeten de verschillende vormen van ondersteuning beter op elkaar 

worden afgesteld en de rollen van alle betrokkenen verduidelijkt (Finke, McNaughton, & 

Drager, 2009). Leerkrachten moeten bijvoorbeeld beschikken over kennis over de 

informatie-instroom en –verwerking bij kinderen met ASS alsook over de kenmerkende 

autistische denkstijl (Didden & Huskens, 2008; Jennes, 2006).  

 

2.2.4 Geïntegreerd Onderwijs 
 
Inclusief onderwijs voor kinderen met Asperger of normaal begaafde kinderen is niet goed 

gekend (Davis & Florian, 2004). Door hun gemiddelde of hoge intelligentie en een gebrek 

aan uiterlijke kenmerken worden deze kinderen geregeld overschat (Didden & Huskens, 

2008). Hierdoor worden ze geacht zomaar mee te kunnen volgen in het gewoon onderwijs 

(Moore, 2007). Ondanks de intellectuele capaciteiten van sommige kinderen met ASS, 

ervaren ze problemen op een reguliere school. Hun moeilijkheden met communicatie en 

sociale interactie maken hen namelijk kwetsbaar voor pesten en sociale isolatie (The 

National Autistic Society [NAS], 2006). Kinderen met ASS voelen een grote druk om erbij 

te horen en toch niet op te vallen (Humphrey & Lewis, 2008). Maar de luide chaos van 

een gewone school botst met de voorkeuren van kinderen met autisme, namelijk routine, 

voorspelbaarheid en zo weinig mogelijk zintuiglijke prikkels (Moore, 2007). Deze kans op 

pesten en de onaangepaste omgeving zorgen ervoor dat een gewone school een 

stressvolle en angstaanjagende omgeving vormt voor kinderen met ASS (Carrington & 

Graham, 2001). Tieners met autisme spijbelen hierdoor regelmatig en dit omwille van 

psychosomatische klachten (Delepeleire, 2011). Gewone scholen zijn met andere 

woorden wel bereid hun deuren open te zetten voor kinderen met ASS, maar zijn niet 

uitgerust om ze de omgeving te bieden waarin deze kinderen zich goed kunnen voelen en 

bijgevolg optimaal kunnen ontplooien. De periode van schoollopen is dus een periode van 

risico op het ontwikkelen van psychische problemen (Barnhill & Myles, 2001). Naar 

aanleiding van dovenonderzoek is gebleken dat kinderen met een beperking zich beter in 

hun vel voelen wanneer ze én de tools aangeleerd krijgen om zich aan te passen én de 

kans krijgen om hun eigenheid te appreciëren (Myers, Ladner, & Koger, 2011). Het 

gewone onderwijs kan mits de nodige sturing, een setting zijn waar kinderen met ASS op 

sociaal-emotioneel vlak vooruitgang maken wanneer er meerdere kinderen met speciale 

noden op school aanwezig zijn (Osborne & Reed, 2011). Volgens een onderzoek van 

Hume et. al. (2005) zien ouders een groot deel van de vooruitgang van hun kind als een 

gevolg van de omgang met leeftijdsgenoten in geïntegreerde contexten. Leerkrachten 

moeten opgeleid worden om sociaal gedrag te stimuleren en een samenhorigheidsgevoel 
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te creëren. Individuele steun kan praktisch zijn en helpen met emotionele en 

gedragsproblemen maar belemmert dan wel de sociale ontplooiing (Osborne & Reed, 

2011).  

 

Om tegemoet te komen aan de moeilijkheden die kinderen met ASS ervaren in het 

gewoon onderwijs is er sinds 2006 jaarlijks een budget van 2,6 miljoen euro ter 

beschikking gesteld voor GOn-begeleiding voor kinderen met autisme (ond.vlaanderen, 

2006). Na aandringen van onder andere de oudervereniging auti-ouders is dit 

aanvankelijk tijdelijk project blijven bestaan (Het Belang van Limburg, 2008). Elk jaar stijgt 

het aantal GOn-aanvragen, wat betekent dat meer ouders wiens kinderen 

gediagnosticeerd zijn met ASS ervoor kiezen om hun kinderen in het gewoon onderwijs te 

laten blijven. Scholen weten echter niet hoe ze de gepaste ondersteuning kunnen bieden 

(Jennes, 2006). 

 

Welke school ouders ook kiezen voor hun kind, communicatie en samenwerking nemen 

telkens een centrale positie in (Tissot, 2011). Meningen en advies van ouders kunnen bij 

de school overkomen als bemoeienis en kritiek, alsof de school faalt. Het is belangrijk dat 

men elkaars mening en beleving respecteert, dat men elkaar serieus neemt en steunt 

(Didden & Huskens, 2008).  

 

 

2.3 Hulpverlening 

 

2.3.1 Zoektocht naar informatie en hulpverlening 
 
Wanneer ouders eindelijk een diagnose hebben verkregen, zijn ze vaak overdonderd door 

de vele opties in de hulpverlening. Het is voor hen moeilijk om de keuze te maken die het 

best past bij hun kind en hun familie (Green, Pituch, Itchon, Choi, O'Reilly, & Sigafoos, 

2006). Ouders en leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het kiezen van de best 

passende vorm van hulpverlening (Stephenson, Carter, & Kemp, 2012). De meeste 

kiezen voor een ruim aantal interventies, vaak ook interventies waarvoor nog geen bewijs 

van effectiviteit bestaat (Hess, Morrier, Heflin, & Ivey, 2008). Ouders kiezen voor 

onbewezen interventies omdat ze al het mogelijke willen doen, ze niet weten welke 

interventies effectief zijn en ze geen wetenschappelijke bronnen raadplegen maar eerder 

de populaire media naslaan. Ze gaan te rade op het internet, meer bepaald op sites van 

nationale autisme verenigingen (Stephenson et al., 2012). De beschikbare informatie over 
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de effectiviteit van de verschillende hulpverleningsbronnen op deze talrijke sites is 

tegenstrijdig of slechts in beperkte mate aanwezig. Ouders en leerkrachten dienen op de 

hoogte gebracht te worden van het onderzoek dat bestaat over de effectiviteit van de 

hulpverleningsvormen zodat ze een meer geïnformeerde beslissing kunnen maken (Kay & 

Vyse, 2005). 

 

Vroege detectie, maar ook een snelle doorverwijzing naar gepaste hulpverlening is van 

groot belang (Bryson et al., 2003). Ouders moeten in contact gebracht worden met de 

juiste hulpverlening, zowel met professionelen als met sociale steun zodat ouders 

getraind en gesteund kunnen worden om om te gaan met moeilijk gedrag en andere 

stressvolle gebeurtenissen die het label ASS met zich mee kan brengen. Het is belangrijk 

dat ouders zich hierbij zelfzeker voelen zodat ze niet wegzakken in een passieve, 

vermijdende vorm van coping (Twoy, Connolly, & Novak, 2007). Ook wanneer de 

diagnose nog niet zeker is, is het belangrijk om een behandeling te starten die focust op 

de kernelementen van autisme en waarbij de ouder-kind-interacties worden gestimuleerd 

om zo verdere sociale isolatie van het kind te vermijden (Sarimski, 2006). 

 

 

2.3.3 Sociale steun 
 
Sociale steun kan gevonden worden bij de echtgeno(o)t(e), familie, vrienden en 

lotgenoten (Siklos & Kerns, 2006). Sociale steun bij lotgenoten is iets wat men vooral ziet 

bij middenklasse gezinnen (Mackintosh et al., 2006). Echtgenoten geven de beste 

informele steun door het overnemen van de zorg, het verdelen van de huishoudelijke 

taken en het samen uitvoeren van de disciplinerende opvoedersrol (Boyd, 2002). 

Respijtzorg, waarbij een kennis of familielid de zorg voor het kind in kwestie tijdelijk 

overneemt, wordt ook als positief ervaren door ouders (Chan & Sigafoos, 2001). Steun 

wordt door Westerse ouders minder gezocht in het spirituele (Twoy et al., 2007). Sociale 

en emotionele steun verlagen stress en de kans op depressie en verhogen het 

welbevinden (Crnic & Low, 2002). 

 

 

2.3.3 Formele steun 
 
Er bestaan verschillende interventies maar men twijfelt in hoeverre deze de 

kernelementen van autisme aanpakken eerder dan de secundaire kenmerken (Wetherby 

& Prizant, 2000). Wat betreft formele steun worden steungroepen, gezondheidszorg, 



14 
 

gespecialiseerde diensten en counseling het meest geraadpleegd. Ouders zijn hier vooral 

op zoek naar informatie en kennis over de aandoening van hun kind en over de manier 

waarop ze het beste kunnen tegemoetkomen aan de noden van hun kind (Whitaker, 

2002). Er doen zich opvoedingsmoeilijkheden voor daar normale opvoedingsstrategieën 

veelal falen omwille van communicatie problemen. Ondersteuning hierin is aangewezen 

(Didden & Huskens, 2008). De nadruk binnen de begeleiding lag in de voorbije jaren 

meestal op het kind en de technieken die dienen te worden toegepast. Er werd volgens 

Peeters (2005) onvoldoende stilgestaan bij de ouders (en het gezin) die deze technieken 

zouden moeten toepassen. Formele steun is niet langer enkel gericht op het kind met 

ASS, maar ontfermt zich nu ook over het emotioneel welbevinden van de ouders door 

middel van bvb. het bieden van counseling. Praktische ondersteuning onder de vorm van 

budgetbeheer wordt aangeboden en formele voorzieningen brengen ouders in contact 

met praatgroepen (Meadan, Halle, & Ebata, 2010). Oudertrainingen blijken effectief en 

hebben een positieve uitwerking op zowel de ouders als het kind met ASS (Tonge, 

Brereton, Kiomall, Mackinnon, King, & Rinehart, 2006). Goede samenwerkingsverbanden 

tussen ouders en professionelen worden als positief ervaren en hebben een goede 

invloed op het gedrag van het kind en de quality of life van het gezin (Meadan et al., 

2010). Wanneer ouders en hulpverleners de handen in elkaar slaan en elkaars expertise 

respecteren en benutten kan het delen van de zorg een meerwaarde bieden voor het kind 

(Poppes & Vlaskamp, 2001). Een betere kennis van wat het betekent om ouder te zijn van 

een kind met ASS kan de hulpverlening verbeteren (Meirsschaut, Roeyers, & Warreyn, 

2010). 

 

 

2.3.4 Problemen 
 
Tijdige toegang tot degelijke, vroege interventievoorzieningen kan volgens Boyd (2008) de 

negatieve impact van de autismegerelateerde symptomen op het welbevinden van het 

gezin voorkomen of verbeteren. Vroege hulpverlening is ook kosteneffectief en kan op 

lange termijn grote kosten besparen op medisch en onderwijskundig vlak (Lord & Bishop, 

Autism Spectrum Disorders: Diagnosis, prevalence, and services for children and 

families., 2010). Toch heeft niet iedereen toegang tot deze diensten (Rogers & Vismara, 

2008) en is er geen gids aanwezig die ouders in de juiste richting kan sturen (Didden et 

al., 2008; Ogston et al., 2011). Mensen met een lagere SES hebben niet dezelfde 

toegangsmogelijkheden. Ook laaggeschoolden en gezinnen op het platteland hebben het 

moeilijk om toegang te krijgen tot de juiste hulp (Thomas, Ellis, McLaurin, Daniels, & 

Morrissey, 2007). Privé-instellingen kennen geen etnische of raciale verschillen in 
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aanmelding. Op scholen zijn er echter wel verschillen te merken op dit vlak. Blanke 

kinderen uit middenklasse gezinnen worden sneller geholpen dan hun klasgenootjes met 

een andere achtergrond (Irvin, McBee, Boyd, Hume, & Odom, 2012). Hier moet meer 

aandacht aan besteed worden want een geringe steunervaring komt overeen met een 

grotere kans op psychologische problemen (Bromley, Hare, Davison, & Emerson, 2004). 

Het gebrek aan aanwijzingen en begeleiding doorheen het hulpverleningslandschap zou 

kunnen verholpen worden door onder andere het inschakelen van case managers zoals 

beschreven door Vanderplasschen, Lievens & Broekaert (2001) zodat de efficiëntie en 

effectiviteit van de hulpverlening kan worden verhoogd en de communicatie tussen de 

verschillende diensten verbetert (Muzekari & Mattix, 1997). Verder dragen de manier 

waarop men door de hulpverlening behandeld wordt, de administratieve beslommeringen 

en de lange wachtlijsten bij tot een groeiende ergernis bij de ouders (Case, 2001; Isarin, 

2001; Todd & Jones, 2003). De ouders uit het onderzoek van Todd & Jones (2003) gaven 

tevens aan dat ze na de diagnose het gevoel kregen gedeeltelijk van hun ouderlijke 

verantwoordelijkheid ontzegd te zijn. Ook zijn er door de hogere prevalentie van ASS en 

dus door de grotere vraag naar hulpverlening tekorten ontstaan bij bepaalde diensten 

(Brown, Ouelette-Kuntz, Hunter, Kelley, Cobigo, & Lam, 2011). In de praktijk ziet men dat 

er lange wachtlijsten zijn voor goede, betaalbare hulpverlening. In een reportage van het 

VTM nieuws (VTM, april 2012) bijvoorbeeld zegt men dat er 3500 gezinnen op een 

wachtlijst voor thuisbegeleiding staan en dat de wachttijd kan oplopen tot 3 jaar. 

 

 

2.4 Draagkracht ouders 

 

2.4.1 Stress & draaglast 
 
Alle ouders willen vanuit hun oudergevoel engagement opnemen voor hun kind. Ze willen 

er altijd zijn voor het kind en hun verantwoordelijkheden nemen. Dit geldt ook voor ouders 

van kinderen met een beperking maar in dat bijzonder geval is er sprake van meer 

onzekerheden (Barnett et al., 2003). Een kind met ASS grootbrengen is heel stresserend 

voor families (Duarte, Bordin, Yazigi, & Mooney, 2005). De voornaamste factoren die voor 

stress zorgen zijn: de ongeneeslijke aandoening, geen of weinig begrip van de 

buitenwereld, weinig steun voorhanden (Sharpley, Bitsika, & Efremidis, 1997), de 

financiële moeilijkheden en de negatieve invloed op het werk (Jarbrink, Fombonne, & 

Knapp, 2003). Ook de toekomstzorgen (Hare, Pratt, Burton, Bromley, & Emerson, 2004) 

en het moeilijk gedrag van het kind (Bromley et al., 2004) zorgen voor stress bij de 
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ouders. De ernst van de beperking beïnvloedt volgens Brown et al. (2011) de mate waarin 

aan de noden van de ouders voldaan is. Ouders van kinderen met minder mogelijkheden 

voelen zich minder ondersteund dan ouders van kinderen die beter functioneren. Het 

welzijn en de ontwikkeling van brussen van kinderen met ASS lopen meer risico in 

gezinnen waar veel maternale stress is (Quintero & McIntyre, 2010). Stress bij het zorgen 

voor een kind met autisme heeft negatieve gevolgen voor de ouders en kan leiden tot 

depressie, gevoelens van boosheid en angst en relatieproblemen (Bromley et al., 2004). 

Eerstegraagdsverwanten van kinderen met ASS hebben meer kans op het ontwikkelen 

van een depressie, sociale isolatie of andere psychische problemen (Lainhart, 1999). 

Deze stress en gevoelens van angst en verdriet hebben een impact op het ouderschap 

(Singer & Powers, 1993) en vormen een bedreiging voor het “goed genoeg” ouderen (De 

Belie & Van Hove, 2005). Het effect van deze stressoren op de ouders is afhankelijk van 

hun psychologische eigenschappen: de mate van het zelfvertrouwen en het 

copingmechanisme (Dunn, Burbine, Bowers, & Tantleff-Dunn, 2001). Demografische 

factoren anderzijds lijken hier geen invloed op te hebben (Hastings & Johnson, 2001). 

Door deze stress hebben ouders van kinderen met ASS een lagere ‘Quality of Life’ 

vergeleken met ouders van kinderen met een verstandelijke beperking (Mugno, Ruta, 

D'Arrigo, & Mazzone, 2007). In het geval van ASS is er namelijk sprake van een 

heterogene groep met veel verschillen wat het moeilijk maakt voor zowel ouders als 

professionals (Ogston et al., 2011). Ook is een diagnose verkrijgen niet vanzelfsprekend 

(Goin-Kochel et. al., 2005; Smith et al., 1994) en is het opstellen van een 

behandelingsplan niet eenvoudig gezien de variabele symptomen (Dale, Jahoda, & Knott, 

2007). Het onzekere toekomstperspectief door de afwezigheid van een duidelijke 

prognose zorgt eveneens voor extra stress (Weiss, 2002). Bitterman et al. (2008) spreken 

dit tegen door te zeggen dat er meer gelijkenissen zijn tussen het afgelegde traject van 

ouders van kinderen met ASS en ouders van kinderen met andere beperkingen. Beide 

groepen bleken ongeveer even oud wanneer de eerste vermoedens de kop op staken, 

wanneer de diagnose werd gesteld en wanneer de juiste hulpverlening werd gevonden en 

kregen evenveel hulp aangeboden.  

 

Ouders van kinderen met ASS voelen zich sociaal geïsoleerd, vinden hun opvoedingstaak 

slopend, moeten moeite doen zichzelf en hun gezin te ondersteunen en hebben constant 

het gevoel te moeten vechten (Woodgate, Ateah, & Secco, 2008). Het verblijven van het 

kind in een residentiële setting, zoals bijvoorbeeld een internaat kan de draaglast van 

ouders verminderen (Ellis, et al., 2002). 
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Opvallend zijn de genderverschillen bij het ouderpaar. Moeders lijken meer taken op zich 

te nemen wat betreft de zorg voor kind met ASS dan vaders (Gray, 2003) en zij ervaren 

ook meer angst en stress dan vaders van hetzelfde gezin (Hastings, 2003b). Moeders 

geven aan dat de beperking van hun kind hun eigen welbevinden beïnvloedt, terwijl dit bij 

vaders minder het geval lijkt te zijn (Gray, 2003). Moeders ervaren tevens een grotere 

discrepantie tussen de werkelijke en de gewenste gezinssituatie dan vaders, wat hun 

risico op psychische problemen vergroot (Johnson, Frenn, Feetham, & Simpson, 2011). 

Naast zorgen om hun kind met ASS geven ouders ook aan bezorgdheden te hebben over 

het huishouden en de financiën van het gezin (Ogston et al., 2011). 

 

Een andere bron van stress is het zoeken naar een werkbaar evenwicht tussen het gaan 

werken en het gezinsleven. Beide beïnvloeden elkaar. Werk kan een invloed hebben op 

de kwaliteit van het gezinsleven, het kan relatiespanningen veroorzaken en de sfeer thuis 

aantasten. Het gaat dan vooral om conflicten betreffende het evenwicht tussen werk en 

gezin (Eby, Casper, Bordeaux, & Brinley, 2005). Ouders van kinderen met ASS hebben 

een groter risico op stress door het werk-thuis conflict in vergelijking tot  ouders van 

kinderen met andere speciale noden. Waar gewoonlijk de tijd in de privésfeer wordt 

gebruikt om te herstellen van de werkweek, is het bij deze gezinnen eerder omgekeerd. 

Ouders vluchten vaak naar het werk om tot rust te komen na een vermoeiend weekend 

thuis. Flexibele werkafspraken en collega’s die begrip opbrengen voor de situatie thuis 

zijn erg gewenst (Matthews, Booth, Taylor, & Martin, 2011). Het is niet ongehoord dat een 

van de ouders, meestal de moeder, wijzingen moeten doorvoeren op het werk om 

tegemoet te komen aan de noden van het kind met ASS (Meirscchaut et al., 2010) 

 

Na werk en gezin blijft er weinig tijd over waarin de ouders iets voor zichzelf kunnen doen. 

En voor spontane activiteiten is geen ruimte in de strikt gestructureerde planning 

(Meirsschaut et al., 2010). De relatie van ouders van kinderen met autisme staat vaker 

onder druk dan bij andere koppels (Meirsschaut et al., 2010; Ogston et al., 2011). 

Conflicten gaan dan bijvoorbeeld over de opvoeding (Meirsschaut et al., 2010). Speculatie 

dat 80% van de ouders van kinderen met ASS zouden scheiden, wordt echter niet 

bevestigd door het onderzoek van Freedman, Kalb, Zablotsky & Stuart (2012). 

 

 

2.4.2 Buitenwereld 
 
Niet alleen begrip van collega’s maar ook meer begrip en verdraagzaamheid van de 

buitenwereld is nodig volgens ouders uit het onderzoek van Ryan (2010). In openbare 
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ruimtes heersen er bepaalde regels. Deze ruimtes behoren tot de wereld van de 

volwassenen en kinderen worden enkel in deze ruimtes getolereerd door de volwassenen 

wanneer ze voldoende gesocialiseerd zijn en zich volgens de heersende waarden en 

normen kunnen gedragen (Valentine, 1996). Het volgen van deze regels is echter moeilijk 

voor kinderen met ASS aangezien ze oa. problemen hebben met sociale vaardigheden en 

inleving. Het gedrag van een kind reflecteert volgens de buitenwereld de 

opvoedingscapaciteiten van zijn of haar ouders. De ouders van het kind dat zich niet aan 

de sociale regels houdt, krijgen kritische blikken toegeworpen of zelfs commentaar op het 

gedrag van hun kind. Deze omstaanders merken geen uiterlijke kenmerken aan het kind 

waardoor ze geen begrip opbrengen voor het storende gedrag. Ouders ervaren stress 

omdat ze zich gedwongen voelen zich te verontschuldigen voor het afwijkend gedrag van 

hun kind en het constant moeten ‘in toom’ houden. En dit zonder gezichtsverlies te tonen. 

Sommige ouders kiezen ervoor om het label van hun kind te delen met de buitenwereld 

waardoor ze in sommige gevallen op wat begrip kunnen rekenen. Anderen doen dit liever 

niet en zoeken plekken op waar er nog anderen zijn die van de norm afwijken (Ryan, 

2010).  

Onbegrip in de buitenwereld ligt volgens De Bruin et al. (2006) aan heersende 

misvattingen rond autisme. Zij sommen de vijf voornaamste misvattingen op als zijnde:  

1. Het ligt aan de ouders 

2. Autisme is een privilege van de geprivilegieerden 

3. Autistische kinderen zijn zeer begaafd 

4. Autisme is een soort kinderschizofrenie 

5. Autistische kinderen zijn ontestbaar 

p. 28 

 

Soms valt ook het netwerk weg door ongeloof of onbegrip (Meirsschaut et al., 2010). 

 

 

2.4.3 Protectieve factoren 
 
Niettegenstaande de vele factoren die voor stress zorgen, doen ouders toch steeds alles 

wat ze kunnen om voor hun kind te zorgen (Meirsschaut et al., 2010). Ouders putten 

energie uit een aantal protectieve factoren. Deze protectieve factoren hebben een positief 

effect op de Quality of Life terwijl kenmerken gelinkt aan de beperking hier geen 

significant effect op hebben (Renty & Roeyers, 2006). Hoop is uit het onderzoek van 

Ogston et al. (2011) zo’n protectieve factor gebleken. Moeders die meer hoop hebben, 

hebben minder zorgen (Ogston et al., 2011) en minder kans op depressie (Lloyd & 
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Hastings, 2009). Moeders met minder zorgen zijn meestal hoger geschoold, hebben 

oudere kinderen of kinderen die beter functioneren (Ogston et al., 2011). Oudere kinderen 

hebben, lijkt echter niet steeds een predictor te zijn voor een lagere mate van stress. Dat 

zegt het onderzoek van Smith et. al. (2008). In hun vergelijkende studie tussen moeders 

van peuters met ASS en moeders van adolescenten met ASS tonen ze aan dat moeders 

van adolescenten meer stress ervaren dan moeders van peuters en dit omdat ze al langer 

instaan voor de zorg van het kind en door problemen gerelateerd aan de hogere leeftijd. 

De moeders uit de jongere kindergroep maken gebruik van actieve 

probleemgeoriënteerde copingmechanismen en in mindere mate van passieve emotionele 

coping waarbij men de problemen negeert vanuit de gedachte dat ze onveranderbaar zijn. 

De moeders van de adolescenten gebruiken copingstrategieën als buffer wanneer de 

ASS-symptomen hoog waren en dan vooral emotionele coping omdat ze geen controle 

voelden over de situatie. Ouders hebben een grote veerkracht en kunnen zich goed 

aanpassen ook al staan ze onder grote druk (Twoy et al., 2007). Ondanks alle problemen 

slagen moeders er toch in om een goede ouder-kind-relatie op te bouwen en hun 

huishouden draaiende te houden (Montes & Halterman, 2007). 

 

Het hebben van een kind met een beperking voegt ongetwijfeld toe aan de draaglast van 

gezinnen. Maar ouders uit het onderzoek van King et al. (2009) benadrukken dat ze er 

ook positieve zaken uithalen. Ze hebben naar eigen zeggen leren inzien wat telt in het 

leven. Ze hebben daarnaast perspectieven van optimisme, aanvaarding en appreciatie 

ontdekt en streven er elke dag naar om een klimaat te creëren waarin hun kinderen 

kunnen ontwikkelen. Dit geeft hen hoop, betekenis en controle over de situatie (King, 

Baxter, Rosenbaum, Zwaigenbaum, & Bates, 2009). Dit onderzoek is een mooi voorbeeld 

van veerkracht bij gezinnen die met moeilijke situaties kampen en komt in grote lijnen 

overeen met de bevinden van Bayat (2007). Deze veerkracht kan enkel vertoond worden 

door gezinnen die sociale steun ontvangen, waarin ouders een goede onderlinge relatie 

hebben alsook een samenhorigheidsgevoel hebben als gezin en waarin routine een 

belangrijke rol speelt. Goede communicatie en probleemoplossende vaardigheden dragen 

ook hun steentje bij (Kapp & Brown, 2011). 
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3 Probleemstelling en doelstellingen 
 

Autisme. Wat nu?  

 

Er is ongetwijfeld reeds veel onderzoek naar autisme verricht. Naar de oorzaken, naar de 

moeilijkheden, naar de beleving van ouders, naar het omgaan met,… Er bestaan ook 

verschillende boeken over autisme. Boeken voor ouders, boeken voor brusjes, boeken 

voor leerkrachten,… Ook zijn er verschillende vormen van hulpverlening die zich richten 

op kinderen met autisme. Het is echter niet eenvoudig om als ouder die net de stempel 

heeft te horen gekregen, de weg hiernaartoe te vinden. Het is jammer dat bij een 

ontwikkelingsstoornis zoals autisme de weg naar de diagnose en de zoektocht naar 

hulpverlening niet duidelijk aangegeven staat en vol met obstakels ligt.  

 

Voor hulpverleners is het hulpverleningslandschap bekend terrein. Zij kennen de weg in 

het doolhof en zijn op de hoogte van sluipwegen. Het is voor hen moeilijk om zich in te 

leven in de positie van ouders die kampen met gevoelens als ongeloof, verwarring, pijn en 

angst. Zij kennen zelfs de ingang van het doolhof niet, laat staan de sluipwegen. Zij 

botsen op muren, vallen in gaten en zitten vaak weer bij af. 

 

Ouders van kinderen met autisme maar ook ouders van kinderen met speciale noden in 

het algemeen gaan allemaal dit doolhof in met 1 doel: de beste zorg vinden voor hun kind 

en hun gezin. Ze zijn gedreven en komen er na vallen en opstaan als 

ervaringsdeskundigen uit. Deze opgave vergt echter heel veel, zowel van het gezin als 

van het kind in kwestie.  

 

Het is mijn bedoeling om met deze thesis zichtbaar te maken hoe een diagnose verkregen 

kan worden, waar men daarna terecht kan, hoe deze diagnose ervaren wordt door een 

aantal ouders en waar de muren en gaten zich bevinden. Het is niet de bedoeling om het 

lauwe water te gaan heruitvinden. Er bestaat reeds goede hulpverlening, alleen is de weg 

ernaartoe niet steeds duidelijk aangegeven. Het plan is om dit samen met de 

ervaringsdeskundigen in kaart te brengen. Zij hebben zich allemaal een weg gebaand 

doorheen het doolhof en willen hun kennis, tips en ervaringen graag delen met andere 

ouders van kinderen met autisme, scholen en hulpverleners. Dit doen ze door hun 

verhalen te vertellen, hoe ze dit ervaren hebben alsook door praktische tips te bieden aan 

andere ouders, school en hulpverlening. Deze tips zijn doorheen het werk terug te vinden 

alsook in de folder in de bijlage.  
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Concrete onderzoeksvragen: Hoe hebben deze ouders een diagnose voor hun kind 

verkregen, hoe hebben ze zich vlak na de diagnose een weg gebaand in het 

hulpverleningslandschap en hoe hebben ze dit ervaren? Wat waren de moeilijkheden die 

hun draagkracht bedreigden en welke tips geven zij mee aan andere ouders, school en 

hulpverlening? 
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4 Onderzoeksopzet & verantwoording 
 
De aard van de onderzoeksvragen bepaalt het type onderzoek dat aangewezen is om ze 

te beantwoorden. Een passende onderzoeksmethode kiezen zal de interne geldigheid van 

het onderzoek ten goede komen (Baarda, de Goede, & Teunissen, 2005). De eerste 

onderzoeksvraag waarbij de beleving van de ouders voor, tijdens en na de diagnose 

alsook hun ervaring met de hulpverlening en op school wordt nagegaan, kan het beste 

beantwoord worden door middel van kwalitatief onderzoek, meer bepaald van het 

beschrijvende type. Het gaat hierbij om kwaliteit eerder dan kwantiteit waarbij de 

beschrijving en inventarisatie van gevoelens, belevingen en ervaringen van de 

participanten centraal staat (Baarda et. al., 2005; Eggermont, 1999 in Levering & Smeyers 

1999). Men is hierbij geïnteresseerd in hun situatiedefinities en betekenisverlening. De 

term situatiedefinities wordt in dit geval gebruikt omdat de gezichtspunten 

situatiegebonden zijn. Het is de bedoeling om de participanten te begrijpen vanuit hun 

positie (Baarda, de Goede, & Teunissen, 2005). Het belevingsonderzoek werd uitgevoerd 

teneinde na te gaan hoe ouders van kinderen met een autismespectrumstoornis de weg 

gevonden hebben naar het verkrijgen van een diagnose voor hun kind, hoe die diagnose 

werd overgebracht en hoe hun zoektocht doorheen de hulpverleningswereld eruit zag. 

Welke hulpverlening ervoeren zij als steunend? Waar is er volgens hen een tekort aan? 

Welke obstakels moesten zij overwinnen? Bij deze vragen ging de onderzoeker vooral in 

op de ervaring van de ouders. Hierbij was het de bedoeling om de beleving van de ouders 

van een aantal thema’s aangebracht door de onderzoeker, te leren kennen.  

 

Om een antwoord te formuleren op het tweede deel van de onderzoeksvraag werd beroep 

gedaan op een ander type van kwalitatief onderzoek, namelijk het participatief onderzoek 

en in het bijzonder participatief evaluatieonderzoek. Hierbij schakelt de onderzoeker de 

hulp in van stakeholders om op die manier meer kennis en inzicht te verwerven. Ook zal 

door het gebruik van deze methode de kans vergroten dat de onderzoeksresultaten benut 

zullen worden door de beoogde doelgroep (Smaling, 2009). Aangezien de ouders dé 

ervaringsdeskundigen zijn in dit gebied, leek het niet meer dan logisch om hen te 

bevragen. Zij hebben het hele proces van dichtbij meegemaakt en kunnen zich het beste 

inleven in wat toekomstige gezinnen nodig hebben. Deze toekomstige gezinnen zullen 

ook meer geneigd zijn raad te aanvaarden van personen die zich in een gelijkaardige 

situatie bevonden. Tevens was het de bedoeling om deze betrokkenen een stem te geven 

vanuit de empowerment gedachte en hen een actieve rol te geven bij het bepalen van de 

inhoud en de vorm van het onderzoek (Smaling, 2009). Het was dus een 

samenwerkingsproces waarin co-generative knowledge een belangrijke plaats innam. Op 
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die manier was het mogelijk om de ervaringsdeskundigheid van de medeonderzoekers 

ten volle te benutten (Smaling, 2009). De participanten hadden een actieve bijdrage in het 

kiezen van de thema’s, het bedenken van de tips en de vormgeving ervan. 

 

 

4.1 Waarom kwalitatief onderzoek? 

 

Het reeds aanwezige onderzoek over diagnosestelling en eerste hulpverlening is boeiend 

maar de onderzoeker wilde het desondanks aan de ouders die dit proces aan den lijve 

hebben ondervonden, zelf vragen. Er is namelijk zoveel informatie die men niet kan vatten 

door een tekst op papier te lezen; non-verbale informatie bijvoorbeeld die de ouders 

uitstralen terwijl ze hun verhaal doen alsook intonatie en pauzes. Mensen zijn complexe 

wezens. Om hen op een juiste manier te interpreteren, is het noodzakelijk om hen te 

bevragen over hoe ze naar iets kijken (Neale, Allen, & Coombes, 2005). De beleving staat 

centraal, maar daarnaast is het voor hen ook een uitgelezen kans om actief mee vorm te 

geven aan dit onderzoek. Door deze ruimte te creëren kunnen onderwerpen waar de 

onderzoeker zelf niet aan gedacht had, maar die wel belangrijk zijn vanuit hun standpunt, 

een plaats krijgen binnen het onderzoek. Vandaar de keuze om elementen uit 

belevingsonderzoek en participatief onderzoek te combineren. 

 

Het zou minder tijdrovend geweest zijn indien er gewerkt werd met gestandaardiseerde 

vragenlijsten die werden opgestuurd naar de gezinnen die bereid waren om te helpen. 

Maar dit doet weinig recht aan de uniciteit van elk gezin. Het zou hen het signaal gegeven 

hebben dat de onderzoeker hen allemaal samen in een hokje duwt en hun situaties 

zomaar veralgemeent. Bij de mensen langs gaan om een aantal gesprekken te voeren, is 

een teken van respect voor hun eigenheid. De verworven informatie is mede daardoor 

veel rijker geworden. Uit hun non-verbale communicatie kon veel afgeleid worden 

waardoor de vragen gerichter konden worden gemaakt. Ook kregen ouders op die manier 

de kans om te vertellen wat ze zelf graag wilden en wat misschien niet zou aan bod 

gekomen zijn in een standaard vragenlijst. Het is net die informatie die belangrijk is, die 

zaken waar in eerste instantie niet aan gedacht wordt bij het opstellen van de vragenlijst. 

De nadruk ligt niet op het vinden van de juiste antwoorden maar op het krijgen van een 

nieuwe kijk op het probleem en andere onderzoeksvragen naar boven te laten komen 

(Vandenbroeck, 2011). Door zelf een vragenlijst op te stellen zou de onderzoeker alsook 

het signaal geven dat hij reeds alles over het onderwerp weet en wordt het hele 

uitgangspunt, namelijk dat ouders de ervaringsdeskundigen zijn, teniet gedaan.  
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4.2 Werkwijze  

 
Zoals Vlaskamp en Poppes ook deden in hun boek Gedeeld en Opgeteld, Ouders over 

kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (2001), was het de bedoeling om 

informatie te vergaren aan de hand van de verhalen van ouders van kinderen met 

autisme. 

4.2.1 Onderzoeksgroep 
 
Oorspronkelijk bestond het idee om met een hele ruime doelgroep aan de slag te gaan. 

Uit vrees voor een te oppervlakkig onderzoek tot gevolg is de doelgroep vernauwd van 

ouders van een kind met een beperking/stoornis naar ouders van een kind met een 

autismespectrumstoornis. Op die manier zou het mogelijk zijn om meer diepgang te 

bekomen. De onderzoeksgroep bestond uit 7 gezinnen met 1 of 2 kinderen met een 

autismespectrumstoornis. Deze gezinnen werden via Tanderuis, de 

thuisbegeleidingsdienst voor de regio Oost-Vlaanderen, gecontacteerd met de vraag of ze 

wilden deelnemen aan een participatief onderzoek over ouders van kinderen met autisme 

(zie uitnodigingsbrief in bijlage). Alle deelnemers hebben actief contact opgezocht om zich 

kandidaat te stellen. Zij werden allen toegelaten tot het onderzoek. De onderzoeksgroep 

is klein en dit omwille van twee redenen. Ten eerste is het onmogelijk om bij een grote 

groep participanten meerdere keren langs te gaan. Dit zou een te grote tijdsinvestering 

vragen en te veel verplaatsingen inhouden. Ten tweede was het de bedoeling om aan de 

slag te gaan met gemotiveerde ouders die een actieve bijdrage zouden leveren aan het 

onderzoek. Omwille van die reden werd er enkel gewerkt met personen die zich uit 

interesse aanboden.  

 

Een aantal gezinnen hadden hun periode van thuisbegeleiding reeds afgesloten, anderen 

waren op het moment van het onderzoek in begeleiding en één gezin stond nog op de 

wachtlijst. Het ging om autochtone gezinnen met ouders die een opleiding hoger 

onderwijs genoten hadden en zonder financiële problemen. Alle kinderen waren 

gemiddeld tot hoogbegaafd. 6 kinderen waren overgestapt naar een school in het 

buitengewoon circuit en 3 kinderen gingen naar een gewone school. De individuele 

gesprekken gingen door bij de participanten thuis met het oog op ecologische validiteit. 

Voor de samenkomsten met meerdere ouders werd een centraal punt afgesproken: bij 

een van de ouders thuis of bij de onderzoeker. De meeste gesprekken gebeurden met de 

moeders. Af en toe was er ook een vader aanwezig. Bij 1 gezin nam de vader actief deel 

aan alle gesprekken. 
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4.2.2  Materiaal 
 
Het gebruikte materiaal bestond uit de uitgetypte gesprekken die met de ouders werden 

gevoerd alsook het materiaal dat ze aanboden ter inzage. Het ging om folders, 

informatieboekjes, uitgeprinte pagina’s van het internet en mappen met allerlei informatie 

over hulpverlening en administratie die samen het traject van het gezin doorheen het 

hulpverleningslandschap weergaven. Aan de hand van de gesprekken werden de thema’s 

bepaald. Zoals vooropgesteld werd er gepraat over de ervaring van de momenten voor, 

tijdens en na de diagnose en de moeilijkheden om zich een weg te banen door het 

doolhof der hulpverlening. De ouders kregen net zoals bij Poppes en Vlaskamp (2001) de 

kans om zelf thema’s aan te brengen die zij belangrijk achtten, namelijk de problemen op 

school, onbegrip van de buitenwereld, de wachtlijsten en de grote draagkracht waarover 

ze dienden te beschikken. 

 

Ander materiaal dat werd geraadpleegd was het infopakket dat de Vlaamse Vereniging 

Autisme opstuurt op het moment van de inschrijving, websites, boeken en CD-Roms over 

autisme. 

 

 

4.2.3 Procedure 
 

De betrouwbaarheid of de mate waarin resultaten onafhankelijk zijn van het toeval is niet 

100% aangezien op een aantal momenten de subjectieve mening en interesse het 

onderzoek hebben beïnvloed. Door de procedures te schetsen kan men in de toekomst 

intersubjectiviteit bekomen. 

 

Wanneer Wat 

1ste Master Keuze onderwerp 

1ste Master Literatuur probleemstelling 

1ste Master Keuze onderzoeksmethode 

1ste Master Participanten zoeken 

Juli 2011 Kennismakingsgesprekken: uitleg thesis, verhaal rond diagnose 
en eerste hulpverlening. 

Augustus – 
December 2011 

Uittypen interviews in Tanzania 

Januari 2012 Kennismakingsgesprekken: uitleg thesis, verhaal rond diagnose 
en eerste hulpverlening. 

Januari 2012 Uittypen interviews 

Januari 2012 Data-analyse: open codering 

Februari 2012 2de individuele gesprekken: overlopen thema’s en voorbereiden 
groepsgesprek. Hoe kunnen we de verkregen informatie delen 
met de buitenwereld? 
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Er werd gekozen om data te verzamelen via interviews. Observatie was in dit geval geen 

optie aangezien de onderzoeksvragen niet konden worden beantwoord aan de hand van 

te observeren informatie. Interviews waarin de ervaringen van de ouders worden 

besproken leken meer aangewezen. De kennismakingsgesprekken met 5 van de 7 

gezinnen vonden in de zomervakantie van 2011 plaats. De overige 2 gezinnen kwamen 

begin 2012 aan bod na de buitenlandse stage-ervaring van de onderzoeker in Tanzania. 

De gesprekken duurden gemiddeld iets langer dan een uur. De probleemstelling en 

onderzoeksvragen werden toegelicht en het gezin werd gevraagd naar hun verhaal van 

diagnosestelling en hulpverlening. In februari 2012 vond de 2de gesprekkenronde plaats 

met de individuele gezinnen. Hierin werden de thema’s die over de gesprekken heen aan 

bod waren gekomen, overlopen en gingen participanten samen met de onderzoeker op 

zoek naar een manier waarop de verkregen informatie kon aangewend worden om een 

instrument te maken waardoor het volledige traject voor toekomstige ouders van kinderen 

met autisme duidelijker zou worden. De ouders werden uitgedaagd om na te denken over 

tips die ze andere ouders zouden willen meegeven. Deze werden dan in groepjes van 3 of 

4 ouders besproken tijdens 4 bijeenkomsten (2 groepjes kwamen 2x samen). De 

groepsgesprekken werden opgezet omwille van twee redenen. Enerzijds omdat ze op die 

manier elkaar konden inspireren en verder bouwen op elkaars ideeën. Anderzijds omdat 

de ouders aangaven dat contact met lotgenoten als steunend wordt ervaren. 
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De gesprekken waren geen voorgestructureerde interviews maar eerder open interviews 

die meer weg hebben van een gesprek. Van dit soort interviews kan men gebruik maken 

wanneer het gaat om het exploreren van een breed onderwerp waarover de onderzoeker 

geen uitgebreide voorkennis heeft en waarbij deze niet als participerende observator 

optreedt. Door lang stil te staan bij een aantal zaken konden ongearticuleerde 

onderwerpen aan bod komen (Baarda, de Goede, & Teunissen, 2005). Een 

vertrouwensrelatie werd ook opgebouwd wat de kwaliteit van de verkregen informatie ten 

goede kwam (Reinders, 2010). Aan de hand van een paar voorbereide vragen of thema’s, 

niet ter vergelijken met de topiclijst waar Baarda et. al. (2005) het over heeft,  werd er 

informeel gebabbeld. Door rekening te houden met de gehele context werd de externe 

geldigheid bewaard. De bewust beperkt uitgevoerde literatuurstudie voor masterproef I 

was in geen geval sturend bij het opstellen van de vragen. Er kwam geen gestructureerd 

instrument aan te pas, de onderzoeker vormde zelf het instrument. Het was namelijk de 

bedoeling om de ouders als ervaringsdeskundigen te benaderen en om door hen 

geïnspireerd te worden. Aan de hand van deze gesprekken is het vervolg van het 

literatuuronderzoek op een meer gerichte manier verlopen.  

 

Naast gesprekken met de deelnemende ouders als stof voor het onderzoek zijn er ook 

contacten geweest met ouders van kinderen met autisme of partners van volwassenen 

met autisme die als vrijwilliger werken bij de Vlaamse Vereniging Autisme (VVA), is er 

gebeld naar de autismetelefoon, naar een Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen, was er 

een gesprek met een thuisbegeleidster en heeft de onderzoeker deelgenomen aan een 

inleefmoment over autisme. Dit om tegemoet te komen aan het feit dat er slechts met een 

klein aantal participanten is gewerkt, maar ook omdat deze informatie makkelijk 

toegankelijk is en om via triangulatie tot betere onderzoeksresultaten te komen (Baarda, 

de Goede, & Teunissen, 2005). 

 

Er werd verschillende keren gebruikt gemaakt van de techniek member-checking (Baarda, 

de Goede, & Teunissen, 2005) om de resultaten af te toetsen en de geldigheid van het 

onderzoek te verhogen.  

 

 

4.2.4 Analyse 
 
De analyse gebeurde aan de hand van het stappenplan van Baarda et. al. (2005). 

Dataverzameling en data-analyse wisselden elkaar af zodat de volgende dataverzameling 

kon bijgesteld worden op basis van bevindingen uit voorgaande data-analyse. Met 
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toestemming van de ouders werden de gesprekken opgenomen met behulp van een 

dictafoon. Het geluidsbestand werd op de computer opgeslagen en vervolgens letterlijk 

uitgetypt, inclusief lichaamstaal en emoties, de zogenaamde ‘tacit knowledge’ (Reinders, 

2010). Vervolgens werden irrelevante delen weggelaten of korter geformuleerd. De 

informatie werd daarna opnieuw gelezen met de onderzoeksvragen in het achterhoofd. 

De verwerking gebeurde aan de hand van het softwareprogramma Nvivo, een programma 

om kwalitatieve bronnen te coderen. Alle uitgetypte gesprekken werden herlezen en 

vervolgens open gecodeerd. Hierbij werden verschillende terugkerende thema’s of labels 

toegekend aan tekstfragmenten. Dit gebeurde aanvankelijk heel vrij zodat alle informatie 

werd gedekt. In deze stap werd er nog niet geïnterpreteerd. Vervolgens werd de 

informatie axiaal gecodeerd door de bestaande labels in de ruimte te ordenen, op zoek te 

gaan naar structurele en inhoudelijke verbanden en deze onder te verdelen in hoofd- en 

sublabels. Gelijkaardige labels zoals bijvoorbeeld ‘hulpverlening’; ‘kritiek hulpverlening’ en 

‘tekort in hulpverlening’ werden ondergebracht als sublabels van het hoofdlabel 

‘Hulpverlening’. Door deze stappen een aantal keer uit te voeren, kwam men tot een 

boomstructuur (zie bijlage) die dekkend was voor alle informatie en nuttig voor het 

oplossen van de onderzoeksvragen. De geldigheid van de labels werd getoetst door 

contacten met hulpverleners die vaak met ouders van kinderen met ASS samenwerken. 

De hiërarchische boomstructuur diende als uitgangspunt voor het beantwoorden van de 

onderzoeksvraag. Elk label werd beschreven en verduidelijkt aan de hand van een of 

meerdere citaten. Deze werden van spreektaal naar schrijftaal omgezet na toestemming 

van de ouders zodat ze niet aan geloofwaardigheid zouden verliezen.  

 

Het onderzoeksdoel, namelijk informatie verzamelen om de weg die toekomstige ouders 

van kinderen met autisme zullen moeten afleggen overzichtelijker te maken, kan niet 

optimaal bereikt worden in de format van een standaard thesis. Om hieraan tegemoet te 

komen, werd eveneens een folder ontwikkeld waarin de ouders praktische tips geven en 

verwijzen naar volgens hen goede hulpverleningsbronnen. Deze folder zal eventueel 

verspreid worden via de Vlaamse Vereniging voor Autisme (VVA). 
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5. Onderzoeksresultaten 

 
Figuur 1 

De onderzoeksresultaten zijn geordend volgens vier thema’s die elk een invloed 

uitoefenen op de draagkracht van de ouders, wat gezien het uitgangspunt en de opzet 

van het onderzoek, het centraal thema is. Deze 5 thema’s zijn tevens niet los van elkaar 

te zien. Ze staan allen in verband met elkaar. Het niet aanvaarden van de diagnose door 

de ouders heeft bijvoorbeeld een invloed op de toegang tot de hulpverlening in de 

school zoals te zien in figuur 1. 

 

In wat volgt, worden de positieve ervaringen, de moeilijkheden, het afgelegde traject en 

de beleving ervan met betrekking tot de verschillende thema’s besproken; en dit vanuit 

het perspectief van de ouders en met de gevolgen voor de draagkracht van de ouders als 

terugkerend thema. Van hieruit worden op het einde van elk thema een aantal tips naar 

voor geschoven voor andere ouders, school en hulpverlening. Deze zijn ook terug te 

vinden in de informatiefolder toegevoegd als bijlage. 
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5.1 Diagnose 

5.1.1 Signalen herkennen 
 
Er bestaat geen handleiding over kinderen opvoeden. Ouders weten niet op voorhand 

waar ze aan beginnen of wat ze kunnen verwachten. Vooral bij een eerste kind binnen het 

gezin is het moeilijk voor ouders om het soms bizarre gedrag van hun kind te plaatsen. Ze 

hebben nog geen andere kinderen om te vergelijken en wachten daarom op signalen van 

de buitenwereld, op feedback van kinderverzorgsters of kleuterjuffen om hun 

bezorgdheden te staven. Deze laatste hebben namelijk ervaring met de ontwikkeling van 

kinderen en kunnen vergelijken met leeftijdsgenootjes.  

 
“En toen wachtte ik tot ik signalen kreeg van mensen die veel ervaring hebben 
met kinderen. Is er nu echt iets of ligt het aan ons? Want dat denk je in de 
eerste plaats, dat je iets verkeerds doet of niet tegen stress kan.” (Mama Milan) 

 

Het is echter zo dat de professionals op wie men de hoop richt om duidelijkheid te 

scheppen niet steeds voldoende opgeleid of geïnformeerd zijn om deze signalen te 

herkennen. Leerkrachten zeggen dan bijvoorbeeld dat de leerling in kwestie introvert is of 

dat hij liever lui dan moe is. 

 

Opvallend is dat ouders in het beginstadium verwoed op zoek zijn naar bevestiging van 

hun eigen bedenkingen.  

 
“Wij merkten thuis dat hij heel veel tics begon te ontwikkelen en ik heb  dan 
bevestiging gevraagd op school. Ze hebben er dan op gelet en 90 % van de tics 
die wij zagen, zagen zij ook dus zijn we daarmee naar de kinderpsychiater 
gestapt en die heeft dan testen gedaan en hem onderzocht en dan Gilles de la 
Tourette vastgesteld.” (Mama Hannes) 

 

Naarmate ouders meer en langer met de problematiek van hun kind bezig zijn, verandert 

hun zoektocht naar bevestiging in een kruistocht naar overtuiging. 

 

Ouders zijn dankbaar voor de informatie die ze krijgen rond de signalen die men kan zien 

op jonge leeftijd omdat gedrag waar ze het vroeger moeilijk mee hadden (vb. geen 

oogcontact, geen zuigreflex) op die manier een plaats krijgt. Gevoelens van schuld of 

mislukking kunnen op die manier verwerkt worden. 

 

Autisme heeft een heel breed spectrum en uit zich in tal van verschillende soorten 

signalen. Sommige, zoals hoofdbonken,  zijn makkelijker te ontdekken, andere, 

bijvoorbeeld een hoge pijngrens en weinig emotionele reacties, zijn niet zo evident..  
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“Toen Brent klein was en hij viel bijvoorbeeld dan stelde hij zich recht en wreef 
hij zelf eens. Hij weende nooit en ik vond dat ik een flink kind had. Tot als het 
uitkwam dat dat 1 van de signalen was. Daar stond ik zelf ook niet bij stil.” 
(Mama Brent) 

 

Hoewel autisme een ontwikkelingsstoornis is, blijkt ze niet in elk geval makkelijk 

detecteerbaar op jonge leeftijd. Sommige kinderen die gemiddeld begaafd zijn, kunnen 

veel compenseren waardoor de stoornis pas later tot uiting komt. 

 

 

5.1.2 Vermoedens/diagnose overbrengen 
 
Wanneer leerkrachten iets bijzonder opmerken, mag men de grote moeilijkheid van het 

overbrengen van deze boodschap naar ouders toe, niet onderschatten. De ouders die aan 

deze thesis meewerkten, zijn zich hiervan bewust en appreciëren de eerlijkheid en de 

moed van de leerkrachten die zich hieraan wagen.  

 

“De juf had rode plekken in haar nek van nervositeit en opwinding.” (Mama 
Milan) 

 

Toch zal dit niet gelden voor alle ouders. Ouders die bijvoorbeeld zelf nog geen 

problemen hebben opgemerkt of nog vastzitten in een ontkenningsperiode, zullen niet 

openstaan voor de boodschap van de leerkracht. In de meeste gevallen hebben ouders 

meer contact met de leerkracht dan met de directie. Zij vinden het dan ook belangrijk dat 

de leerkrachten hen inlichten en dit liefst op een informele manier. Sommige ouders 

gaven aan dat een Multi-disciplinair Overleg (MDO) heel bedreigend kan overkomen. Het 

is niet de bedoeling dat leerkrachten in staat zijn om te diagnosticeren. Ze zijn wel een 

kanaal om afwijkend gedrag op te merken en ouders op een gepaste manier steun te 

bieden en door te verwijzen. 

 

Over de manier waarop de diagnose soms wordt meegedeeld zei een van de moeders 

het volgende:  

 

“Het overbrengen van de diagnose gebeurt soms nogal cru. Ik denk dat ze dat 
zo gewoon zijn, het is niet hun eigen kind, dus die zeggen dat zomaar in het 
COS. Maar dat is zo waaap! Je krijgt dat op u gegooid. Zonder verdere uitleg. 
Hij doet dat en hij doet zo. En je moet het al niet verder zoeken. U hebt het 
ook, autisme. Plop en ik stond daar!” (Mama Brent) 
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5.1.3 Ontkenning 
 
 
Hoewel gezinnen moeilijkheden ervaren in de thuissituatie zijn sommige ouders er nog 

niet klaar voor om diezelfde signalen ook van de school te krijgen. Deze ouders zijn nog 

niet klaar om zich open te stellen voor de problematiek waarmee het kind kampt en 

evenmin voor de volgende stappen nodig om die problematiek aan te pakken. Zij zijn nog 

niet bereid om te aanvaarden dat er iets mis zou kunnen zijn en zijn dus helemaal niet 

klaar voor wat de leerkracht hen te vertellen heeft.  

 
“Als ze zelf ook al een vis werpen dan is dat makkelijker om daarop in te gaan 
maar als je merkt dat ze blokkeren wanneer je over het onderwerp begint dan 
staan ze er nog niet voor open…” (Mama Brent vanuit haar rol als lerares) 

 

Aangezien autisme een ontwikkelingsstoornis is en vroege detectie daarom van belang is, 

verlaat de ontkenningsfase van ouders de start van de hulp aan het kind in kwestie. 

 

 

5.1.4 Doorverwijzing 
 
De manier waarop ouders terechtkomen bij een instantie die bevoegd is om een diagnose 

te stellen, is erg verschillend. Een aantal van de gezinnen die mee hebben gewerkt aan 

dit onderzoek zijn hierbij terechtgekomen na een doorverwijzing. Wie hen had 

doorgestuurd was telkens verschillend. Bij een aantal kinderen had het CLB een lijstje 

gegeven met mogelijke adressen waar ouders en kind voor een diagnose terecht konden, 

zowel privé-initiatieven als het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen. In een ander 

geval was het de logopediste die doorverwezen had naar een kinderpsycholoog en een 

kinderpsychiater. Andere ouders raadpleegden een kinderarts die hen dan weer 

doorstuurde naar een psycholoog. 

 
“Ik was tegen de kinderarts aan het praten en hij was met een vliegertje bezig 
rond haar bureau. De kinderarts zei: volgens mij is dat kind… ik zou daar eens 
mee verder gaan want dat is niet normaal. Ik vond dat wel normaal want thuis 
deed hij dat ook, hij had veel fantasie.” (Mama Robbe) 

 

Nog andere ouders gingen op eigen initiatief naar een kinderpsychiater toen een 

doorverwijzing via het CLB op een dood spoor uitliep. Opvallend was dat ook diensten of 

professionals uit een andere doelgroep de raad gaven om het kind te laten testen op 

autisme, het STOP project bijvoorbeeld of een CLB medewerker die een test op 

hoogbegaafdheid had uitgevoerd. Wat telkens terug lijkt te komen is dat ouders, wanneer 

ze geen doorverwijzing krijgen vanuit de omgeving, zelf de touwtjes in handen nemen. Ze 
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stappen op eigen houtje naar het CLB of gaan zelf verder wanneer ze geen diagnose 

krijgen. Achteraf gezien vinden ouders het belangrijk dat het CLB meteen gecontacteerd 

wordt, ook al ervaren ze een drempel. Ze zouden het ook nuttig vinden indien de taken 

van het CLB zouden verduidelijkt worden naar ouders toe en de voelbare drempel zou 

worden verlaagd. 

 

“Het CLB is voor veel mensen toch een drempel hoor. Het lijkt alsof, als je daar 
naartoe moet, dat je met het grootste probleem zit dat er bestaat, hoewel dat 
absoluut het geval niet meer moet zijn.” (Mama Brent) 

 

 

5.1.5 Waar diagnose verkrijgen 
 
Diagnoses werden in sommige gevallen verkregen bij geraadpleegde privé-psychologen 

of psychiaters. Hierover waren de ouders over het algemeen tevreden. Er was geen lange 

wachtlijst en de diagnose was er relatief snel. Daartegenover stond wel een duur 

kostenplaatje. Ook privé-instellingen zoals Indigo bleken duur te zijn. De ouders raden dit 

aan maar zijn zich er ook van bewust dat dit niet voor elk gezin een betaalbare optie is.  

 

“We zijn naar Indigo in Kontich gestapt. Dat is een vzw, dus in de privé. We 
hebben niet lang moeten wachten maar hebben wel een serieuze rekening 
gehad. Maar ik ben daar enorm tevreden van.” (Mama Maarten en Emma) 

 

De weg van het COS werd slechts door een gezin bewandeld. Dit gezin kon heel snel bij 

het COS terecht, maar mogelijks kreeg het kindje voorrang omdat het pas 3 jaar oud was 

op het moment van aanmelding. Twee gezinnen deden beroep op een revalidatiecentrum. 

 

 

5.1.6 Diagnostisch proces 

 
“Mijn kind is binnenstebuiten gekeerd, letterlijk bijna!”  (Mama Hannes) 

 
Een terugkerend item was dat hulpverleners de problemen, ervaren door de ouders, snel 

wegwuifden. Het lag aan de leeftijd of aan het karakter. De ouders verwenden het kind en 

traden niet streng genoeg op. Ouders voelden zich niet gehoord of gesteund in hun 

bezorgdheden, wat volgens hen een grote rol speelt in de tevredenheid en het persoonlijk 

welzij tijdens het diagnostisch proces.  
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“Je moet als ouder mondig genoeg zijn en over voldoende lef beschikken om het 
aan te durven om daar tegenin te gaan. Ik kan mij voorstellen dat je op een 
bepaald punt afhaakt of dat de communicatie stopt. (Mama Senne en Kobe) 

Voor anderen verliep het verkrijgen van de diagnose vrij vlot eens ze de juiste 

doorverwijzing hadden gekregen of zelf de juiste instantie hadden gevonden. Bij de 

meeste gezinnen ging er een periode voorbij van ongeveer een jaar tussen het zelf 

opmerken van de eerste signalen of het ontvangen van de buitenwereld en de diagnose 

op papier. Hierover was men best tevreden. 

 

“Milan was toen bijna 4 tegen dat ze aan de testen zijn begonnen en in oktober 
hadden we de diagnose. Dus in oktober van het jaar ervoor kregen we de eerste 
signalen van de juf en in oktober het jaar erop hadden we de diagnose. Dat 
vond ik vrij vlot gegaan.” (Mama Milan) 

 

De manier waarop de diagnose in sommige gevallen werd meegedeeld, kon men niet 

goedkeuren. De hulpverleners in kwestie stonden niet voldoende stil bij de impact die 

deze ‘stempel’ kan teweegbrengen bij ouders. De meeste ouders waren wel opgelucht op 

het moment dat de diagnose was uitgesproken. Niet alleen omdat ze er al zo veel 

inspanningen hadden voor geleverd, maar omdat hun vermoedens op die manier ook 

werden bevestigd. Schuldgevoelens en twijfels over opvoedcapaciteiten vielen weg. 

 

 

5.1.7 Belang van de diagnose 
 
Alle ouders waren het erover eens dat, hoewel het niet leuk is om een stempel te laten 

plakken op hun kind, ze zonder deze stempel nergens zouden staan in de 

hulpverleningswereld.  

 
“Ze zeggen dat een kind niet zo snel in een laatje moet gestopt worden, maar 
zonder die erkenning, zonder dat laatje is er geen hulp.”  (Mama Simon) 

 

Als ouder heb je een diagnose nodig om beroep te kunnen doen op hulpverlening. Voor 

het inschakelen van GOn-begeleiding bijvoorbeeld heeft men een nummer van het 

Vlaams Agentschap nodig en een diagnose van ASS. Ook om zich op de wachtlijst te 

laten plaatsen voor thuisbegeleiding heeft men een diagnose nodig. Hetzelfde geldt voor 

buitengewoon onderwijs. Ook brussen (broers of zussen van een kind met een beperking) 

kunnen niet geholpen worden indien ASS niet officieel is vastgesteld bij hun broer of zus.  

 
“ Als je nog geen diagnose hebt, dan zit je er wel mee. Geen thuisbegeleiding, 
geen GOn begeleiding,  geen speciale school. Maar ondertussen moeten dat 
kind en die broertjes en zusjes geholpen worden.” (Mama Simon)  
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Een van de mama’s stelde zich vragen bij het belang van de diagnose. Ze vroeg zich of 

ze haar kind, door de diagnose te kennen, anders behandelde. Ze heeft namelijk een 

oudere zoon die, nu ze meer over autisme weet, ook wel eens de stoornis zou kunnen 

hebben. Ze vertelde dat haar oudste zoon op dit moment echter werk heeft en 

samenwoont met zijn vriendin zonder ooit in het hulpverleningscircuit terechtgekomen te 

zijn.  

 
“Onze Michiel had dat ook. Nu dat ik het goed bekijk, Robbe lijkt op Michiel. 
Vroeger werd er niet direct een stempel gekleefd op een kind, nu heeft alles een 
naam. Onze Michiel heeft ook zijn weg gevonden. Niet altijd makkelijk maar 
hij heeft nu ook twee kinderen. Hij werkt bij mijn man. Hij is 27. Langs de ene 
kant is het goed dat je het weet en er leert mee omgaan. Langs de andere kant 
mag je ook niet TE. Robbe is meer dan dat.” (Mama Robbe) 

 

Een diagnose op zich is niet voldoende om op hulp te kunnen rekenen. De diagnose moet 

zo vroeg mogelijk gebeuren want er zijn enorm lange wachttijden uit te zitten. De periode 

tussen de vaststelling van de diagnose en de komst van de eerste hulpverlener, kan heel 

lang zijn.  

 

“Wij hebben de diagnose gekregen: 3de kleuterklas, 5, 6 jaar. En nu is hij 10 
jaar. Tussen 3de kleuterklas en 1ste leerjaar heeft hij die sprong gemaakt en 
dan hebben we om hulp gevraagd en we hebben tot nu moeten wachten.” 
(Mama Brent) 

 

Opmerkelijk is dat ouders heel nuchter omgaan met de stempels die worden geplakt op 

hun kind. De manier waarop ze vertellen dat hun kind nog een extra label heeft gekregen 

(ADHD, DCD, Gilles de la Tourette) is weinig emotioneel. Ze zien dit eerder als een 

deeltje van de puzzel en als een mogelijkheid om extra hulp te krijgen. 

 

“Eigenlijk is de GOn voor het autisme ook gestopt. Hij heeft 1 jaar geen gehad 
en dan hebben we nu terug die 2 jaar voor die DCD aangesproken. We hebben 
het geluk want het is een kinesiste die wel aan de sociale vaardigheden wil 
werken. We hebben geluk dat ze dat wilt doen. Eigenlijk moet zij enkel het 
motorische doen. Waardoor hij 2 jaar GOn meer heeft e. Want ik vind 2 jaar op 
een gans lager niet veel.” (Mama Brent) 

 

 

5.1.8 Diagnose. Wat nu? 
 
Na de diagnose bleken de meeste ouders vast te zitten. Ze voelden zich aan hun lot 

overgelaten en wisten niet hoe te beginnen of waar ze terecht konden.  
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“Ik was eerst blij dat het een naam had, maar dan begint het pas. Het is niet 
zoals een griep, het gaat niet over.”  (Mama Robbe) 

 

Sommige ouders kregen een adressenlijst mee na de diagnose, anderen kregen enkel de 

stempel en hadden het gevoel dat ze er alleen voor stonden. Op dat moment werd er heel 

veel gevraagd van de ouders wat soms hun draagkracht dreigde te overstijgen. 

Verschillende ouders vroegen zich geregeld af hoe ouders met minder middelen of met 

minder cognitieve vaardigheden het ervan af brachten. 

 

“Nee, de volgende keer krijg je een boekje mee met allemaal adressen van waar 
je u kunt naar richten maar uiteindelijk moet je dat zelf zoeken. Zoek het zelf 
maar verder uit. Daar stopt mijn job.” (Mama Brent) 

 

Ouders vertellen dat, bij het terugblikken, deze periode net heel belangrijk is. Ouders 

geven aan dat ze op dat moment niet gesteund worden en dat er geen pijltjes staan in het 

hulpverleningslandschap die hun in de juiste richting wijzen.  

 

Vele ouders vonden het belangrijk om vlak na de diagnose iemand te hebben die hun 

wegwijs kon maken. Een van de gezinnen had hun zoontje laten diagnosticeren bij een 

kinderpsychiater die zich specialiseert in kinderen met autisme. Zij werden wel heel goed 

geholpen. Stap voor stap werden ze geleid in de weg die ze moeten afleggen en de 

stappen die ze moeten zetten. 

 

“Als je 2 jaar moet wachten… je moet die andere dingen eigenlijk al allemaal in 
gang zetten. Of je zou moeten zeggen van als je de diagnose gehad hebt, krijg je 
5 gesprekken met de thuisbegeleiding, gewoon om die checklijst af te werken 
zo dat je zelf verder kan werken. Dan moet je niet naar de kinderpsychiater en 
gaan er geen 2 jaar verloren om dan pas het hele proces te doorlopen want als 
je dan ook nog eens moet wachten op GOn of andere hulp… Dus in het begin 
even crisismanagement en dan laat je die mensen los tot je rustig met het kind 
kan werken.” (Mama Simon) 

 

Wanneer er na de diagnose toch informatie werd gegeven, ging dit vaak over de 

praktische beslommeringen en werd niet gesproken over verwerking, impact op het gezin 

en de brussen of over langetermijnperspectieven. 

 

 

5.1.9 Tips 
 
Na het bespreken van de individuele ervaringen werd er in groep nagedacht over tips die 

in de toekomst kunnen tegemoet komen aan de moeilijkheden die zij ervaren hadden. 
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Deze kunnen worden onderverdeeld in tips bestemd voor de ouders, de scholen en de 

hulpverleners. 

 

Ouders 

Het is belangrijk om zo snel mogelijk een diagnose te verkrijgen. Die heeft men nodig om 

toegang tot hulp te krijgen. Wanneer ouders sterke vermoedens hebben dat er iets aan de 

hand is met hun kind, is het aangewezen om te blijven aandringen om een diagnose te 

krijgen. De ouders geven de raad om niet te wachten op een doorverwijzing: als je echt 

denkt dat er iets aan de hand is, ga dan zelf op zoek naar hulp. Hiervoor dient men 

mondig en assertief te zijn. Het is mogelijk om wachtlijsten te omzeilen door bij privé-

instanties aan te kloppen maar deze zijn vrij duur. Een andere tip die de deelnemers 

willen meegeven is om kinderen meteen op allerlei wachtlijsten te zetten. Wanneer men 

aan de beurt is, kan men nog beslissen of de hulp al dan niet nodig is. 

 

School 

Leerkrachten en kinderverzorgsters zien kinderen vele uren per week in verschillende 

situaties en kunnen daarenboven vergelijken met leeftijdsgenootjes. Ouders verwachten 

feedback van deze professionelen. Deze dienen getraind te worden in het opmerken en 

herkennen van signalen en moeten die doorgeven zowel aan de ouders als aan het CLB. 

Wanneer er ernstige vermoedens zijn van een stoornis, maar de ouders staan hier niet 

voor open, is het belangrijk dat deze vermoedens op een tactvolle manier aangebracht 

worden, blijven herhaald worden en degelijke informatie wordt gegeven. 

 

Hulpverlening 

De ouders geven de raad aan hulpverleners om meer te luisteren naar de vermoedens en 

de bezorgdheden van ouders. Deze  kennen hun kind het beste en hebben al een lange 

weg achter de rug. Hoewel hulpverleners dagelijks te maken hebben met beperkingen, is 

het belangrijk dat ze zich bewust blijven van de impact die het horen van een diagnose 

kan hebben op ouders. Tact en fijngevoeligheid zijn hierbij onmisbaar. Het diagnostisch 

gesprek zou volgens de participanten tevens moeten gevolgd worden door een aantal 

begeleidende gesprekken waarbij wordt stilgestaan bij de emotionele verwerking, de 

praktische zaken en de mogelijke hulpverlening. Als laatste vinden de ouders het niet 

kunnen dat er dergelijke lange wachtlijsten bestaan bij diagnostische centra aangezien 

autisme een ontwikkelingsstoornis is die zo vlug mogelijk dient vastgesteld te worden. 
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5.2 Aanvaarding 

5.2.1 Aanvaarding van de diagnose 
 
Uit de verschillende verhalen kwam naar voren dat ouders bij het krijgen van de diagnose 

kampten met een dubbel gevoel. Enerzijds waren ze opgelucht dat hun eigen 

vermoedens en bezorgdheden bevestigd werden. Ze voelden zich gesteund in het feit dat 

er effectief iets mis is en dat het niet te maken had met hun opvoedingscapaciteiten. Ook 

naar de buitenwereld toe hadden sommige ouders steun aan de diagnose. 

 

“Ik was blij dat het een naam had, dat hij niet het lastige kind was, verwend. 
Want Robbe is de jongste van zes. Iedereen zei dat hij verwend was. Hij is 
misschien een beetje verwend, dat kan, maar ik ken ook het verschil.” (Mama 
Robbe) 

 

Anderzijds schrokken ze wel omdat ze het label autisme niet verwacht hadden. Sommige 

ouders gaven aan dat ze eerder dachten aan ADHD en dat de diagnose van autisme hard 

aankwam. Dit bracht ongeloof, onzekerheid en pijn met zich mee. De reden die zij 

hiervoor aanhaalden, was het beeld dat de media van autisme scheppen. Ouders hadden 

een eng beeld van een kind met autisme. Sommigen kenden autisme vanuit films zoals 

Rain Man (Levinson, 1988) en Ben X (Balthazar, 2007) of vanuit documentaires over 

kinderen met een verstandelijke beperking die niet praten en in hun eigen wereldje zitten 

te wiebelen.  

 

“De kinderpsycholoog had ons gewaarschuwd om ons niet vast te pinnen op 
ADHD want het zou ook wel eens autisme kunnen zijn. Dat hadden we niet 
verwacht. Wat een schok. Want wat ken je van autisme als leek?Niets toch. 
Wat je ziet op tv, de Rain Man en dergelijke. En zo zag ik mijn kind niet. Of 
Ben X bijvoorbeeld. Ik had daar naar gekeken vlak na we de diagnose hadden 
gekregen en dat was geen goed idee.” (Mama Hannes) 

 
De ouders herkenden hun kind niet in dit beeld en gingen op zoek naar een tweede opinie 

om hun ongeloof te staven.  

 
“Uiteindelijk is het ook wel moeilijk om het te accepteren. Als ouder vraag je je 
af of het wel klopt. Je wilt een tweede opinie.” (Papa Senne en Kobe) 

 
Ouders gaven aan dat de puzzelstukjes pas op hun plaats vielen toen het beeld dat ze 

hebben van autismespectrumstoornissen werd bijgesteld en ze de gedragingen van hun 

kind hierin konden herkennen. 
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Wat de aanvaarding soms ook in de weg staat en waar hulpverleners niet genoeg bij 

stilstaan is het volgende: een kind met autisme wordt fysisch gezond geboren. Ouders 

denken een kind op de wereld te hebben gezet dat volledig gezond en normaal is. 

Wanneer ze na bijvoorbeeld 6 jaar horen dat dit niet het geval is, komt dit hard aan en 

gaan ze op dat moment door een gelijkaardige rouwfase als wanneer ze bij de geboorte 

te horen hadden gekregen dat er iets mis is. Medewerkers van het Infohuis Autisme die 

tevens ook ouder zijn van een kind met autisme of getrouwd zijn met iemand met autisme, 

gaven aan dat het rouw- of verwerkingsproces iets is waar alle ouders door moeten maar 

wat niet alle ouders op dezelfde manier doen. Sommige doen dit liever alleen, anderen 

zoeken hierbij steun van anderen op. De ouders moeten in beide gevallen de nodige tijd 

krijgen om te proberen de diagnose te verwerken. 

 

Deze tegenstrijdigheid zorgt ervoor dat ouders hun kind konden aanmelden en op de 

wachtlijst zetten voor allerlei soorten hulpverlening, maar tegelijkertijd kregen ze een heel 

pak verwerkingshuiswerk. Huiswerk omdat ze in de meeste gevallen onvoldoende 

gesteund werden door diegene waarvan ze de diagnose te horen hadden kregen. Dit is 

een duidelijk tekort in de hulpverlening. Van de ouders wordt verwacht dat wanneer ze de 

diagnose eindelijk gekregen hebben, ze aan de slag gaan om alle mogelijke hulp voor hun 

kind te versieren. Maar om dit goed te kunnen doen, hebben ouders zelf ook steun nodig. 

Zij moeten goed genoeg kunnen ouderen en dat is heel moeilijk op het moment vlak na de 

diagnose.  

 

“Je zou mensen die juist een diagnose hebben (of zelfs langer want dat duurt 
jaren eer ge ermee verzoend geraakt en dan nog) moeten opvangen. Zij hebben 
een klankbord nodig. Deze mensen zij weten niet meer tegen wie ze het nog 
kunnen vertellen.” (Mama Milan) 

 

Ouders vonden het onrechtvaardig dat net hun kind een beperking had. Anderzijds 

hadden ze ook een gevoel van opluchting omdat ze een bevestiging kregen niet 

verantwoordelijk te zijn voor de problemen. Aanvaarding van de diagnose is iets waar 

hulpverleners langer moeten bij stilstaan bij het geven van de diagnose. Vervolgens 

gingen ouders op zoek naar oorzaken.  

 

“Ik heb heel lang gedacht dat hij autisme had omdat hij zo vroeg geboren was 
maar ondertussen denk ik eerder dat hij te vroeg geboren is omdat hij autisme 
heeft. Omdat hij zodanig druk was dat hij eruit wilde.” (Mama Milan) 

 

Opvallend in deze getuigenissen was dat hoewel ouders duidelijk worstelden met de 

verwerking van de diagnose, ze er toch alles aan deden om hun kind de juiste zorg te 
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bieden. Ouders gaven de tip om te proberen het autisme zo snel mogelijk te aanvaarden 

omdat je anders als ouder de nodige hulpverlening in de weg staat.  

 

“Ik had zoiets van: ze vinden dat redelijk snel, maar hij is niet geholpen als je 
zelf de moed laat zakken. Het is nu eenmaal zo en je moet ermee vooruit.” 
(Papa Hannes) 

 

Ouders zien na een initiële verwerkingsperiode dat hun kind meer is dan de beperking 

alleen. Hun kind is niet autistisch maar heeft autisme. Zij kennen hun kind het beste en 

moeten het geregeld verdedigen tegen de buitenwereld. Het aanvaarden is geen eindig 

proces. Sommige ouders gaven aan dat dit iets is wat met vlagen komt en gaat. Wanneer 

ze botsen op een nieuwe moeilijkheid volgt opnieuw een periode van frustratie en 

verwerking. Denk bijvoorbeeld aan overgangen van kleuter naar lagere school naar 

middelbare school naar arbeidsmarkt. Telkens het kind zich in een nieuwe fase bevindt, 

worden ouders geconfronteerd met moeilijkheden en met verwachtingen en 

toekomstperspectieven die niet zullen kunnen waargemaakt worden. De manier hoe de 

buitenwereld en de hulpverlening hiermee omgaan is heel belangrijk. Ouders kunnen 

steun gebruiken om de overgang naar het buitengewoon onderwijs voor te bereiden. Dit 

wordt ervaren als een grote stap en de drempel is erg hoog. Ouders moeten hun 

toekomstperspectieven voor hun kind steeds weer bijstellen. Ouders zullen zich ook beter 

voelen wanneer de school bijvoorbeeld problemen beschouwt als punten waar men 

samen aan kan werken in plaats van zaken waar de ouders verantwoordelijk voor zijn.  

 

“Je wilt jouw kind zo lang mogelijk in het gewoon onderwijs houden. Want in 
eerste instantie vrees je voor zijn toekomst wanneer hij die overstap zou 
maken. Maar wel zien dat hij veel meer leert dan dat hij anders ooit had 
geleerd op school. In het gewoon onderwijs leren ze alleen leren. In het BULO 
leren ze ook hun plan te trekken, zichzelf te wassen en sociale contacten te 
onderhouden. Maar je wilt eigenlijk als ouder toch zo lang mogelijk uw kind in 
het gewoon onderwijs laten.” (Mama Milan) 

 

Ondanks de moeilijkheden die ouders ervaren, slagen ze er toch in de noden van hun 

kind voorop te stellen. Hoewel de stap naar het buitengewoon onderwijs groot en soms 

pijnlijk is voor de ouders die opgegroeid zijn met de gedachte dat een opleiding van groot 

belang is, handelen zij toch met de belangen van hun kind in het achterhoofd. Wanneer zij 

inzien dat het kind baat heeft bij een school die beter afgesteld is op zijn noden, of 

wanneer zij merken dat de optie internaat voordelig is voor het kind, de brussen en de 

partnerrelatie, kunnen zij hun eigen voorkeuren opzij zetten. 
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“Ik ga er altijd vanuit: mijn kinderen moeten gelukkig zijn. Gaat dat niet op 
een gewone school, OK dan is het op een bijzondere school.” (Mama Maarten en 
Emma) 

 

Als laatste tip rond aanvaarding staan ouders op het zich laten helpen. Voor sommige 

mensen is het niet evident om hulp toe te laten. Het kind en de rest van het gezin hebben 

er allemaal baat bij en men hoeft je zich niet voor te schamen. Ze stellen voor om 

persoonlijke steun te zoeken bij lotgenoten of bij professionals. Zijzelf wilden hiervoor niet 

terugvallen op vrienden of familie. Hier botsten ze namelijk op onbegrip of was de steun 

slechts van tijdelijke aard.  

 

“Laat je helpen. Echt toestaan dat mensen je helpen. Het feit dat ze zeiden van 
hij kan het wel, gewoon lager onderwijs, maar het zou nog beter zijn in het 
BUO, ook daar die klik maken van laten helpen. Dat gaan bezoeken en denken 
waar je u als ouder best voelt, wat het beste is voor uw kind en het toelaten dat 
je geholpen wordt en dat het kind het beste krijgt wat er is.” (Mama Simon) 

 
 

5.2.2 Aanvaarding door de buitenwereld 
 
Uit de gesprekken werd duidelijk dat de interactie tussen het kind met autisme en zijn 

omgeving in grote mate zijn beperktheid bepaalt. Ouders gaven aan dat wanneer beide 

partijen de nodige aanpassingen doen, het leven makkelijker wordt.  

 

“Ja ik vind Robbe is zo. Dat hoort er nu eenmaal bij. Mijn ene zoon stottert 
maar hij is ook meer dan alleen dat stotteren. Mits wat aanpassing langs beide 
kanten is dat leefbaar en kan hij mee functioneren in het gewone leven, in het 
gewoon onderwijs.” (Mama Robbe) 

 
Er moet echter een grote bereidheid bestaan om tegemoetkomingen te willen doen en dat 

is niet altijd het geval. Zeker omdat autisme geen uiterlijke kenmerken met zich 

meebrengt, is er heel wat onbegrip of ongeloof en weinig goodwill om af te wijken van de 

regels of normen. 

 

In verschillende verhalen kwam het gevaar voor het sociale isolement naar voor. Ouders 

weten bijvoorbeeld niet of mensen uit de buitenwereld hen en hun kind nog zullen 

aanvaarden indien ze hen zouden inlichten over de problematiek.  

 

“Ik had dat er lastig mee. Ook omdat hij in de familie niet aanvaard werd. De 
grote vonden dat ik overdreef en dat ik hem normaal moest behandelen, maar 
ik doe normaal hoor. Maar voor sommige dingen heeft hij een andere aanpak 
nodig. Hoe je het ook draait of keert, het gaat gewoon niet. In sommige 
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gevallen rekening houden. Hij krijgt niet toe, maar soms moeten we ons 
aanpassen. Daar hebben de grote het moeilijk mee.” (Mama Robbe) 

 

Ook al is het soms moeilijk om anderen in te lichten over de problematiek van je gezin, de 

meeste ouders raadden aan om mensen die betrokken zijn met je kind, in te lichten. Deze 

mensen kunnen er dan rekening mee houden wat meestal in het voordeel speelt van het 

kind.  

 

Het weinige begrip van de buitenwereld en de gevolgen ervan komt later nog aan bod 

wanneer de draagkracht van de ouders wordt besproken. 

 

 

5.2.3 Tips 
 
Ouders 

Om het kind zo snel mogelijk te kunnen helpen is het volgens de participanten van belang 

om de diagnose te verwerken en te aanvaarden. De ouders raden hierbij aan om de eigen 

noden niet uit het oog te verliezen en om tijdig hulp in te schakelen voor zichzelf. Steun 

zoeken bij het netwerk of bij professionals kan als positief ervaren worden. Professionals 

kunnen als bijtankplek optreden. Een plek waar men over moeilijkheden kan praten, waar 

men bevestiging en erkenning krijgt zodat men weer verder kan. Hulp toelaten voor 

zichzelf, het kind en de rest van het gezin, is iets wat de ouders erg belangrijk vinden. Een 

andere tip die zij meegegeven aan ouders van kinderen met autisme is het inlichten van 

mensen over de problematiek van het kind. Op die manier zal men in de meeste gevallen 

op meer begrip kunnen rekenen. 

 

Hulpverlening 

Bij de diagnose of vlak na de diagnose is het aangewezen om naast praktische informatie 

ook emotionele steun te bieden en adressen door te geven waar ouders terecht kunnen 

voor de verdere verwerking. 
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5.3 School 

Problemen en de daaruit voortkomende frustraties kwamen tijdens alle gesprekken aan 

bod. Alle kinderen zijn van schoolgaande leeftijd. School is dus een thema dat in 

tegenstelling tot het verhaal rond diagnose nog dagelijks aan bod komt. 

5.3.1 Problemen met communicatie 
 
In het reguliere onderwijs hadden sommige ouders problemen met communicatie. Ze 

voelden zich door de school niet gesteund en werden verantwoordelijk geacht voor al wat 

misliep op school. Ouders werden uitgenodigd op MDO’s die als zeer intimiderend werden 

ervaren. Er werd een sfeer gecreëerd van ouders en kind tegen de school. De school 

reikte hen weinig of geen oplossingen aan. Hoewel de school verwachtte dat ouders alle 

problemen zouden wegwerken, erkende ze hen niet als ervaringsdeskundigen. 

 

“Ze moeten luisteren naar de ouders. De ouders weten toch het meest daarover 
en over hun kind. Die juf is gespecialiseerd in lesgeven. Die ouders zijn 
eigenlijk ook professionals. Of broers en zussen, ze zullen meer met onze Simon 
bereiken dan wij. Praat eens met grote broer of zus, die hebben dikwijls nog 
trucjes die de ouders niet hebben.” (Mama Simon) 

 
De medewerkers van het Infohuis Autisme die optreden als ervaringsdeskundigen door 

andere ouders van kinderen met autisme advies te geven, zijn van mening dat ouders hun 

kind het beste kennen. Dit is niet zo vanaf de geboorte. Men moet zijn kind leren kennen 

en de beste omgangsvormen ontdekken, dit door vallen en opstaan. Het zou jammer zijn 

dat elke leerkracht ook dit proces van vallen en opstaan zou moeten doorlopen terwijl de 

ouders van het kind reeds over deze ervaring beschikken. 

 

Een ik-boekje waarin een aantal kenmerken en omgangstips in staan kan een houvast  

bieden voor de leerkracht. 

 

“Marie van Tanderuis werkt met Simon aan een ik-boekje.  Dat gaat over 
mensen die belangrijk voor hem zijn, over wat hij goed kan en minder goed kan 
en hoe je met hem kan omgaan om het beter te laten gaan? Een handleiding 
eigenlijk zoals bij een wasmachine bij wijze van spreken. Ik heb het boekje ook 
meegegeven op scoutskamp want ze kunnen daar tips uithalen in bepaalde 
situaties en hij is heel tevreden terug gekomen van kamp.” (Mama Simon) 

 

Verder was er weinig communicatie tussen de school en het thuisfront. In sommige 

gevallen werd er gebruik gemaakt van een heen en weer schriftje. Deze schriftjes stonden 

meestal vol met de negatieve dingen die zich op school hadden voorgedaan. 
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“We kregen dan een heen en weer schriftje, maar de juf vond dat te veel werk 
dus dat was dan met plusjes en minnetjes. Plus was goed, min stond voor een 
woedeaanval. Bijna elke dag waren er meer minnen dan plussen. Dan moesten 
wij hem daar elke avond over aanspreken. Dat was ook niet goed voor hem, dat 
weten we nu maar we deden het maar.” (Papa Senne en Kobe)  

 

Wanneer het heen en weer schriftje op een betere manier wordt gebruikt, is dit volgens de 

moeder van Simon wel een zinvol communicatiemiddel. 

 

“Ik ben sowieso voorstander van een heen en weer boekje. Het is voor heel veel 
mensen niet mogelijk om aan de schoolpoort te staan. Ik werkte vroeger ook 
fulltime dus het contact met de leerkracht lukte niet altijd. Maar het schriftje 
of een email, zodat je kort op de bal kan spelen. Vb. Dat huiswerk heeft hem 
van zijn stuk gebracht, moet dat volgende keer anders? Was daar iets mis?” 
(Mama Simon) 

 

Van samenwerking was slechts weinig sprake. Binnen de school werd de aanwezige hulp 

niet op elkaar afgestemd. De GOn-begeleider en de klasleerkracht deelden hun kennis en 

vaardigheden niet in functie van het kind.  Ook de uitwisseling met de thuisbegeleider 

bleef in sommige gevallen uit.  

 

“Ik denk dat de samenwerking onderling nog een beetje kan geoptimaliseerd 
worden. Ik denk dat dat ook afhangt, de  ene persoon zal er meer aan werken 
om contacten met de andere hulpverleners te hebben en anderen misschien 
minder. De vroegere GOn zocht meer contacten met anderen om hulp te 
krijgen. Nu heeft hij thuisbegeleiding bij maar ik heb gehoord van Veerle 
(thuisbegeleidster) dat de GOnjuf geen contact opgenomen heeft met haar 
terwijl dat Veerle bereid is om hierin bij te staan.” (Mama Brent) 

 

Het omgaan met het kind thuis en op school, bleef stikt gescheiden. Bij het gezin van 

Simon was het anders: 

 

“Bij Elke gaan we toch om de 2 maand. Zij kwam ook naar het schooloverleg 
dus alles werd gekoppeld. Op het schooloverleg was dat heel uitgebreid: juf, 
directeur, thuisbegeleiding, GOn, Elke, ouders, taakjuf,… Een hele groep maar 
alle neuzen zitten dan wel in dezelfde richting en dat vin ik heel zinvol.” 
(Mama Simon) 

 

 

5.3.2 Problemen met bereidheid 
 
Een ander terugkerend onderwerp was het gebrek aan bereidheid van de school en de 

leerkrachten in het regulier circuit om een extra inspanning te leveren voor het kind in 

kwestie. Ouders gaven aan dat de aanwezigheid van hun kind in de klas werd 
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getolereerd, dat er ook een aantal uitzonderingen werden gemaakt, maar daar bleef het 

dan bij. Wanneer, ondanks deze uitzonderingen, er toch nog problemen de kop op staken, 

zagen leerkrachten en directie dit niet langer als hun taak. Kinderen moesten zich 

aanpassen aan de werkwijze van de school. Omgekeerd werden er weinig inspanningen 

geleverd.  

 

“Dat loopt heel moeilijk met de interactie met school. Ze zijn altijd bereid om 
wat extra te doen: een aparte bureau, dat is geen probleem. Maar als het echt 
moeilijk is, sta je er alleen voor. Dan moet je het zelf uitzoeken en zelf 
voorstellen doen.” (Papa Senne en Kobe) 

 
Er werd ook niet afgeweken van de te behalen normen en kinderen die niet voldeden, 

werden volgens de ouders onvoldoende geholpen in bepaalde gevallen. 

 

“Op school merkte ik dan ook dat de lat voor alle kinderen even hoog werd 
gelegd. Kinderen die er niet aan konden dienden in de privé naar de logopedie 
en de kinesitherapie te gaan.” (Mama Maarten en Emma) 

 

De directie was ook niet steeds bereid om van te voren mee te delen bij welke juf het kind 

in het volgende schooljaar zou terecht komen.  

 

“Wij vroegen ook van:  is het mogelijk van op voorhand te laten weten bij welke 
juf dat hij gaat zitten zodanig dat we hem kunnen voorbereiden. We kregen 
dan een mailtje van het gaat juf Sonia zijn. We bereiden hem dus voor op juf 
Sonia. Wat gebeurt er? De eerste weken van het schooljaar gooien ze den boel 
om, zit hij niet bij juf Sonia. Zit hij bij een andere juf die dan ook nog eens het 
2de en het 3de samen doet.” (Papa Senne en Kobe) 

 

In 2 gevallen mocht het kind niet over zitten (hoewel dat aangewezen leek) omdat de 

leerkracht het kind niet nog een jaar in de klas wilde hebben.  

 

“Wij spraken op een gegeven moment voor Kobe van, waarom laten we hem 
niet gewoon de 3e kleuterklas opnieuw doen om te zien hoe hij verder 
evolueert. Maar daar was ook geen sprake van, want onmiddellijk scoorde hij 
dan veel te goed qua taalontwikkeling en dergelijke. Eigenlijk kwam het erop 
neer: ze zagen het gewoon niet zitten om nog een jaar met hem door te 
brengen.” (Papa Senne en Kobe)  

 

Ouders van een kind uit het middelbaar ergeren zich aan het gebrek aan globale 

richtlijnen. De maatregelen en uitzonderingen die voor hun kind gemaakt worden, zijn 

afhankelijk van de goodwill van de vakleerkrachten. 
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“Het probleem is daar een beetje dat het zowat aan leerkracht per leerkracht 
wordt overgelaten. Geen globale aanpak. En inderdaad, er zijn er bij hem ook, 
Senne heeft nogal moeite met vragen met veel tekst. Vraagstukken of andere 
vragen en hij vindt dat heel moeilijk, hij heeft veel tijd nodig, hij moet dat 
waarschijnlijk ik weet niet hoeveel keer lezen, maar als dat nu een examen is 
of een gewone toets.. de tijd loopt. Ge hebt er die hem langer laten werken en 
ge hebt er ook die dat niet willen en dat is dan voor hem ook heel verwarrend. 
De ene heeft precies begrip en de andere heeft dat niet. En ja…” (Papa Senne 
en Kobe) 

 

 

5.3.3 Problemen met middelen 
 

 “De overheid wil zoveel mogelijk kinderen met ASS in het gewoon onderwijs 
houden, maar dan zullen ze er iets moeten aan doen want zo gaat dat niet.” 
(Mama Milan) 

 

Ouders waren heel positief over de ondersteuning die ze van de GOn-begeleider kregen. 

Ze maakten zich echter wel zorgen over het geringe aantal uur per week en over de 

toekomst eenmaal de GOn er op zou zitten.  

 

“Met 2 uurtjes GON in de week kan je dat niet compenseren hoor. 2 
schooljaren op de 6. En de andere 4 dan? Dan moet je het zelf maar zien te 
redden. En het is maar 2 x een lesuur. Op school namen ze dan verschillende 
kinderen samen omdat ze dan meer uren hadden. Ik denk dat ze in 
verschillende scholen proberen om een praktische oplossing te vinden. Ik weet 
ook niet hoe ze het moeten oplossen want er moeten natuurlijk middelen voor 
zijn want dat kost veel geld. Je kan wel zeggen van dat en dat en dat zouden 
we moeten hebben, maar of het realiseerbaar is, is natuurlijk een andere 
zaak.” (Mama Milan) 

 

Een van de grootste problemen in het gewoon onderwijs was volgens de ouders de veel 

te grote klassen.  

 

“Het zijn grote klassen dus dan moeten er meer leerkrachten komen want een 
kind met autisme in een klas van 25 gaat gewoon niet.” (Mama Milan) 

 

Maar wanneer men voor een school met kleine klasjes kiest, zal die school als gevolg 

minder middelen hebben en is de kans groot dat er geen zorgteam aanwezig is. Ouders 

vertelden ook dat er bij de toewijzing van de leerkracht, geen rekening gehouden wordt 

met diens capaciteiten. De leerlingen lijken willekeurig verdeeld te worden. Volgens de 

ouders zijn scholen totaal niet uitgerust om met autisme, laat staan al de andere 

doelgroepen met speciale noden, om te kunnen gaan. Scholen hebben bijvoorbeeld geen 

voorziening om een kind met autisme tot rust te laten komen wanneer het even moeilijk 
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gaat. Ze hebben hier de ruimte en het personeel niet voor. De middelen worden naar de 

mening van de ouders eerder ingezet bij de allochtone nieuwkomers daar deze een 

grotere leerlingengroep uitmaken. 

 

“Als de scholen een keuze moeten maken om middelen in te zetten, dat ze altijd 
gaan kiezen voorde nieuwkomers, of voor de anderstaligen. Waarom? Die zijn 
gewoon met meer, en hoe meer dat ze er daarvan in de school kunnen krijgen, 
betekent een groter leerlingenaantal, tegenover die ene of die 2 dat ze hebben 
voor GON” (Mama Senne en Kobe) 

 

Ouders deden ook een oproep aan de overheid om het beeld van autisme dat de 

buitenwereld wordt ingestuurd, te veranderen. 

 

“Er wordt veel te weinig aandacht aan besteed in de media. En ook nooit een 
realistisch beeld van autisme naar de buitenwereld, of een beetje een positiever 
beeld. Toen ze mij vertelden dat Hannes autisme had. Wat was mijn beeld 
daarvan? De Rain Man. Of een kindje dat in een hoekje zit te wiebelen en niks 
zegt. Maar mijn kind is zo niet. Hij is helemaal anders. En dan begin je te 
zoeken op het internet. We hebben ons lid gemaakt van de VVA. Dan kom je zo 
wel een aantal dingen te weten van wat autisme juist is. Maar uiteindelijk is 
het een groot raadsel en wordt er eigenlijk veel te weinig aandacht aan 
besteed.” (Mama Hannes)  

 

 

5.3.4 Problemen met kennis 
 
Problemen die zich voordoen op school hebben volgens ouders meestal te maken met 

een gebrekkige kennis van de problematiek. Het botst bij de interactie waardoor de 

beperking van het kind tot uiting komt. Leerkrachten beschikken over onvoldoende kennis 

en praktische vaardigheden. Een van de mama’s staat zelf in het onderwijs. Ze is 

kleuteronderwijzeres in de 1ste kleuterklas. Zij zei hierover het volgende: 

 

“Ik zou het aangewezen vinden indien leerkrachten de mogelijkheid krijgen om 
bijvoorbeeld een familiedag van Tanderuis mee te volgen, niet verplicht. Hier 
kan je meerdere kinderen met autisme zien en hoe men ermee omgaat. Het is 
veel praktischer en je krijgt er een realistischer beeld van. En die 
belevingscircuits zijn ook wel leuk om te ervaren. Is het geen mogelijkheid om 
wanneer je een vermoeden hebt van een kind in uw klas, dat je eens naar die 
dingen kan gaan? Je krijgt  soms wel van die infosessies maar dat is vaak heel 
theoretisch en weinig praktische tips. Die ervaring doet soms ook wel veel.” 
(Mama Brent) 

 

De mama van Simon had ook een tip voor de leerkrachten: 
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“Ik denk: ik zie iets raars, ik geef al 30 jaar les, ik geef dat door aan het CLB. 
Daarom moet ze nog niet zien: Het is autisme. Opmerken dat dit kind niet 
zoals de anderen is, volstaat. Laat ons daar iemand van het CLB naar laten 
kijken, die mensen zijn daar tenslotte meer op getraind. Het is bij Simon ook zo 
naar boven gekomen. Ik denk dat ik persoonlijk liever zou hebben dat 
abnormale dingen gewoon gemeld worden. Maar eens er een constatering is 
van, een diagnose, dit kind heeft autisme, op dat moment misschien dat die 
leerkracht ergens een halve dag kan getraind worden. De basisprincipes en de 
klas omgeving vriendelijk maken in plaats van iedereen te trainen in het 
kunnen opmerken van eventuele gevallen van autisme. Maar als het geval zich 
aanbiedt en de leerkracht krijgt een geval van autisme, dan op dat moment…” 
(Mama Simon) 

 

Volgens de medewerkers van het Infohuis Autisme speelt niet alleen kennis een 

belangrijke rol. Het gaat volgens hen ook over de correcte houding ten aanzien van 

iemand die anders is: een houding van aanvaarding van de persoon zoals hij is en 

bereidheid om de uitdaging aan te gaan. Soms klikt het niet met iemand die kennis heeft 

over autisme maar wel met een vrijwilliger zonder enige ervaring, maar die er wel voor 

openstaat. Een van de medewerkers gaf het voorbeeld van een leerkracht die een 

systeem dat ze had gebruikt bij een kind met autisme in een vorig schooljaar, wou 

toepassen op een ander kind met autisme. Toen dit niet het gewenste effect had, zat ze 

met de handen in de haren. Het beeld dat deze leerkracht had van autisme werd bepaald 

door die ene ervaring met dat ene kind. Dit maakte dat ze het nieuwe kind niet kon 

benaderen in zijn eigenheid.  

Het is zoals Theo Peeters (2012) beschrijft:  

Het probleem is dat je in de meeste universitaire studies . . .  wel interessante 

theoretische uiteenzettingen krijgt, maar wat doe je ermee in de praktijk? Er is 

zoals we weten een groot verschil tussen ‘book smart’ (de intelligentie van boeken) 

en ‘street smart’ (de intelligentie van het dagelijkse leven) en dat is niet alleen zo 

voor mensen met autisme. (Opleidingscentrum Autisme, para 17) 

 

 

5.3.5 Problemen met beleid 
 
Vele ouders kregen het gevoel alsof zij de ouders waren van het allereerste kind met 

speciale noden op de school. Het leek hen alsof er geen duidelijk beleid was rond 

inclusie. School, directie en leerkrachten stonden er wel voor open maar waren 

weigerachtig ten opzichte van veranderingen. In het gewoon onderwijs ligt de nadruk 

vooral op leren en intelligentie. Een kind met speciale noden is hiervoor een bedreiging. 

De school stelt gemakkelijkheidhalve voor om het kind te laten zitten blijven zodat het de 
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rest van de klas niet ophoudt in plaats van op zoek te gaan naar de oorzaken of naar een 

manier waardoor het kind wel zou kunnen volgen. 

 

In vele scholen is er een goed zorgteam aanwezig, maar het plan dat wordt opgesteld, 

legt meestal de verantwoordelijkheid bij de leerkracht wat zijn of haar draagkracht 

overstijgt. Wanneer er sprake was van een probleem met andere ouders, nam de school 

het in 1 geval  op voor die andere ouders en stonden de ouders van het kind met autisme 

er weer helemaal alleen voor.  

 

“De avond voor de vakantie begon, krijgen we de directrice aan de lijn en die 
zegt: ik heb hier zo pas 3 ouders in mijn bureau gekregen en die dreigen: ofwel 
Kobe weg ofwel wij weg. En hij werd ook geschorst. Hij mocht een tijdje niet 
meer komen. Ik heb nog nooit geweten dat een kleuter geschorst werd. Er werd 
dan gezegd: we gaan u laten weten of hij na de vakantie mag terugkomen.” 
(Papa Senne en Kobe) 

 

Sommige scholen verliezen niet graag leerlingen en nemen enkel hun intelligentie als 

maatstaf om het kind in het gewoon onderwijs te laten blijven. 

 

“Hij had veel problemen en ik vroeg telkens of we hem niet naar het bijzonder 
onderwijs moesten laten gaan. Nee nee, hij is intelligent genoeg.” (Mama 
Hannes) 

 

De stap naar het Buitengewoon onderwijs wordt vaak pas laat genomen omdat er sprake 

is van een zekere drempel. Het is niet alleen moeilijk als ouders om de 

toekomstperspectieven voor hun kind opnieuw te moeten bijstellen, er heerst ook een 

negatief beeld van het Bijzonder onderwijs in de maatschappij. De lange wachtlijsten in 

het BUO dwingen kinderen soms om het leerjaar over te doen tot er een plaatsje vrijkomt. 

 

 

5.3.6 Draagkracht school 
 
In voorgaande delen zijn ouders nogal negatief ten aanzien van de scholen en de 

leerkrachten. Ze zijn zich echter wel bewust dat de schuld niet volledig bij hen ligt. Ze 

geven toe dat ze veel van scholen en leerkrachten verlangen en dat deze daar niet altijd 

toe uitgerust zijn. 

 

M: “Er zijn nog altijd leerkrachten die totaal niet weten wat voor een 
uitgebouwd netwerk dat er al is voor kindjes met speciale noden. En daar 
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wordt ook veel te weinig door het lerarenkorps onderling over uitgewisseld, 
gebrainstormd.” 
P: “Het probleem is in het huidige onderwijs dat de leerkrachten zo’n druk 
programma hebben, dat de klassen zo groot zijn…” (Ouders Senne en Kobe) 

 

Hun draagkracht is beperkt. ASS is ook geen eenvoudige problematiek. Het brede 

spectrum zorgt ervoor dat niet elk kind nood heeft aan dezelfde maatregelen. Hét traject 

voor kinderen met ASS in het gewoon onderwijs bestaat niet. Dit is moeilijk voor ouders, 

maar ook voor de school. Toch is het totaal fout indien een school ouders zou dwingen tot 

het verstrekken van medicatie aan hun kind omdat de draagkracht van de school bereikt 

is. Het kiezen voor medicatie moet een persoonlijke keuze kunnen blijven.  

 

“Zowel bij Senne als bij Kobe, die medicijnen worden soms aangepast om de 
juiste dosis te vinden. Want dat is constant zoeken. Dat heeft dan een reactie. 
Kobe plaste bij te veel medicatie altijd terug zijn bed, dat is niet niks. Dan zit 
je elke keer opnieuw met natte lakens. Ik kreeg die niet op tijd gewassen en 
gedroogd en ik vermoedde dat dit door de medicatie kwam. Dan hebben we 
weer afgebouwd en was hij weer heviger op school. Dan moest ik zeggen dat hij 
geminderd was met medicatie. De school vond dat ik hen had moeten 
inlichten.” (Mama Senne en Kobe) 

 

Ook wordt het kind met autisme soms geviseerd. Bewust of onbewust wordt het steeds in 

het zwakkere groepje gezet of wordt de lat verlaagd. Dat is niet wat ouders willen. De lat 

mag hoog blijven, er moeten alleen maatregelen getroffen worden zodat kinderen met 

autisme aan dezelfde lijn kunnen starten en dezelfde kansen hebben om het einddoel te 

bereiken. 

 

 

5.3.7 Problemen met het optimaal benutten van hulp 
 
Er zijn goede hulpbronnen aanwezig maar die worden niet altijd optimaal benut. De eerste 

doorverwijzing bijvoorbeeld laat soms lang op zich wachten. Leerkrachten merken niet 

meteen iets op waardoor het CLB in sommige gevallen pas laat wordt gecontacteerd. 

 

“Maarten was van december dus ik had al verwacht dat hij ging moeten blijven 
zitten. Ik dacht in de 3de kleuterklas maar hij mocht altijd meeschuiven ook al 
was er iets. Het kwam niet in mij op om het CLB er zelf eens bij te vragen. 
Maar als die leerkracht dat niet zegt dan ga ik ervan uit dat het niet nodig is.” 
(Mama Maarten en Emma) 
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GOn-begeleiding wordt als zeer positief ervaren door de ouders maar het gebeurt dat de 

GOn-begeleider wordt ingeschakeld voor het afwerken van onderwerpen of oefeningen uit 

de les of als hulpjuf wanneer de leerkracht een uitstap plant.  

 

“Eigenlijk was de afspraak, er waren 2 uren GOn en de GOn juf ging 1 uur bij 
hem in de les zijn en dan werd er een les gegeven die voor hem moeilijk was, 
vb. luisteren, of begrijpend lezen. En dat er dan een 2de uurtje was dat de 
GOnjuf met hem alleen werkte. Na Nieuwjaar heeft de juf daar haar laars aan 
gelapt en heeft die eigenlijk de GOnjuf als veredelde hulpjuf gebruikt. De juf 
plande activiteiten op de dag dat de GOnjuf kwam en zo kon de GOnjuf mee als 
begeleidster maar dat was de bedoeling niet.” (Mama Hannes) 

 

Verder mist de leerling les tijdens het GOn-moment wat op zich dan weer voor meer 

stress zorgt en extra huiswerk met zich meebrengt. Ouders moeten thuis vaak 

compenseren voor wat er op school mis gaat. Sommige kinderen kregen een aantal 

voordelen in de klas. Ze mochten bijvoorbeeld typen in plaats van schrijven of muziek 

beluisteren tijdens het leren. Toch deden deze kinderen dit niet omdat ze dan zouden 

opvallen. Is er sprake van pestgedrag wanneer men anders is? Dit zou moeten 

onderzocht worden want het is jammer dat er speciale maatregelen in het leven worden 

geroepen om de kinderen te helpen en die om andere redenen dan weer niet kunnen 

benut worden. 

 

 

5.3.8 Moeilijkheden kind 
 
Het kind ervaart in het regulier onderwijs problemen bij overgangsmomenten en 

speeltijden omdat die niet altijd gestructureerd verlopen. Kinderen hebben het gevoel 

zichzelf niet te kunnen zijn en lopen de hele dag op de toppen van hun tenen. Ze moeten 

zich inhouden wat ervoor zorgt dat de spanningen thuis worden geuit. Ook brusjes 

ervaren hinder op school. Zij krijgen vaak op voorhand al een stempel omwille van de 

broer of de zus van die met autisme. 

 

 

5.3.9 Tips 
 
Ouders 

Wat betreft school geven de participerende ouders de raad om een school te kiezen 

waarmee men een klik voelt. Verder is communicatie het belangrijkste instrument voor 

een geslaagde schoolloopbaan. Dit kan door informele momenten aan de schoolpoort, 
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nota’s in de agenda, in het heen en weer schriftje en e-mails. Formele overlegstructuren 

zoals MDO’s kunnen nuttig zijn om alle betrokkenen in te lichten, ze op de hoogte te 

stellen van de verschillende bevoegdheden en deze op elkaar afstemmen. Hierbij zijn 

ouders en school deel van hetzelfde team, namelijk dat van het kind. Door de expertise 

van school en ouders te combineren, kan men tot de beste zorg komen. Een ik-boekje 

kan daarnaast een houvast bieden voor de leerkracht. 

 

School 

Aan de school geven de ouders ook de tip om een open communicatie te onderhouden 

met de ouders waarbij respect voor elkaars deskundigheid centraal staat. Zij wijzen hierbij 

op de mogelijkheid om op informele manieren te communiceren zodat ouders zich niet 

aangevallen voelen zoals op een MDO. Overleg en afstemming tussen de verschillende 

betrokkenen is een ander belangrijk item voor de school. Op die manier kan de hulp 

optimaal benut worden en is er duidelijkheid onder de medewerkers. De problemen met 

bereidheid zoals eerder besproken, hangen samen met een gebrek aan tijd, middelen en 

kennis. Een duidelijk beleid, opgesteld in samenspraak met ouders en hulpverleners kan 

zorgen voor een efficiëntere inzet van schaarse middelen en maakt dat de extra 

inspanningen voor kinderen met speciale noden inherent worden aan het takenpakket. 

Het betreft een autivriendelijk schoolbeleid waarin nog amper uitzonderinge moeten 

gemaakt worden. Alle kinderen hebben bijvoorbeeld baat bij een gestructureerde 

leeromgeving. Langer stilstaan bij ontwikkelingsstoornissen (en dan vooral vanuit een 

praktische invalshoek) en praktijk gerichte bijscholingen kunnen het aangehaalde gebrek 

aan kennis eveneens voorkomen. Begrip en verdraagzaamheid van zowel leerkrachten 

als medeleerlingen kan verhoogd worden door een aantal projecten, zodat anders zijn niet 

afgestraft wordt. Hierdoor kunnen leerlingen met ASS ongegeneerd gebruik maken van 

hun aangepaste middelen. Op die manier krijgen kinderen op school de ruimte zowel om 

er bij te horen als om aanvaard te worden met hun beperkingen.  

 
 

5.4 Hulpverlening 

5.4.1 Welke soort hulpverlening en waarvoor? 
 
De hulpverleningsinstanties die geraadpleegd werden door de ouders waren 

uiteenlopend. De grootste verschillen waren te merken tussen ouders die nog op de 

wachtlijst stonden en ouders die reeds in begeleiding waren. Verder waren er ook 

duidelijke verschillen naargelang het soort onderwijs dat het kind genoot. Om de 
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wachtlijsten te overbruggen gingen ouders aankloppen bij onder andere centra voor 

geestelijke gezondheidszorg, privé-psychologen of -kinderpsychiaters, of de huisarts.  

 
“Als je dan echt een heel moeilijk moment hebt, moet je wel regelmatig eens de 
huisarts laten komen voor gewoon eens te kunnen praten.”  (Papa Senne en 
Kobe) 

 

Sommigen maakten zich lid van de Vlaamse Vereniging voor Autisme en schreven zich in 

voor oudercursussen. Op die manier kwamen ze in contact met lotgenoten, wat in de 

meeste gevallen heel positief werd ervaren.  

 
“Wat ik ook gedaan heb indertijd is de oudercursus van VVA (Vlaamse 
Vereniging voor Autisme), een absolute aanrader. Ook omdat je daar kort na 
de diagnose in contact komt met andere ouders en zij zijn echt wel… Goud 
waard.” (Mama Simon) 

 

Ondertussen deden ouders ook beroep op het verhoogde kindergeld en vonden ze steun 

en informatie in boeken.  

 
“Ik heb het eerste jaar veel gelezen en boeken gekocht. Niet zozeer gaan zoeken 
op het internet omdat je dan overdonderd wordt en dan zie je door het bos de 
bomen niet meer. Dus ik heb beetje bij beetje en op aanraden van mensen 
boeken gekocht en gelezen.” (Mama Simon) 

 
Alle gezinnen hadden contact met de thuisbegeleidingsdienst Tanderuis vzw, de 

thuisbegeleidingsdienst voor personen met autisme regio Oost-Vlaanderen. De meesten 

waren in begeleiding op het moment van het onderzoek of hadden al thuisbegeleiding 

gehad. 1 gezin stond nog op de wachtlijst. Thuisbegeleiding is iets waar de ouders, 

ondanks de lange wachtlijst, erg tevreden over waren. Ze gaven aan dat ze daar veel uit 

geleerd hebben en veel steun aan gehad hebben. 

 

“Het waren vooral die moeilijkheden op school en met huiswerk waarbij dat ik 
behoefte had aan thuisbegeleiding en dan vooral voor mij zodat ik hem kan 
begeleiden, minder om hem te laten begeleiden. Ik heb daar veel aan gehad.” 
(Mama Milan) 

 

“Je hebt mensen die zeggen: thuisbegeleiding, ik heb dat niet nodig, ik zal ze 
zelf opvoeden, ik wil geen pottenkijkers. Zo heb ik dat niet ervaren. En het is 
ook niet omdat je het op deze moment niet nodig hebt dat je het nadien niet 
zult nodig hebben. Ik had mij altijd direct op de wachtlijst gezet en als het dan 
niet nodig is kan je dat nog zeggen. Die raad zou ik de mensen wel willen 
geven: zet u op de wachtlijst, iedereen doet dat! Als je dat niet doet, blijf je in 
de kou staan.” (Mama Milan) 
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Ze gaven aan dat de begeleiding nog intensiever mocht zijn en ouders van kinderen die 

op internaat gingen, vonden het jammer dat de thuisbegeleiding dan stopte. 

 

“We hadden een hele goede thuisbegeleidster, dat was heel goed. Altijd heel 
tevreden van geweest.  Die kon heel goed met hem overweg. Maar voor mijn 
part had dat nog iets intensiever mogen zijn. Maar natuurlijk de mensen 
hebben maar beperkte middelen, beperkte uren per dag dat ze kunnen werken 
dus ja.” (Mama Hannes) 

 

Gezinnen van kinderen in het gewoon onderwijs kregen vooral steun van het zorgteam 

van de school en de GOn-begeleider. 

 
“Het was daar wel een goed zorgteam in Sint Maarten. Ik denk dat moest er 
iets zijn dat ik daar nog altijd wel terecht zou kunnen.” (Mama Robbe) 

 

Over het CLB waren de meningen verdeeld. Voor een aantal was dit een goede 

hulpverleningsbron en doorverwijzingsinstantie.  

 
“Maar de stap hebben wij gemakkelijk gemaakt en wij hebben van het CLB 
wel veel hulp gekregen.” (Mama Brent) 

 

Anderen werden niet gehoord door het CLB.  

 
“Verschillende keren gevraagd om het CLB in te schakelen daar maar het CLB 
vond niks. Wij weten het ook niet meer zeiden ze dan. Waar zit die eerste 
doorverwijzing?” (Papa Senne en Kobe) 

 

Gezinnen van kinderen in het buitengewoon onderwijs werden goed opgevangen door de 

school en hun paramedisch team. 

 

“Wat ik minder vlot vond dat was vooral de stap naar dat verhoogd kindergeld. 
Je moet daar een lijvig dossier voor insturen. Daar moet je meer zelf je weg wat 
in zoeken. Natuurlijk eens dat je in het bijzonder onderwijs zit, krijg je daar 
meer steun van. Die maken zelf een dossier en die schrijven zelf een verslag 
zodat uw dossier zwaar genoeg weegt. Een kind in het gewoon onderwijs krijgt 
daar minder steun in. Daar heb je ook geen logopedie en kinesitherapie 
bijvoorbeeld. Ik denk dat als je een kind hebt in het gewoon onderwijs, dat je 
daar een dagtaak aan hebt om uit te zoeken bij wie hij daarvoor best terecht 
kan, en dat je daarvoor enorm moet rondrijden, terwijl in het BULO zit dat 
mee in het pakket van de school. Logo, kine, … dat is een voordeel aan BULO.” 
(Mama Milan) 

 

In de manier waarop gezinnen bij hulp terecht kwamen was geen duidelijke lijn in aan te 

brengen. Sommige werden doorverwezen door de school of het CLB, anderen vonden 

een foldertje in de wachtzaal van de logopedist. In andere gevallen werden de ouders 
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doorverwezen door een psycholoog of een medewerker van het STOP-project. Er is geen 

goede afstemming van de verschillende hulpverleningsinstanties en de doorverwijzing lijkt 

op toeval en willekeur te zijn gebaseerd. Uiteindelijk wordt de weg naar de hulpverlening 

wel gevonden, maar het brengt heel wat stress en onzekerheid met zich mee voor de 

ouders. 

 

“Er is eigenlijk van alles, er bestaat van alles van hulpverlening maar je moet 
het een beetje zelf vinden en ik denk dat de samenwerking onderling nog een 
beetje kan geoptimaliseerd worden.” (Mama Brent) 

 

De gevonden hulpverlening werd ingeschakeld door de ouders voor verschillende zaken: 

zowel opvoedkundige moeilijkheden (omgaan met woedeuitbarstingen, hoofdbonken, 

pesten op school), praktische tips (hulp bij dossier voor verhoogd kindergeld, 

huiswerkbegeleiding, vrijetijdsbesteding, schoolkeuze, psycho-educatie), werken met het 

kind (motoriek, logopedie, sociale vaardigheden) als voor emotionele ondersteuning 

(verwerking diagnose, omgaan met reacties uit de buitenwereld) en als steun en 

contactpersoon tijdens overlegmomenten. 

 

 

5.4.2 Positieve ervaringen met de hulpverlening 
 
Een van de doelen van deze thesis is om de problemen waar ouders mee geconfronteerd 

worden op zoek naar een diagnose en op zoek naar de weg doorheen het 

hulpverleningslandschap, in kaart te brengen. Het is echter belangrijk om die zaken 

waarmee de ouders positieve ervaringen gehad hebben niet uit het oog te verliezen. 

 

Samengevat waren de meeste ouders tevreden van de thuisbegeleiding, de 

oudercursussen van de VVA en van Tanderuis vzw, thuisbegeleiding voor personen met 

autisme in Oost-. Initiatieven voor brussen werden enthousiast onthaald en 

inleefmomenten georganiseerd voor familieleden en leerkrachten werden ook 

geapprecieerd. Praktische tips over alledaagse problemen zijn zeer gegeerd naast 

gesprekken gericht op de beleving van de ouders. Ouders vinden steun bij een 

contactpersoon die hen wegwijs maakt in de hulpverlening, iemand die hen toont wat de 

volgende stap is en hen coacht in hoe die stap kan genomen worden. Dit kan een 

psycholoog zijn van een CGG of een privé-kinderpsychiater maar ook een thuisbegeleider 

kan deze functie op zich nemen. Ouders van kinderen in het Buitengewoon Onderwijs 

waren erg tevreden over het paramedisch zorgteam inherent aan de school. Dit 
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bespaarde hen vele ritjes en had als voordeel dat er communicatie was tussen de 

verschillende experten. 

 

 

5.4.3 Negatieve ervaringen met de hulpverlening 
 
Het verkrijgen van de diagnose verliep niet altijd van een leien dakje. Zo was er een gezin 

waarbij het revalidatiecentrum en het COS een verschillende diagnose stelde. Uit 

onderstaand citaat blijkt dat er daarenboven een grote kloof bestaat tussen het moment 

dat de diagnose wordt verkregen en het moment dat de ouders hulp krijgen. Zelfs na de 

diagnose kan men niet meteen rekenen op hulp.  

 
“Wij hebben de diagnose gekregen, 3de kleuterklas, 5, 6 jaar. En nu is hij 10 
jaar. Tussen 3de kleuterklas en 1ste leerjaar heeft hij die sprong gemaakt 
waardoor hij een jaartje voor zit. Het is dan dat we om hulp hebben gevraagd 
en we hebben tot nu moeten wachten.”  (Mama Brent) 

 

Er zijn lange wachtlijsten en het overbruggen ervan kan slechts als je beschikt over 

voldoende financiële middelen om privé-hulp in te schakelen.  

 
“Ondertussen ook naar een kinderpsycholoog gezocht om hem te begeleiden. Ze 
hadden ons het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg aangeraden omdat 
dat low budget was. Je moet daar geen €50 betalen.  Maar daar was een intake 
en een wachtlijst dus zijn we eerst bij een andere kinderpsycholoog gegaan.” 
(Mama Hannes) 

 
Ook kan men pas bij de hulpverlening aankloppen wanneer men de diagnose heeft 

verkregen.  

 
“Je krijgt soms wel een kindje met een stempel van autisme maar het punt is 
als je de stempel niet hebt, dan krijg je die hulpverlening niet. Als je net geen 
diagnose hebt, dan zit je er wel mee. Geen thuisbegeleiding, geen GOn-
begeleiding,  geen speciale school. Maar ondertussen moet dat kind geholpen 
worden, die broertjes en zusjes.” (Mama Simon) 

 

Aangezien de weg naar een label lang kan duren, zitten vele gezinnen een lange tijd 

zonder enige hulp. Daardoor worden de reserves van de ouders aangetast wat het goed 

genoeg ouderen in de weg staat. Ouders gaven aan dat ze vlak na de diagnose het 

gevoel hadden, verloren te lopen. Hulp is niet aangeduid en er is geen duidelijke 

regelgeving wat betreft doorverwijzing. 
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“Ik vind dat je het veel zelf moet zoeken. Ik denk dat er mensen zijn die er niet 
aan toe komen en dan verlies je veel van hulp. Je moet veel zelf zoeken. Dat 
wordt hier niet op een blaadje meegegeven.. ook zo via via.” (Mama Robbe) 

 

Er wordt van ouders verwacht dat ze zelf veel uitzoeken en initiatief nemen. Ze worden 

verplicht een soort managersfunctie op zich te nemen. Ze zijn manager van hun kind en 

moeten zelf uitzoeken welke hulpverlening er bestaat en waar ze recht op hebben. Deze 

job wordt bemoeilijkt door het feit dat sommige websites niet up to date worden 

gehouden. Verder moeten ouders zich op regelmatige tijdstippen vrijmaken om te kunnen 

deelnemen aan projecten zoals het STOP-project of om in te staan als taxichauffeur om 

hun kind naar alle therapieën te brengen. Ouders worden bijna verplicht om minder te 

gaan werken om dit alles rond te krijgen. De ouders herhaalden regelmatig dat dit volgens 

hen moeilijk is voor mensen die niet over de cognitieve mogelijkheden hiervoor 

beschikken of onvoldoende financiële middelen hebben.  

 

“Het is echt niet simpel vind ik. Het is niet dat wij super slim zijn maar er zijn 
mensen met minder mogelijkheden. Hoe doen die dat dan? Dat is zo erg voor 
die kinderen. Ik moest echt zelf zoeken.” (Mama Robbe) 

 

“De mentale, administratieve en financiële ondersteuning van de ouders is 
belangrijk. Sommigen hebben moeite om hun plan te trekken met de 
administratieve rompslomp die erbij komt kijken en je raakt gemakkelijk in 
een sociaal isolement. Ik weet niet hoe sommige mensen zich moeten behelpen 
als ze hierbij geen ondersteuning krijgen. Het heeft ons al zoveel moeite 
gekost, en wij zijn via ons beroepsleven vertrouwd met administratieve en 
financiële zaken.” (Mama Milan) 

 
Verder vertelden ze dat ze geconfronteerd werden met ingewikkelde administratieve 

zaken zoals onder andere het aanvragen van verhoogd kindergeld. Ouders gaven kritiek 

op het feit dat ze niet begeleid werden om dit dossier op te stellen en op de toewijzing van 

dat verhoogde kindergeld. Verslagen van logopedisten en kinesisten moesten overdreven 

worden, het dossier moest zwaar genoeg zijn en de kinderen moesten zich op het 

moment van het onderzoek liefst zo slecht mogelijk gedragen. 

 

“Mijn vrouw is daar naartoe gegaan met de 2 mannen want je moet daar voor 
iemand verschijnen. Ze legt dat daar allemaal uit. Senne was toen de kalmte 
zelf terwijl Kobe het daar bijna had afgebroken. Door dat eenmalig gesprek 
krijgen we nu iets voor Kobe maar voor Senne niet. Terwijl dat ze zo’n dossier 
mee had voor Senne en dat we het meeste problemen met hem ervoeren.” 
(Papa Senne en Kobe) 

 

Het gaat om een subjectieve momentopname waarbij niet geluisterd wordt naar de 

ouders. Zij worden niet erkend als ervaringsdeskundige ondanks al hun inspanningen. 
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Nog een kritiek op de hulpverlening was dat hulp slechts beperkt is in de tijd. Daar komt 

bij dat ouders niet geadviseerd werden hoe of wanneer ze deze hulp het best inzetten. 

Denk bijvoorbeeld aan de beperkte GOn-begeleiding of thuisbegeleiding waar kinderen 

recht op hebben. Wanneer de hulpverlening erop zit, krijgen ouders vaak ook geen 

uitnodigingen meer voor info-avonden of brusseninitiatieven. De hulpverlening is meestal 

ook gericht op het hier en nu. Wanneer kinderen pubers worden, steken vaak andere 

problemen de kop op maar heeft men geen recht meer op hulpverlening of moet men zich 

weer op een lange wachtlijst zetten.  

 

Verder zegden ouders dat hulpverleners onvoldoende op de hoogte zijn van autisme. 

Huisartsen van een aantal ouders bijvoorbeeld hadden hier weinig kennis van en wisten 

ook niet hoe door te verwijzen. Ook de afstemming en de samenwerking tussen 

verschillende hulpverleners betrokken op 1 gezin lieten te wensen over. Ook qua tact en 

inlevingsvermogen is er ruimte voor verbetering. 

 

De ouders hadden het niet alleen over de problemen die ze ervoeren maar ook over de 

tekorten in de hulpverlening. De aangehaalde tekorten kunnen onderverdeeld worden in 

twee grote groepen: een tekort aan kennis over autisme en een tekort aan middelen. 

Ouders ergeren zich aan de slechts oppervlakkige kennis van hulpverleners, huisartsen 

en leerkrachten. Zij vinden het belangrijk om dit op te nemen in de opleiding zodat deze 

professionals ook kunnen loskomen van het beeld dat ze via de media krijgen. Ze 

hameren op het geven van praktijkervaring aan studenten in deze sectoren. Het tekort 

aan middelen ziet men vooral aan de lange wachtlijsten. Ouders zeggen dat er goede 

hulpverlening aanwezig is (goede scholen voor buitengewoon onderwijs, thuisbegeleiding, 

GOn) maar dat deze beperkt zijn in aantal of in duur doordat er onvoldoende middelen 

voor worden vrijgemaakt. Een derde puntje is dan nog het gebrek aan steun voor ouders. 

Zij hebben het moeilijk om met hun kind om te gaan en ondertussen alle praktische zaken 

te regelen omdat niemand hen hierin steunt. Niet alleen emotioneel hebben ze nood aan 

een klankbord, ook voor dringende praktische tips bij het opvoeden willen ze beroep doen 

op een deskundige.  

 

“Het vervelende is bij die hulpverlening is dat je er altijd zelf achteraan gaan. 
Er is niemand die eens komt zeggen van kijk daar, dat en dat daar heb jij recht 
op. Want uiteindelijk als je begint aan de zoektocht om hulp, ja dat is zoeken 
naar een naald in een hooiberg.” (Mama Hannes) 

 
Een vader haalde ook het gebrek aan steun voor ouders met autisme aan. 

Wat ook steeds terugkwam in de verhalen en in de verschillende aangehaalde situaties 

was het tekort aan begrip en bereidheid.  
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5.4.4 Tips 
 
Hulpverlening 

Ook voor de hulpverlening hebben de ouders een aantal tips geformuleerd. Ten eerste 

vinden ze dat de kennis over autisme verspreid moet worden in de hulpverleningswereld 

zodat doorverwijzingen sneller en vlotter kunnen gebeuren. Ten tweede zou een 

contactpersoon of case manager kunnen instaan voor de begeleiding van het gezin 

doorheen het hulpverleningslandschap en hulp kunnen bieden bij de administratieve 

beslommeringen. Ten derde klagen de ouders de lange wachttijden aan. Volgens hen zou 

de hulpverlening moeten luisteren naar welke hulpverleningsinitiatieven als steunend 

ervaren worden door ouders en hiervoor meer middelen voor vrijmaken. Een volgend 

puntje van kritiek is het feit dat men enkel geholpen kan worden wanneer men aan de 

beurt is. Ervoor kan men geen beroep doen op hulp en nazorg is nagenoeg nihil. Als 

laatste puntje halen de ouders het belang van correcte informatie op websites aan. Dit is 

een belangrijke bron aan informatie voor ouders en deze is jammer genoeg niet steeds up 

to date. 

 
 

5.5 Draagkracht ouders 

 

En eigenlijk kregen we nu ook van de directrice te horen dat ze alles 
geprobeerd hadden en dat ze het niet meer zagen zitten. Ze gebruiken dan van 
die leuke zinnetjes in de aard van: de draagkracht is bereikt. Onze draagkracht 
is ook al lang bereikt maar we moeten toch verder. (Papa Senne en Kobe) 

 

5.5.1 Hoge verwachtingen ten aanzien van ouders 
 
Doorheen de gesprekken werd duidelijk dat ouders een belangrijke maar beladen rol 

spelen in dit verhaal. Zowel hulpverlening als school hebben grote verwachtingen naar 

ouders toe. De ouders worden gebombardeerd tot manager van hun kind. Zij moeten 

vechten voor gelijke kansen, ingewikkelde administratieve zaken behandelen, zelf initiatief 

nemen voor het organiseren van projecten die het bewustzijn en het begrip verhogen op 

de school of binnen de familie. Ouders voelen een enorme druk om dit allemaal voor 

elkaar te krijgen maar voelen tegelijkertijd aan dat niemand het in hun plaats zal doen. Dit 

alles speelt zich af in een periode van angst, verwarring en verdriet. Toch slagen ouders 

erin om bijvoorbeeld een informatiefolder te ontwikkelen voor vijandige ouders of om een 

inleefmoment te plannen op een school. 

 

“Mijn vrouw heeft op eigen initiatief, en dat raden wij aan, een foldertje 
gemaakt voor alle ouders van zijn klas.” (Papa Senne en Kobe) 
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Een kind met speciale noden blijkt een extra full-time job te zijn. Ouders hebben niet 

genoeg uren in een dag om alles rond te krijgen. Het kind heeft vaak afspraken met 

psychologen of andere hulpverleners tijdens de werkuren waarbij mama of papa moet 

instaan voor het vervoer.  

 

“Je moet bijna een agenda hebben. Eigenlijk ben je bijna professioneel bezig, je 
hebt een job extra bij. Wij hebben ons vaak afgevraagd hoe andere mensen 
alles doen.” (Mama Hannes) 

 

“Als je ziet wat je allemaal moet doen voor dat verhoogd kindergeld. Wij 
hebben alle twee een bediendefunctie, we zijn enigszins opgeleid, we hebben 
een computer, een printer… Maar daar kruipt tijd en energie in en je moet die 
middelen hebben. Anders zou je inderdaad zo’n coach moeten hebben om 
gewoon nog maar die aanvraag voor dat verhoogd kindergeld (iets waar je 
recht op hebt) te doen. Zo’n verslag voor dat internaat, dat is veel werk, dat is 
ingewikkeld. Voor sommige mensen is dat echt moeilijk en daardoor krijgt het 
kind de zorg en de aandacht niet waar ze recht op hebben.” (Mama Simon) 

 

Ouders die deelnamen aan een oudercursus rond autisme vertelden dat er ook hier een 

groot engagement verwacht werd waarin tijd moest geïnvesteerd worden. En dan zijn de 

brusjes er nog. Dit alles zorgde ervoor dat sommige ouders gedwongen werden om 

minder te gaan werken, ouderschapsverlof te nemen of zich afwezig te laten verklaren 

omwille van een ziek familielid. 

 

“Ik ben op vraag van de huisarts en de lagere school voor Kobe in Aalst minder 
moeten  gaan werken omdat hij niet in de opvang mocht blijven. Ze wilden dat 
ik hem na de school kwam halen, maar hoe doe je dat? Ik werkte in Gent. Dus 
ben ik een tijdje halftijds gaan werken.” (Mama Senne en Kobe) 

 

 

5.5.2 Fysiek zwaar 
 

“Als ouder ben je geen superman en als het moet dan moet je ook geholpen 
worden. Bijvoorbeeld op gesprek gaan, medicijnen, … Ge kunt dat niet blijven 
doen. Bij ons thuis is dat  als constant leven in een oorlogszone, als ge leest van 
die soldaten die terugkomen van Irak en dingen beschrijven en dan een 
syndroom hebben van: altijd op de hoede moeten zijn, bij ons is dat 
vergelijkbaar: elk moment kan er iets losbarsten.” (Papa Senne en Kobe) 

 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat ouders van kinderen met autisme het fysiek zwaar 

hebben. Niet alleen de praktische aangelegenheden zoals optreden als taxichauffeur naar 
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de verschillende therapieën of naar de verafgelegen school voor buitengewoon onderwijs 

eisen hun tol.  

 

“Hij moest om 3u naar de eerste therapie en om 4 uur naar de 2e therapie, dus 
ben ik hem tegen half 3 gaan halen op school, tegen 3u terug in Lokeren, dan 
van 3 tot kwart voor 4 deed hij therapie, en dan van 4 tot kwart voor 5 de 
volgende therapie en dan terug naar school.” (Mama Hannes) 

 

Ook het moeilijk gedrag dat het kind soms stelt of de schoolfrustraties die het thuis 

uitwerkt, wegen zwaar door. Hoewel ouders aangeven dat ze na verloop van tijd hun kind 

beter leren kennen en mits wederzijdse aanpassingen tot een leefbare situatie komen, 

menen ouders dat een trucje of een bepaalde aanpak slechts tijdelijk zijn vruchten 

afwerpt. Het is voor hen een constant zoeken naar een situatie waar iedereen zich in kan 

vinden.  

 

“We hebben dat al dikwijls meegemaakt dat we iets proberen en dat het werkt, 
Maar wanneer we dit luidop zeggen, werkt het de volgende keer gegarandeerd 
niet meer.” (Mama Hannes) 

 

Dit is voor vele ouders vermoeiend en ze houden hun hart al vast voor de aankomende 

puberteit. Sommige gezinnen komen niet graag meer buitenshuis met hun kinderen en 

hebben moeilijkheden met het vinden van een geschikte vakantie.  

 

P: “Dat is die grens tussen: ‘Oh kijk! Wat een hevige kleuter’  en dan in ene 
keer is dat geen kleuter niet meer en wordt dat gewoon ‘een slecht opgevoed 
kind’.” 
M: “Maar dat is hetzelfde met een ouder kind, gelijk met Senne, dat is gewoon, 
dat wordt niet getolereerd. En dat legt ook zo’n belasting op u als ouder als je 
ergens buitenshuis bent dat je dat na verloop van tijd allemaal liever zou 
schrappen.” (Ouders Senne en Kobe) 

 

Ouders zegden dat het begeleiden van het huiswerk vaak een heuse opgave is. Ze 

moeten regelmatig compenseren wat er in de klas fout is gegaan zodat hun kind niet 

achterop geraakt. Hier kruipt veel tijd en energie in. 

 

 

5.5.3 Emotioneel zwaar 
 

“We moeten ons verstand gebruiken en ons gevoel even uitschakelen. Het moet 
vanaf het begin de meest praktische oplossing zijn voor iedereen, voor ons want 
ja we hebben nog een kind en hij zag wat er allemaal mis was in het gewoon 
onderwijs en als hij dat hier elke dag ziet dat huiswerk zo’n strijd is, dan gaat 



64 
 

hij er al een degout van hebben van voor hij begonnen is. Dus hebben we 
gezegd van we draaien die knop om. En dat is heel moeilijk geweest.” (Mama 
Milan) 

 
Niet alleen fysiek is het zwaar voor ouders van kinderen met autisme. Het is ook een 

emotionele rollercoaster. Ouders moeten al deze praktische zaken regelen op een 

moment dat ze het emotioneel erg moeilijk hebben. Sommige ouders gaven aan dat ze 

soms hun gevoel moesten uitschakelen om zo de beste zorg voor hun kind te kunnen 

voorzien. Als ouder is het bijvoorbeeld moeilijk om je kind reeds op jonge leeftijd op een 

internaat in te schrijven. Het is moeilijk om je kind op zo’n jonge leeftijd los te laten en 

zeker wanneer het gaat om een kind met een extra problematiek. De ouders moeten op 

dat moment hun eigen gevoel en ‘wil’ uitschakelen om de belangen van het kind te laten 

primeren.  

 

“Dus ja uiteindelijk is hij dan ook op internaat gegaan. Dat was wel wat 
moeilijker. Zowel voor hem als voor mij want normaal gezien geef je uw kind af 
rond zijn 18de wanneer het op kot gaat of naar de hogeschool. Maar ik moest 
mijn kind al afgeven als hij nog maar 9 was en daar heb ik het ook heel 
moeilijk mee gehad. En voor Hannes was dat ook moeilijk. Wij hangen heel 
hard aan elkaar. 1 september komt eraan, er gaan weer traantjes zijn. Ik 
probeer mij altijd sterk te houden tot hij mij niet meer ziet.” (Mama Hannes) 

 

“Ik vind dat als mama heel moeilijk om toe te geven dat je hem niet kunt geven 
wat hij nodig heeft. Ben wel blij dat we die oplossing gevonden hebben van het 
internaat, dat ze hem daar wel kunnen geven wat hij nodig heeft.” (Mama 
Hannes) 

 

Ouders hadden ook het gevoel dat ze er alleen voor stonden. Er was niemand om hen te 

helpen. De ouders gaven aan dat emotionele steun voor de ouders noodzakelijk is voor 

ze kunnen openstaan voor praktische steun. Na verloop van tijd konden ouders inzien dat 

sommige zaken niet zouden veranderen. Hierbij konden ze zich uiteindelijk neerleggen. 

 

 

5.5.4 Netwerk en buitenwereld 
 
De buitenwereld heeft een bepaald beeld van autisme door de manier waarop autisme in 

de media ter sprake komt. De media is ook medeverantwoordelijk voor de grote druk die 

op de schouders van ouders en kinderen ligt. Denk bijvoorbeeld aan de druk om sociaal 

te zijn of om hobby’s te hebben.  

 
“In de media tegenwoordig moet iedereen zo sociaal zijn. Op Facebook moet je 
honderden vrienden staan hebben. Elk weekend moet je elke avond weggaan 
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met vrienden. Kinderen moeten muziek volgen, turnen, zwemmen,… Dat vind 
ik allemaal enorm geforceerd.” (Mama Maarten en Emma) 

 
De emoties die ouders voelen in dit proces worden nog eens versterkt door reacties uit de 

buitenwereld gekleurd en gevormd door hetgeen men kent uit onder andere de media.  

 

“Hannes is niet gedoopt en mijn schoonmoeder zei: dat is jullie eigen schuld, je 
had hem moeten laten dopen, dat is jullie straf.” (Mama Hannes) 

 

Het is heel belangrijk, want we spreken over dat isolement, als je zelfs uw 
ouders niet meekrijgt, dan pas zit je in een isolement. (Papa Senne en Kobe) 

 

Soms wordt storend gedrag gezien als een falen van de ouders, als slechte opvoeding of 

verwenning. 

 

“Dat heb ik een leerkracht zelfs eens horen zeggen: geef hem 14 dagen aan mij 
en er is van autisme geen sprake meer. Ik heb gezegd: je mag hem 2 jaar 
hebben als je wilt, moest het allemaal zo gemakkelijk zijn.” (Mama Robbe) 

 

De medewerkers van het Infohuis autisme die de onderzoeker te woord stonden, 

vertelden dat ze inderdaad sneller en meer toegaven aan hun kinderen met autisme maar 

dat men dat niet mag zien als verwenning. Het is voor hen een onmisbaar middel om de 

situatie voor de verschillende partijen leefbaar te houden. Het gaat volgens hen niet echt 

om toegeven maar eerder om het rekening houden en respect opbrengen voor hun 

beperkingen. Een rolstoelgebruiker duwt men toch ook niet zomaar pardoes in het 

zwembad omdat men vindt dat hij degene is die zich moet aanpassen en men niet wil 

toegeven. 

 

“Mijn schoonzus vond dat wij Elias te veel toegaven. Maar het was of toegeven 
of een cirque geven op het familiefeest en het voor iedereen te verknoeien. Ik 
probeer thuis consequent te zijn maar op dat moment ga ik niet op mijn 
strepen staan. Ik kan dat hoor maar dan heeft iedereen na een uur zin om naar 
huis te gaan.” (Mama Simon) 

 
Omdat autisme geen uiterlijke kenmerken met zich meebrengt en omdat het voor niet-

getrainde mensen niet evident waarneembaar is, zorgt voor frustraties bij de ouders die 

zich op dat moment gekwetst voelen of de nood voelen om hun kind te verdedigen.  

 

“Hij moet hem ook gedragen, maar sommige dingen kunnen we niet 
veranderen en als ze hem dan raken op die punten: ik zou ervoor vechten, echt 
waar! Je wilt dat niet dat ze uw kind kwetsen op plekken waar hij eigenlijk 
niet aan kan doen. Aan sommige dingen kan hij echt niet doen. Hij werkt er 
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wel aan en hij is verbeterd maar het is er. En sommige dingen blijven en de 
buitenwereld kan echt wel… hard zijn” (Mama Robbe) 

 

Kwetsende opmerkingen vormen een bedreiging voor de draagkracht van de ouders. Als 

ouder van een kind met autisme moet je mondig genoeg zijn en voldoende lef hebben om 

voor je kind op te komen. De medewerkers van het Infohuis Autisme beaamden het feit 

dat je als ouder van een kind met autisme assertief moet zijn om het nodige gedaan te 

krijgen. De spreekster van het Inleefmoment voegde hieraan toe dat men na een tijd een 

olifantenhuid kweekt en men niet meer wakker ligt van opmerkingen van de buitenwereld. 

Hiervoor is echter tijd nodig en vaak is ook steun aangewezen.  

 

Ouders wogen soms ook af of ze anderen wel zouden inlichten over de problematiek. Dit 

was een persoonlijke keuze die nogal verschilde. Sommige ouders waren van mening dat 

het in het belang van het kind was dat alle betrokkenen op de hoogte waren, anderen 

vertelden het enkel wanneer er een reden voor een bepaald gedrag diende gegeven te 

worden  en nog anderen deelden de informatie enkel met mensen van wie ze dachten dat 

ze positief zouden reageren. 

 

In sommige gevallen lieten de ouders hun sociale contacten verwateren wegens 

tijdsgebrek, omdat ze geen geschikte oppas vonden of omdat ze het niet zagen zitten om 

de uitdaging aan te gaan om met hun kinderen buiten te komen. 

 

M. “Wij zijn bijna iedereen verloren van onze vriendenkring. “ 
P. “Niet omdat die mensen ons iets kwalijk nemen maar  omdat wij ermee 
stoppen omdat het zo moeilijk is om met zulke kinderen op bezoek te gaan.”  
(Ouders Senne en Kobe) 

 

Sommige ouders gaven aan dat ze nood hadden aan contact met mensen die begrip 

konden opbrengen voor de situatie en dit op plaatsen waar de kinderen zichzelf konden 

zijn. Ouders gaan op zoek naar lotgenoten om op wat begrip te kunnen rekenen. Maar 

soms voelt men zich ook hier niet opgenomen. 

 

“Ja, en je zoekt dat op in praatgroepen en infoavonden maar daar hoor je dan 
zo’n verschrikkelijke verhalen en je kan daar jouw ei niet kwijt. Je durft dan 
niks zeggen want dan is het van: wat kom jij nu zeggen? Die van u is normaal 
intelligent en kan zelfstandig dit en dat.” (Mama Milan) 

 

Er is volgens de ouders over het algemeen weinig bewustzijn in de maatschappij rond 

autisme waardoor begrip en verdraagzaamheid soms ver te zoeken zijn. 
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“Onlangs was er een documentaire ook over autisme en het was weer over van 
die kindjes die een laag IQ hebben die heel in zichzelf en constant wiegen en 
niet spreken. En dat is ook autisme maar dat is totaal andere vorm dan waar 
Hannes mee te kampen heeft en men noemt dat een lichtere vorm. Maar ik 
vind de term licht en zwaar  geen goede termen want een kind met een 
zogezegd lichte vorm van autisme kan ook heel veel problemen hebben en heel 
moeilijk zijn om op te voeden.” (Mama Hannes) 

 
In de laatste show (De Laatste Show, april 2012) werd in het kader van wereld autisme 

dag een interview gevoerd met een volwassene met autisme aan de hand van 

filmfragmenten uit Ben X (Balthazar, 2007) en Rain Man (Levinson, 1988). Het feit dat er 

wordt stilgestaan bij  autisme en dat men het wil begrijpen is uiteraard goed maar het is 

weer een heel eng beeld van het brede spectrum. Autisme Centraal zet jaarlijks projecten 

op poten om het onbegrip en de onverdraagzaamheid uit de wereld te helpen (Centraal, 

2012). Maar het is maar de vraag of deze projecten de groep mensen bereikt die deze 

sensibilisering het meeste nodig heeft. 

 

 

5.5.5 Steun ouders 
 
De ouders ervaarden steun uit verschillende hoeken. De thuisbegeleiding bijvoorbeeld 

leerde ouders hoe zij hun kind zelf kunnen begeleiden. Deze praktische tips waren in alle 

gezinnen meer dan welkom en ouders boekten hiermee positieve resultaten. Het internaat 

werd door de ouders van de kinderen die op internaat verbleven gezien als een grote 

steun. De ouders en brussen konden tijdens de week hun batterijen opladen zodat ze 

weer over voldoende geduld en draagkracht beschikten om tijdens het weekend van hun 

kind te kunnen genieten. Ook opvang of vrijetijdsbesteding werd gezien als een 

mogelijkheid om tot rust te komen. In sommige gevallen bleek het niet eenvoudig om een 

gepaste vrijetijdsbesteding te vinden en was dit een bron van extra stress in plaats van 

steun. In hun strijd voor hun kind, vergeten sommige ouders om voor zichzelf te zorgen. 

Hun eigen behoeften worden naar de achtergrond geschoven waardoor er op langere 

termijn ook therapie of medicatie nodig is voor hen.  

 

“Dat kind was zo gefrustreerd. Hij kwam dat dan thuis uitwerken natuurlijk. 
Dat was voor ons bijna niet haalbaar. Ik ben dan zelf ook terug zwaar 
depressief geworden omdat dat ook een enorme last was voor mij.” (Mama 
Hannes) 

 

Steun werd ook bij partners gezocht. 
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“Je blijft zo lang mogelijk doorgaan en zolang je met twee bent,  voor elkaar te 
ondersteunen, of een stukje over te nemen. En ook belangrijk: blijven 
communiceren!” (Mama Senne en Kobe) 

 

Sommige ouders planden momenten in voor zichzelf of bakenden hun domein af zodat ze 

tot rust konden komen. 

 

“Het lijkt of wij stukken van ons huis opgeven, het is letterlijk een oorlogszone, 
maar ons gebied geven we niet af.” (Papa Senne en Kobe) 

 

Het werd duidelijk dat de draaglast in de meeste gevallen verminderde naarmate het kind 

ouder werd en de interactie beter op elkaar was afgestemd en na het krijgen van 

thuisbegeleiding. De ouders vonden het belangrijk om van in het begin een open houding 

aan te nemen ten opzichte van emotionele steun gericht op de ouders zodat je kan 

openstaan voor de praktische steun die volgt. 

 

 

5.5.6 Tips  
 
Ouders 

Zoals eerder beschreven is steun opzoeken om met de moeilijkheden om te gaan 

belangrijk. Vooral contact met lotgenoten kan veel steun bieden volgens deze ouders. 

Herkenbare situaties kunnen hiertoe bijdragen alsook een uitwisseling van informatie en 

praktische tips. Het gesprek wordt echter het best begeleid door een professional zodat 

die wat kan sturen en kan voorkomen dat er een pessimistische sfeer heerst. Een netwerk 

uitbouwen en hier af en toe beroep op doen zodat men de eigen batterijen weer kan 

opladen wordt ook aangeraden door de ouders. Met de partner blijven communiceren en 

tijd vrijmaken voor elkaar mag men ook niet vergeten. Wanneer men omringd wordt door 

deze steun is het mogelijk om af en toe de eigen zorgen en wensen naar de achtergrond 

te verschuiven en een moeilijke beslissing te maken met de noden van het kind voorop. 

 

Hulpverlening 

Manager zijn van je eigen kind vraagt veel inspanning. Deze taak zou de hulpverlening 

kunnen verlichten door meer duidelijkheid te scheppen rond de mogelijke trajecten die 

personen met autisme kunnen afleggen, zelf een aantal taken over te nemen en het 

bewustzijn te verhogen zodat men op meer begrip kan rekenen. Verder is het zo dat 

ouders een groot engagement dienen te tonen en inspanningen te leveren. Ouders die 

hier geen tijd voor kunnen vrijmaken, vallen uit de boot. Ook outreachend werken en 
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andere hulpverleningsvormen voor mensen die minder tijd hebben, zijn nodig om deze 

mensen te bereiken. Gespecialiseerde babysitdiensten kunnen ouders een adempauze 

toestaan en geven hen ook de kans om hun sociale contacten te onderhouden. Er zou 

moeten geïnvesteerd worden in de opleiding van deze babysitters. 

 

Overheid/Media 

Door de strenge regelgeving op het werk voelen ouders zich genoodzaakt om minder te 

gaan werken zodat ze er voldoende kunnen zijn voor hun gezin. Er is nood aan meer 

begrip en flexibiliteit op het werk. Begrip is trouwens iets wat overal nog te veel ontbreekt. 

Hier is het beeld dat de wereld wordt ingestuurd door de media mede verantwoordelijk 

voor. Dit beeld beschrijft namelijk maar een bepaald stereotiep deel van het spectrum 

waardoor aanvaarding van de diagnose bij kinderen die niet in dit beeld passen bemoeilijk 

wordt alsook begrip van de buitenwereld in de weg staat. Er moet een diverser beeld naar 

buiten worden gestuurd en een verdraagzamer klimaat gecreëerd worden voor ‘anders-

zijn’.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

6. Discussie 

6.1 Onderzoeksresultaten verbinden met literatuuronderzoek 

 
Om de onderzoeksvraag over de ervaring met het verkrijgen van een diagnose en het 

zoeken naar gepast hulpverlening  te beantwoorden, worden achtereenvolgens de 

thema’s: diagnose, school, hulpverlening en draagkracht van de ouders besproken. Wat 

waren hun ervaringen? Welke moeilijkheden kwamen op hun pad? Per thema worden dan 

de tips, ontwikkeld vanuit deze bespreking van de ervaringen, beknopt weergegeven.  

6.1.1 Diagnose 
 
De ouders gaven verschillende redenen waarom een diagnose  belangrijk is. Een van de 

voornaamste redenen was volgens hen en ook volgens onder andere Peacock & Lin 

(2012) de toegang tot de hulpverlening die zonder diagnose niet verkregen kan worden. 

Als tweede reden gaven ze het feit dat een diagnose hun vermoedens bevestigde en het 

bewijs was dat de problemen niets te maken had met gebrekkige 

opvoedingsvaardigheden. Een diagnose op zich is niet voldoende, het moet tevens een 

vroege diagnose zijn zodat men in aanmerking komt voor goede hulpverlening, zoals ook 

Siklos en Kerns (2007) stelde, en dat men voorrang krijgt op de wachtlijsten. 

 

De diagnose werd verkregen of na doorverwijzing van het CLB of na het op eigen houtje 

op zoek gaan naar een verklaring. De weg van het COS werd slechts in 1 gezin 

bewandeld. De anderen zochten hulp in de privé om op die manier de lange wachtlijsten 

te omzeilen. In de literatuur lagen de leeftijden waarop de diagnose gemiddeld gesteld 

wordt, uiteen. Het ging van 2,5 jaar (Bitterman, Daley, Misra, Carlson, & Markowitz, 2008) 

tot 9 jaar (Didden & Huskens, 2008).  In dit onderzoek werd de diagnose vrij vlot gesteld 

na de eerste doorverwijzing, maar het was net die eerste doorverwijzing die in 

tegenstelling tot wat Lord & Risi (2000) vonden vaak op zich liet wachten. De redenen die 

Chung et. al. (1995) gaven in hun onderzoek komen ook hier terug. De 

eerstelijnsverzorgers beschikken niet over voldoende kennis om die eerste alarmsignalen 

te detecteren en er zijn te weinig centra waar een diagnose snel gesteld kan worden. De 

Alba en Bodfish (2011) pleiten voor het beter opleiden van hulpverleners in het opmerken 

en begrijpen van subtiele kenmerken van autismespectrumstoornissen en voor het 

vergroten van hun diagnostische expertise. Hier sloten de participerende ouders zich bij 

aan. Hoewel op het belang van vroegdiagnose gehamerd wordt, zijn artsen en 

hulpverleners erg voorzichtig in hun uitspraken bij jonge kinderen. Dit komt ook overeen 

met wat Nissenbaum et. al. (2002) vonden.  
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Net zoals Siklos en Kerns (2007) hadden ondervonden, waren deze ouders ook van 

mening dat ze moesten blijven aandringen om een diagnose te krijgen. Meestal werd 

geadviseerd om af te wachten. Hoewel uit veel onderzoek gebleken is dat het 

diagnostisch gesprek erg delicaat is en veel afhangt van de hulpverlener die het gesprek 

voert (Brogan & Knussen, 2003; Watson et. al., 2011) hadden sommige ouders toch een 

gesprek dat niet voldeed aan hun verwachtingen. De diagnose werd snel gegeven zonder 

al te veel uitleg. Er werd onvoldoende stilgestaan bij de emotionele impact op de ouders. 

Na het gesprek hadden de ouders niet het gevoel dat ze gewapend waren om aan hun 

avontuur te beginnen en hadden de ouders geen positieve reactie op de 

ontwikkelingsstoornis van hun kind, wat ook volgens Cottrell en Summers (1990) te wijten 

is aan een ondermaats diagnostisch gesprek.  In slechts een geval waarbij het 

diagnostisch gesprek werd gevolgd door een aantal andere gesprekken waarin werd 

stilgestaan bij verschillende thema’s (GOn, medicatie, thuisbegeleiding,…) voelde een 

moeder zich gesteund. 

 

De participerende ouders koppelden aan het thema diagnose onder andere de volgende 

tips: Ze geven ouders de raad om zelf te blijven aandringen om een diagnose te krijgen 

wanneer hulpverleners hier weigerachtig tegenover staan aangezien men zonder deze 

uitspraak geen aanspraak kan maken op hulpverlening. De ouders willen de hulpverlening 

wijzen op de nodige tact bij het overbrengen van de diagnose en pleiten voor een aantal 

opvolgende gesprekken waarin tijd wordt gemaakt voor de verwerking van de diagnose 

en waarin men de ouders wegwijs maakt in de mogelijke hulpverlening en steunt bij het in 

orde brengen van het praktische en administratieve luik.  

 

 

6.1.2 School 
 
Zowel uit de geraadpleegde literatuur als uit het gevoerde onderzoek bleek dat 

leerkrachten niet over de nodige kennis beschikken om kinderen op jonge leeftijd te 

kunnen doorverwijzen naar de geschikte instanties voor diagnosestelling (Lian et. al., 

2008) hoewel zij samen met de ouders een belangrijke rol kunnen invullen qua screening 

(Dereu, Raymaekers, Warreyn, Schiettecatte, Meirsschaut, & Roeyers, 2012). Het CLB 

werd in sommige gevallen niet voldoende snel gecontacteerd waardoor ouders het heft in 

eigen handen moesten nemen. 

 

De samenwerking tussen ouders en school vlotte in de meeste gevallen niet goed in 

scholen voor regulier onderwijs. De communicatie was beperkt tot het op de hoogte 
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stellen van negatieve gebeurtenissen. Er werd onvoldoende rekening gehouden met de 

expertise van de ouders en men was niet bereid extra inspanningen te leveren zodat het 

kind zich kan thuis voelen in een reguliere school zoals Van Hove (2000) dit bespreekt. 

De gebrekkige kennis van de leerkrachten over de problematiek had niet alleen nefaste 

gevolgen voor een vlotte doorverwijzing, ook zorgde dit voor botsingen bij de interactie 

tussen leerkracht en kind (Didden & Huskens, 2008) waardoor de beperking meer tot 

uiting kwam (Van Hove, 2000). Lian et. al. (2008) opperde dat leerkrachten wel bereid zijn 

om inclusief onderwijs een kans te geven wanneer ze zich hiertoe opgeleid en gesteund 

voelen.  

 

Wanneer er geen duidelijke beleid is rond de inclusie van kinderen met een beperking of 

stoornis, is het voor leerkrachten niet eenvoudig om deze kinderen in hun klas op te 

nemen. Elke maatregel die moet genomen worden of uitzondering die dient gemaakt te 

worden voor het kind in kwestie lijkt een extra inspanning en doet dus beroep op de 

bereidheid van elke individuele leerkracht. De school verschool zich in sommige gevallen 

achter een beperkte draagkracht. Maar volgens Vandenbroucke (2008) mag dit niet het 

geval zijn voor leerlingen met autisme. De deelnemende ouders gaven aan dat wanneer 

er een duidelijk beleid is waarin ouders van kinderen met autisme beluisterd worden, er 

meer sprake zal zijn van samenwerking tussen ouders en school en minder frustratie bij 

de leerkracht zal te merken zijn. Men zal tot de conclusie komen dat sommige 

maatregelen voor kinderen met autisme ook gunstig zijn voor andere kinderen. Het gaat 

dan niet langer om het maken van uitzonderingen voor een aantal kinderen die niet aan 

de norm voldoen, maar om het lesgeven op een zodanige manier in te richten dat er 

amper nog uitzonderingen nodig zijn. Ook zal door deze samenwerkingsverbanden aan te 

gaan het gevoel van eenzaamheid bij de door Van Hove (2000) omschreven ‘cowboy-

ouders’ afnemen. In dit beleid zal dan ook nagedacht worden over het creëren van een 

klimaat waarin anders-zijn niet afgestraft wordt maar waar men elkaar accepteert en actief 

werkt om iedereen te kunnen laten deelnemen (Biklen, 1992). Op die manier kunnen 

kinderen met ASS zonder schaamte gebruik maken van extra middelen die voor hen 

voorhanden zijn (vb. typen). Dit zal ook de sociale isolatie waarover de National Autism 

Society het in een rapport van 2006 had tegengaan. Kinderen moeten op school zoals 

Myers et. al. (2011) het beschrijft  én de tools aangeleerd krijgen om zich aan te passen 

én de kans krijgen om hun eigenheid te appreciëren. 

 

De participanten waren naast een duidelijk beleid ook voorstander van meer aandacht 

voor diversiteit tijdens de opleiding en praktische bijscholingen op het moment dat men 

een kind met ASS in de klas heeft. Maar kennis alleen is niet voldoende, het gaat ook om 
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het aannemen van een bepaalde houding ten opzichte van iemand die anders is. Een 

houding van aanvaarding en motivatie om mee in dit avontuur te stappen, niet omdat je 

moet, maar omdat je je hiertoe geroepen voelt.  

 

 

Over GOn-begeleiding waren de ouders lovend maar voelden zich ook hierbij 

onvoldoende begeleid bij het inzetten van deze beperkte middelen. 

 

Over het buitengewoon onderwijs waren de ouders heel tevreden. Ze spraken over een 

goede ondersteuning en een open communicatie waardoor school en ouders aan 

hetzelfde eind trokken en het kind zich goed in zijn vel voelde. Wel waren de 

deelnemende ouders ontevreden over het beperkte aantal scholen dat openstaat voor 

normaal begaafde kinderen met autisme en de lange afstanden die bijgevolg dienden 

afgelegd te worden wat ook opgemerkt werd door Vandenbroucke (2008) 

 

Samenvattend kan gesteld worden dat naast kennis over de problematiek vooral een 

houding van acceptatie en motivatie belangrijk is, dat alle betrokken partijen gebaat zijn 

door samen te werken en dat er meer middelen nodig zijn om tegemoet te komen aan alle 

noden van alle kinderen. 

 

 

6.1.3 Hulpverlening 
 
In de literatuurstudie kwam tot uiting dat ouders na de diagnose niet weten waar ze 

terecht kunnen en een keuze voor een bepaalde interventie maken zonder rekening te 

houden met al dan niet aanwezig bewijs voor effectiviteit (Hess, Morrier, Heflin, & Ivey, 

2008). Ook uit dit onderzoek bleek dat ouders elke vorm van hulpverlening aanvaarden 

omdat ze toch maar iets zouden kunnen doen voor hun kind. De kinesist werd 

bijvoorbeeld ingeschakeld om aan sociale vaardigheden te werken of de logopediste nam 

het verhogen van de concentratie op zich. 

 

Vroege detectie en snelle doorverwijzing naar gepaste hulpverlening is van groot belang 

(Boyd, 2002). Ouders moeten in contact gebracht worden met de juiste hulpverlening, 

zowel met professionelen als met sociale steun zodat ouders getraind en gesteund 

kunnen worden om om te gaan met moeilijk gedrag en andere stressvolle gebeurtenissen 

die het label ASS met zich mee kan brengen (Twoy, Connolly, & Novak, 2007). In de 

praktijk lijkt dit niet zo evident. Er is een gebrekkige afstemming tussen verschillende 
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hulpverleningsinstanties waardoor er gaten ontstaan, periodes waarin ouders aan hun lot 

worden overgelaten en het zelf moeten uitzoeken. Er is een tekort aan goede 

samenwerking en doorverwijzing zodat ouders zich ten aller tijde kunnen gesteund 

voelen. 

 

Wat de participanten deelden in verband met het ontvangen van sociale steun kwam in 

grote mate overeen met wat Siklos et. al. (2007) had gevonden. Er werd vooral gezocht 

naar steun bij echtgenoten, dichte familie en lotgenoten. Lotgenoten werden door 

sommigen als van onschatbare waarde geacht. Anderen spraken over te negatieve 

verhalen en putten er weinig nuttigs uit. Geleide gesprekken rond een bepaald thema 

vielen wel in de smaak. Formele steun werd gevonden in thuisbegeleiding, gesprekken 

met psychologen of psychiaters, revalidatiecentra en dergelijke meer. Deze werden als 

steunend ervaren wanneer er aandacht werd besteed aan emotionele ondersteuning, 

informatie en praktische tips om opvoedingsmoeilijkheden aan te pakken. De ouders 

vermeldden hierbij dat, wil men snel geholpen zijn, hulp gezocht moet worden in de privé-

sector maar deze gepaard gaat met een duur kostenplaatje. Er is volgens hen een tekort 

aan betaalbare en snel beschikbare hulp. 

 

Hieraan gekoppelde tips zijn vooral gericht aan de hulpverlening. Deze moet volgens de 

ouders beter op elkaar afgestemd worden waardoor elke hulpverlener op de hoogte is van 

welke hulp er voorhanden is en naar wie men het beste verwijst voor welke hulp. Op dit 

moment is het zoeken vooral een taak van de ouders wat als erg belastend wordt ervaren. 

Een betere kennis van de aanwezige hulpverlening en de bevoegdheden kan hierbij een 

oplossing bieden. Een andere tip is het vrijmaken van middelen voor hulpverlening die 

door ouders als positief wordt gewaardeerd zodat goede hulpverlening tijdig en voor 

iedereen toegankelijk is. 

 

 

6.1.4 Draagkracht ouders 
 
De stelling van Duarte et. al. (2005) waarbij men zegt dat een kind met ASS grootbrengen 

heel stresserend is voor families werd door dit onderzoek bevestigd. De deelnemende 

ouders gaven aan dat ze vanaf de geboorte tot nu met stress kampten maar dat dit met 

ups en downs verloopt. Ze ervoeren stress bij moeilijk gedrag van het kind waarbij ze niet 

meteen de juiste aanpak kenden, bij hun zoektocht naar een diagnose en daaropvolgend 

bij hun zoektocht naar de gepaste hulpverlening voor het kind en het gezin. De stress was 

vooral te herleiden naar het feit dat men niet goed geïnformeerd werd en dat men het 
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allemaal zelf moest uitzoeken. De autismegerelateerde problemen blijven zich 

ondertussen ook voordoen. Telkens de ouders een oplossing denken gevonden te 

hebben, bevinden ze zich weer bij af. Dit alles eist zijn tol. Ouders zijn fysisch moe en 

emotioneel op wat ook zwaar weegt op de relatie zoals Bromley et. al. (2004) en 

Meirsschaut et. al. (2010) en Ogston et. al. (2011) ook reeds gevonden hadden. Toch 

bleven de ouders engagement opnemen voor hun kind (Barnett, Clements, Kaplan-Estrin, 

& Fialka, 2003). Ook toekomstzorgen (Sharpley, Bitsika, & Efremidis, 1997) en het gebrek 

aan begrip en verdraagzaamheid in de samenleving (Hare, Pratt, Burton, Bromley, & 

Emerson, 2004) komen terug in dit onderzoek als zijnde stressoren. Het feit dat autisme 

geen uiterlijk merkbare kenmerken met zich meebrengt is in dit geval geen zegen. Dit 

heeft tot gevolg dat men op weinig begrip kan rekenen van de buitenwereld. Sommige 

ouders vermijden daarom zoveel mogelijk het buiten komen in het openbaar met hun 

kinderen of ervaren hierbij een hoge mate van stress. Net zoals Ryan ook al vond in zijn 

onderzoek van 2010. 

 

De genderverschillen waar Gray (2003) en Hastings (2003b) over spraken waren ook 

geldig voor de deelnemende ouders. Moeders namen meer taken op zich wat betreft de 

zorg voor het kind met ASS en hadden een belangrijke functie in het zoeken naar 

hulpverlening. 

 

Alle participanten waren van mening dat de zorg voor een kind met autisme een extra job 

met zich meebracht. Ze hadden het moeilijk met het vinden van een evenwicht tussen 

gezin en werk en voelden zich soms genoodzaakt om minder te gaan werken om 

tegemoet te komen aan de noden van hun gezin. Dit werd ook voorspeld in het onderzoek 

van Eby et. al. (2005). 

 

De verschillende manieren van coping werden bij de deelnemende ouders afgewisseld. 

Soms stak men de handen uit de mouwen en deed men aan problem-focused coping. Op 

andere momenten probeerde men de problemen te negeren of had men het gevoel er 

niets te kunnen aan veranderen. Dit valt dan eerder onder emotional-focused coping zoals 

Smith et. al. die omschrijft in 2008.  

 

Ook bij dit onderzoek was er sprake van ouders met een grote veerkracht zoals in het 

onderzoek van onder andere Twoy et. al. (2007) die ondanks alle obstakels in de weg 

toch het nodige deden om hun kind de juiste hulpverlening te kunnen bieden. 
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De deelnemende ouders gaven hierbij de raad aan andere ouders van kinderen met 

autisme om zich te laten helpen. Zij waren van mening dat het heel zwaar is en dat wil 

men voor het kind de nodige zorg kunnen bieden, men de eigen noden niet mag 

wegcijferen. Of men nu professionele steun opzoekt of af en toe een babysit vraagt zodat 

men de batterijen weer kan opladen, maakt volgens hen niet uit. Aan de hulpverlening 

gaven zij het advies om meer duidelijkheid te scheppen in het aanbod van mogelijke hulp 

voor gezinnen met kinderen met autisme en om outreachend te werken zodat ze 

eveneens de kinderen van ouders met minder cognitieve of financiële mogelijkheden 

proberen te bereiken. Onbegrip en onverdraagzaamheid is een hekelpunt op 

verschillende vlakken dat dient weggewerkt te worden. Autisme zou daarom meer 

besproken moeten worden in de media maar dan op een manier waardoor men de 

breedte van het spectrum in kaart brengt. 

 

Meer tips zijn te vinden doorheen het werk alsook in de folder gericht aan ouders, school 

en hulpverlening te vinden als bijlage. 

 

Algemeen kan gesteld worden dat om tegemoet te komen aan de noden van de ouders er 

steun en verandering nodig is op verschillende vlakken. Er kunnen geen veranderingen 

plaatsvinden in een milieu waarin er weinig kennis is over autisme wat leidt tot weinig 

begrip of verdraagzaamheid en waarin onvoldoende middelen beschikbaar zijn. 

Daarnaast is er voor sommige zaken een autivriendelijk beleid nodig en ontbreekt de 

bereidheid om aan de slag te gaan. Grote verbeteringen kunnen niet gemaakt worden aan 

de hand van bovenstaande tips indien de visie van de ouders niet gedragen wordt door de 

maatschappij. Ouders, school en hulpverleners zijn bijgevolg niet de enige die tips moeten 

krijgen, de houding van de hele maatschappij zou bijgesteld moeten worden. Figuur 2 

geeft aan aan welke zaken er nood is op macroniveau. 
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Figuur 2 

 
Hiermee wil de onderzoeker in geen geval beweren dat men moet wachten op een 

mentaliteitswijziging afkomstig van hogerhand. De verhalen van ouders mogen volgens 

Van Hove (2000) en de onderzoeker in geen geval genegeerd worden, zich verschuilend 

achter deze wachthouding. 

 
 

6.2 Beperkingen van het onderzoek 

6.2.1 Beperkingen gerelateerd aan de onderzoeksgroep 
 
Dit onderzoek werd gevoerd met een kleine groep participanten. Niet alleen was het een 

klein groepje, het was ook een groepje met veel gelijkenissen. De participanten hadden 

allemaal kinderen die normaal of hoogbegaafd zijn en wiens leeftijden niet heel ver uit 

elkaar lagen (7-13j). Het ging ook telkens om middenklasse gezinnen die hoger onderwijs 

hadden genoten en het financieel redelijk goed hebben. Een andere gelijkenis, namelijk 

dat ze allemaal thuisbegeleiding hadden gekregen, kregen of zouden krijgen was het 

gevolg van de manier waarop de participanten werden gecontacteerd, namelijk via de 

thuisbegeleidingsdienst. Het feit dat alle ouders al in contact waren geraakt met de dienst 

voor thuisbegeleiding maakte dat ze reeds allemaal een diagnose hadden verkregen en al 

een hele weg door het hulpverleningslandschap achter de rug hadden. Deelname aan het 
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onderzoek was vrijwillig. Geïnteresseerden namen zelf contact op met de onderzoeker. 

Dit zorgde ervoor dat het ging om gemotiveerde participanten met interesse in het 

onderwerp die een meerwaarde dachten te kunnen vormen. Ouders van kinderen die nog 

geen diagnose hadden of nog geen hulpverlening hadden genoten werden niet bereikt.  

6.2.2 Methodologisch sterke en zwakke punten 
 
De ouders kennen hun kind door en door en hun kennis is belangrijk voor de 

hulpverleners die ermee in contact komen. Samen wordt de hulpverlening van het kind 

gevormd en gestuurd. Waardering en werkwijze bepalen het succes van deze 

samenwerking (Poppes & Vlaskamp, 2001). Deze uitspraken lijken naast heel belangrijke 

tips voor de hulpverlening ook een goede leidraad voor het voeren van onderzoek. 

Waardering van de ouders door hen te erkennen als ervaringsdeskundigen en een 

werkwijze waarbij de ouders de kans krijgen om niet alleen hun verhaal te brengen maar 

ook inbreng te hebben in de inhoud en de vorm van het onderzoek bepaalden in grote 

mate het succes van dit onderzoek.  

Peeters (2012) stelde: 

Je ziet dat meer en meer docenten veel meer boekenwijsheid hebben dan echte 
ervaring en afgestudeerde hulpverleners met hun diploma en hun boekenkennis 
ontmoeten dan ouders die veel meer ‘live’-kennis hebben… en als je als 
hulpverlener dan niet nederig genoeg bent, ontstaan er botsingen, jammer 
genoeg. Want je mag dan al een doctoraat hebben in autisme, vele ouders 
verdienen een doctoraat in de kennis van hun eigen kind. En als je die twee 
soorten kennis niet bij elkaar legt, ben je mis… Nederigheid is een belangrijk 
kenmerk van een ‘autisme-specialist’ (Opledingingscentrum Autisme, 2 laatste 
para) 

 

Enkele praktische zaken maakten het voeren van het onderzoek moeilijk. Het voeren, 

uittypen en coderen van de gesprekken alsook de afstanden die dienden afgelegd te 

worden waren tijdsrovend. Dit dwong de onderzoeker tot het beperken van de 

steekproefgrootte. Verder was het verkregen materiaal niet eenvoudig te structureren en 

te gebruiken gezien de ongestructureerde vorm van de gespreksvoering. Hierdoor werd er 

heel veel informatie vergaard die niet allemaal paste binnen de onderzoeksopzet van de 

thesis. De interviews bieden zeker nog stof voor een tweede thesis. De breedte van het 

gekozen onderwerp zorgde voor een grote waaier aan informatie maar het beperkte 

toegestane aantal woorden belette de onderzoeker om de gewenste diepgang te 

bekomen. 
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6.3 Aanbeveling voor toekomstig onderzoek 

 

Na het uitvoeren van dit onderzoek is nog maar eens gebleken dat ouders van kinderen 

met autisme wel degelijk dé ervaringsdeskundigen in kwestie zijn wanneer het gaat om 

onderzoek over dit onderwerp. Zij lijken over een bodemloze put kennis te beschikken en 

zijn erg gemotiveerd om hun steentje bij te dragen voor de volgende generatie. Voor 

toekomstig onderzoek is het dan ook heel belangrijk om hen te betrekken. Ze zitten 

boordevol tips en goede ideeën. Het jammerlijke feit dat ouders in vele gevallen niet 

geholpen werden om hun weg te zoeken en er dus vaak alleen voor stonden, heeft er 

echter wel voor gezorgd dat ze hebben leren vechten voor hun kind. Het zijn mondige 

assertieve volwassenen geworden die heel wat kennis bezitten en die erg gemotiveerd 

zijn om deze te delen. Het brede thema dat hier besproken werd zou kunnen opgesplitst 

worden in de delen voor de ouders, de school en de hulpverlening. Er kan dan dieper op 

ingegaan worden. Een meer diverse en grotere onderzoeksgroep is echter aangewezen, 

wil men tot representatieve resultaten komen. Ook lijkt het onderzoek te voorspellen dat 

verandering moet gedragen worden door niet alleen de ouders, de leerkrachten en de 

hulpverleners maar door de ruimere omgeving en maatschappij. Onderzoek om deze 

gedachtegang te staven is echter nodig. 
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7. Besluit 
 
Ouders van kinderen met autisme ervaren veel stress bij het opnemen van de zorg voor 

hun kind. Ze voelen zich vaak aan hun lot over gelaten en worden belast met een beladen 

rol. Thuis moeten zij hun kind leren kennen en mits vallen en opstaan de beste aanpak 

onder de knie krijgen. In de hulpverlening moeten zij zelf op zoek gaan en al het mogelijke 

doen om de beste hulpverleningsvorm te bekomen voor hun kind en hun gezin. Ook op 

school moeten de ouders vechten voor de belangen van hun kind. Dit alles vormt een 

bedreiging voor de draagkracht van de ouders. Uit dit onderzoek kwamen een aantal tips 

naar voor, gericht aan ouders, school en hulpverlening die deze bedreiging van de 

draagkracht willen verminderen. Het gaat is sommige gevallen slechts om druppels op 

een hete plaat. Zonder een wijziging in denkwijze gedragen door de volledige 

maatschappij zullen ouders moeten blijven vechten voor hun kind. 
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Bijlagen 
 

Achter de schermen 

 
Eindelijk was het zo ver. Ik kon niet meer rond de gevreesde thesis. Het leek een vreemd 
groot beest dat ik nooit te baas zou kunnen. Mijzelf kennende schrok ik niet toen ik de 
‘struisvogeltactiek’, waarbij men het hoofd in het zand steekt waardoor men zich kan 
afsluiten van de werkelijkheid, besloot toe te passen. Gelukkig had ik een onderwerp 
gekozen dat mij boeide en een onderzoeksmethode die mij leek te liggen. Mijn interesse 
en motivatie werd nog meer aangewakkerd door de verhalen van de ouders. Hun 
gepassioneerde manier van vertellen werkte aanstekelijk waardoor ik zin kreeg om mij 
dan toch helemaal vast te bijten in dat vreemde grote beest. 
 
Het zetten van mijn schouders, maar eigenlijk ook de rest van mijn lichaam, onder deze 
thesis heeft mij een aantal inzichten gegeven die onmogelijk te integreren waren in het 
afgewerkt product. Ik voeg deze bijlage toe om aan te tonen wat ik, naast de 
onderzoeksconclusies, geleerd heb. 
 
Ten eerste heb ik ondanks de vele vermeldingen tijdens de lessen door dit onderzoek pas 
echt gezien en gevoeld dat ouders van kinderen met autisme wel degelijk 
ervaringsdeskundigen zijn en hoe het is om met hen aan de slag te gaan. Ik schrok van 
hun openheid en de hoeveelheid aan private informatie zij van meet af aan deelden. Ik 
stond ook versteld van de veerkracht en ondernemingszin die zij toonden. Deze 
samenwerking heeft mij nog meer respect doen krijgen voor ouders van kinderen met 
autisme en dit zal mij helpen wanneer ik in het kader van mijn job in contact kom met hen. 
Deze gesprekken gaven mij ook de kans om te werken aan mijn basishouding en te 
oefenen van gesprekstechnieken. 
 
Als tweede punt heb ik de voor- en nadelen ontdekt van het nauw samenwerken met een 
aantal mensen. Dankzij de verhalen van de ouders kan ik me beter inleven in hun situatie 
en voel ik me meer betrokken dan wanneer ik zaken lees over mensen die ik niet ken. Ik 
ken niet alleen hun verhaal maar uit hun lichaamstaal kon ik ook emoties aflezen. De 
doelgroep die ik met deze thesis wens te bereiken zal de informatie ook eerder 
aanvaarden omdat ze afkomstig is van mensen uit een gelijkaardige situatie.  
 
Aangezien deze ouders zich in een moeilijke positie bevinden was het risico reëel dat 
sommigen zouden afhaken wegens te hoge draaglast. Dit was het geval in een van de 
gezinnen. Een ander nadeel wat later ook een voordeel bleek te zijn, is dat je niet langer 
alleen rekening moet houden met je eigen ideeën en wensen. Je moet ook stilstaan bij de 
motieven van de deelnemende ouders en hun verwachtingen ten aanzien van hun 
deelname aan het onderzoek. Voor een aantal ouders zat de thuisbegeleiding er 
bijvoorbeeld op. Zij zagen dit onderzoek als een kans om hun hart te luchten. Anderen 
zaten zelf nog in een moeilijke periode en waren geïnteresseerd in het krijgen van tips in 
plaats van in het geven ervan. Ik vond het belangrijk om de ouders niet alleen de kans te 
geven om zaken te vertellen waar zij belang aan hechten maar ook om dit zo naar voor te 
brengen in de thesis. Ik wilde niet zomaar zaken die zij vertelden in het door mij bepaalde 
kader gieten. Ik wilde de onderwerpen die hen nauw aan het hart lagen naar voor 
brengen. De mama van Hannes had het emotioneel duidelijk zwaar gehad. De mama van 
Robbe had moeilijkheden gehad met onbegrip in de familie. De ouders van Senne en 
Kobe wilden hun ongenoegen over het onderwijs uitten en Brent’s moeder die tevens 
leerkracht was, wilde meewerken aan tips voor leerkrachten. Milan’s mama wilde 
ondermeer het praktische aspect verduidelijken naar toekomstige ouders. De mama van 
Simon nam dan weer deel aan het onderzoek met als doel hun positief verhaal naar 
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buiten te brengen. Door citaten te gebruiken van het gezin dat een bepaald onderwerp het 
belangrijkste leek te vinden, heb ik gepoogd aan te tonen dat ik naar hen geluisterd heb 
en hetgeen ze verteld hebben belangrijk acht. Dit brengt wel met zich mee dat ik een 
grote druk voel om een goed cijfer te behalen. Het is niet alleen mijn thesis, het is ook de 
stem van die ouders. Ik wil hen zeker niet teleurstellen. 
 
De ouders werden ook nauw betrokken bij de verwerking van de onderzoeksresultaten. 
Feedback werd geregeld gevraagd en deze werd toegepast waardoor het eindproduct iets 
is waar ze zich allen in kunnen vinden. Het was fijn om te zien dat de deelnemende 
ouders ook iets haalden uit het meewerken aan deze thesis. De groepsgesprekken 
brachten hen in contact met andere lotgenoten. Tijdens deze gesprekken kon men zien 
dat zij steun hebben bij het horen van herkenbare situaties en tips delen. 
 
Aangezien ik de gesprekken weinig of niet stuurde maar mij eerder liet inspireren door wat 
leefde bij de ouders heb ik een massa aan informatie vergaard. Het was moeilijk om niet 
te veel af te wijken van mijn onderzoeksvragen. De keuze om informatie eruit te laten of te 
schrappen vond ik niet eenvoudig. Ik was namelijk erg betrokken en wilde de verhalen 
van de ouders respecteren. Maar een thesis schrijven is te vergelijken met de werkwijze 
van een ‘reflective practitioner’. Deze denkt, handelt en denkt opnieuw over dat handelen 
wat dan eventueel kan worden bijgestuurd. Het schrijven van deze thesis verliep 
gelijkaardig. Ik had een idee en voerde dit uit, daarna evalueerde ik het en stelde ik het 
bij. Ik heb verschillende mogelijkheden verkend en een aantal keren het roer omgegooid. 
Ik geef het eindresultaat af maar het proces en het reflecteren erover kan men hier niet in 
terugvinden. Toch is dat schrijven, denken en herschrijven een van de zaken waar ik het 
meest uit geleerd heb en door gegroeid ben dit afgelopen jaar. 
 
Ik ben gebotst op moeilijkheden en heb hier een mouw aangepast zonder veel hulp in te 
schakelen. Ik zag dit als een goede voorbereiding op het echte leven als werkkracht 
waarin onverwachts problemen opduiken. Het thema dat ik gekozen had in de 1ste master 
bijvoorbeeld bleek te breed en de doelgroep te groot om een diepgaand onderzoek uit te 
voeren op korte tijd. Na vernauwing en reflectie is het probleem dan verholpen. Het zijn 
deze obstakels die je nodig hebt om te groeien. 
 
De overlap en herhalingen van bepaalde thema’s heb ik er bewust ingelaten. Enerzijds 
omdat het gaat om zaken die de ouders heel belangrijk achtten en anderzijds omdat ik 
geleerd heb uit de opleiding dat herhaling ervoor zorgt dat men iets beter zal onthouden 
en dat is mijn opzet. Ik wil dat de inhoud, die zo nauw aan het hart ligt van de ouders zal 
onthouden worden door mensen die zich in een functie bevinden die iets kunnen doen 
met deze informatie. 
 
Met de vergaarde informatie en de verworven inzichten kan men zeker nog verder gaan. 
Ik heb het gevoel dat ik met mijn thesis slechts een inleiding heb geschreven die aan de 
basis kan liggen van een grootschaliger onderzoek. Ik ben niet van plan het hierbij te 
laten. Ik wil hier zeker mee verder. De hulpverlening zou hervormd kunnen worden zodat 
ouders sneller en beter hun weg vinden doorheen het hulpverleningslandschap en het 
beeld rond autisme, maar ook rond ‘anders-zijn’ in het algemeen dient veranderd te 
worden en gedragen te worden door de hele samenleving. 
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Voorstelling van de ouders 

Om een beter idee te krijgen van wie de deelnemende ouders zijn, hebben sommigen 

zichzelf en hun gezin voorgesteld in onderstaande tekstjes.  

 

Ik ben Tina, ik ben 40 jaar en getrouwd met Mark. Wij hebben samen 2 zoontjes, Milan van bijna 

11 en Simon van bijna 8. Milan heeft ASS, we kregen de diagnose toen hij 4 jaar was. Milan werd 

te vroeg geboren en was een lastige baby. Al tijdens zijn baby- en peutertijd hadden we door dat 

er iets niet klopte, maar aangezien het ons eerste kind was konden we onze vinger er niet op 

leggen. We wachtten dus op signalen van de buitenwereld. Die kwamen er, onmiddellijk bij het 

eerste oudercontact in de eerste kleuterklas. De kleuterjuf raadde ons aan om hem te laten testen, 

niet op ADHD zoals we vermoedden, maar op ASS. Ruim een half jaar later hadden we een 

diagnose. 
De kleuterklassen en het eerste leerjaar deed Milan nog in het gewoon onderwijs. Maar het eerste 

leerjaar verliep moeizaam. We hadden een gedreven GON-juf maar die kon met 2 uurtjes per week 

niet compenseren wat er in de klas allemaal misliep. Bovendien probeerden we zelf ’s avonds 

zoveel mogelijk bij te benen samen met Milan, maar dat verliep niet over rozen. Milan bood veel 

weerstand en onze emmer liep steeds meer over. In februari opperde de school om Milan over te 

laten stappen naar het bijzonder onderwijs. Aangezien een geschikte school niet in onze 

onmiddellijk omgeving gesitueerd was en Milan een hekel heeft aan autorijden, leek internaat ons 

de beste oplossing. Dit uiteraard met pijn in ons hart. Maar vanaf de eerste schooldag voelde 

Milan zich er thuis en werd hij er prima opgevangen. We zijn nu vier schooljaren verder en Milan 

zit nu op zijn plaats, maar het gaat nog steeds met ups & downs. De toekomst is onzeker en de 

overstap naar het secundair onderwijs komt dichterbij. We hebben al een hele weg afgelegd maar 

we zijn er nog lang niet. Omdat we beseffen dat vele andere gezinnen met gelijkaardige 

problemen worstelen, wou ik graag meewerken aan deze thesis. We zijn zelf ook altijd op zoek 

naar tips die ons verder kunnen helpen om de juiste weg te vinden. 

 

 

Ik ben Madeleine, getrouwd met Peter en mama van Simon (9) en Jozefien (12). Simon heeft sinds het derde 

kleuterklasje een diagnose van ASS gekregen. Die kwam er nadat de kleuterjuffen opmerkten dat Simon anders was 

dan de anderen. Via testen bij het CLB en hun vermoeden van ASS, kwamen wij terecht bij een kinderpsychiater. 

Wij zijn door haar zeer goed begeleid geweest in de zoektocht door het hulpverleningslandschap. Later volgde ook 

thuisbegeleiding van Tanderuis. Na jaren in het gewone onderwijs, zit Simon sinds dit schooljaar in het 

bijzonder onderwijs, en dat blijkt een goede beslissing te zijn geweest. Het opvoeden van een kind met autisme is 

een grote uitdaging en daarom wou ik graag onze – veelal positieve – ervaringen delen met andere ouders. 

 

 

Mijn naam is Ellen en ik ben getrouwd met Peter. Wij hebben samen een zoontje van 11, Hannes. 

Hannes heeft ASS gecombineerd met ADHD en een ticstoornis. Al sinds Hannes zeer klein was, 

had ik het gevoel dat er iets niet klopte (ik heb nl een 12 jaar jongere broer die ik van dichtbij heb 

zien groeien en ontwikkelen). Maar ja, we zijn maar gewone mensen en hadden geen idee wat er 

zou kunnen schelen. Tot hij naar school begon te gaan, viel het allemaal nogal mee. Maar dan: ik 

kreeg voortdurend opmerkingen van de juffen. Tot eindelijk een juf in de derde kleuterklas me 

vertelde dat het misschien een goed idee was om hem aan het Stop-project te laten deelnemen. Zo 

gezegd, zo gedaan. Die mensen hebben ons aangeraden om hem verder te laten onderzoeken. Na 1 
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jaar kregen we de diagnose: ASS (i.h.b. Aspergersyndroom) met ADHD. Bij Hannes situeren de 

problemen zich vooral in het sociaal-emotionele (te jonge mentaliteit, weinig weerbaarheid,...), qua 

intelligentie scoort hij boven gemiddeld. Vorig jaar verschenen de tics ten tonele, extra onderzoek, 

extra diagnose. Hannes zit momenteel in het buitengewoon lager onderwijs, maar t.e.m. het vierde 

leerjaar liep hij school in het reguliere onderwijs. Dat was allesbehalve leuk. Het is niet gemakkelijk 

om Hannes op te voeden en het verloopt steeds met ups en downs. We houden ons vast aan de ups 

en proberen te leren uit de downs. Volgend schooljaar vertrekt hij naar de middelbare school, ook 

in het buitengewoon onderwijs. Alweer een nieuw avontuur tegemoet ... Ik werkte mee aan deze 

thesis omdat het een goed initiatief is en misschien kan ik op die manier ouders helpen om sneller 

en vlotter geholpen te worden. 
 
 

Wij zijn een “rijkelijk bedeeld” gezin met 3 kinderen, waarvan 2 met de diagnose 

ASS.  

Senne is de oudste en kreeg “zijn etiketje” opgeplakt in het 4de leerjaar.  De 

middelste, Kellen, heeft als “gewone” jongen beide handen en voeten nodig om zijn 

evenwicht te kunnen bewaren tijdens de steeds terugkerende stormwinden.  De 

jongste broer Kobe sluit het rijtje af en kreeg “zijn label” tijdens de 2dekleuterklas.  

Met z’n vijven doorspartelen we elke dag als een zee, als een vlot met 5 

schipbreukelingen, met onze dagelijkse ups en downs op stille en wilde wateren, 

hopend om ooit vaste voet aan wal te kunnen zetten.  Af en toe ontdekken we zelfs 

hier of daar een tropisch plekje, nooit voor lang, want de stormwind vindt ons altijd 

terug.   Ondertussen varen we van eiland naar eiland, onze “mijlpalen”, waar we ons 

dan even aan kunnen vastklampen om tot rust te komen, vooraleer opnieuw uit te 

varen en verder te zoeken … 

Naar schatten hoeven we alvast niet meer te zoeken, we hebben er drie aan boord, 

die we met geen ander goud ter wereld zouden willen ruilen.  Maar het blijft een wild 

en vermoeiend avontuur … 
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INLEIDING 
 

Zeven gezinnen hebben in het kader van een masterproef van een studente 

pedagogische wetenschappen (orthopedagogiek) samengewerkt om hun 

ervaringen en hun opgebouwde kennis te bespreken om zo tot tips te komen voor 

toekomstige ouders van kinderen met ASS, scholen en de hulpverlening.  

 

De opzet van de thesis was om bij een aantal gezinnen met kinderen met ASS te 

polsen hoe de diagnose werd vastgesteld, welke baan men heeft afgelegd 

binnen het hulpverleningslandschap en welke impact dit gehad heeft op de 

gezinnen. Hoe hebben ze dit alles beleefd en welke tips kunnen ze meegeven op 

basis van deze ervaringen? De tips zijn onderverdeeld in tips gericht aan ouders, 

school en hulpverlening.  

 

De vetgedrukte woorden kan men achteraan in alfabetische volgorde 

terugvinden samen met adres- en contactgegevens. 

 
Thaïs Goossens 
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1 Ouders 
 

 

Een diagnose verkrijgen en zich een 

weg banen doorheen het 

hulpverleningslandschap tijdens de 

eerste jaren na de vaststelling van de 

diagnose is een moeilijke opgave. De 

ouders die deelnamen aan het 

onderzoek gaven aan dat ze zich 

vaak alleen voelden en niet goed 

wisten waar ze recht op hadden of 

welke hulp er bestond. Er stonden 

geen pijltjes die hen de juiste richting 

wezen. Dit bundeltje biedt een aantal 

handvaten om deze periode te 

overbruggen. Praktische informatie 

aangevuld met persoonlijke tips 

bieden ouders van kinderen met (een vermoeden van) ASS kansen die zij zelf niet 

gekregen hebben. 

 

 

1.1  Diagnose 

 

1.1.1 Waarom is een diagnose noodzakelijk? 

 

Een diagnose verkrijgen is belangrijk om 2 redenen.  

 

 Een diagnose kan een aantal moeilijkheden verklaren waardoor gevoelens 

van falen als opvoeder kunnen verminderen.  

 Het hebben van een diagnose is in vele gevallen een voorwaarde om 

aanspraak te kunnen maken op hulpverlening.  

 

1.1.2 Hoe geraak je aan een diagnose? 

 

Bezorgdheden van jezelf en de kinderverzorgster/ leerkracht zouden best 

gesignaleerd worden aan het CLB die op haar beurt de nodige informatie 

verschaft en doorverwijst naar een instantie voor diagnosestelling. 

 

Algemeen gezien zijn er twee wegen die men kan bewandelen. 

1. De gesubsidieerde diagnostische centra. Hieronder behoren de Centra 

voor Ontwikkelingsstoornissen (COS), Referentiecentra voor Autisme (RCA) 

en Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR). Deze zijn efficiënt voor 

ouders van baby’s en jonge kinderen tot 30 maanden daar zij voorrang 

krijgen op de wachtlijst. Voor kleuters en lagere schoolkinderen is er een 

langere wachttijd. Sommige Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg 

(CCG) hebben een kinderafdeling waar een multidisciplinair team ook een 

diagnose kan stellen.  

2. Privé-instellingen hebben meestal een kortere wachttijd maar zijn een pak 

duurder. Het kan dan gaan om zelfstandigen die zich verenigen in een 

Multidisciplinair Team of revalidatiecentra. Adressen hiervoor kan je vinden 



96 
 

op de website van het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap. Ook kinderpsychiaters zijn in staat tot het stellen van een 

diagnose. Deze sessies worden gedeeltelijk terugbetaald door de 

mutualiteit. 

 

Indien je als ouder zelf iets opmerkt waar je je zorgen om maakt, maar de school 

schakelt het CLB niet in, neem dan de touwtjes in eigen handen. Zet zelf de stap 

naar het CLB of neem contact op met de huisarts.  

 

 

1.2 Praktisch 
 

1.2.1  Nummer VAPH 

 

Na het verkrijgen van de diagnose kan het CLB een dossier opstellen dat wordt 

opgestuurd naar het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

(VAPH). Daarna volgt er een gesprek met het Vlaams Agentschap om de 

anamnese van het kind te bespreken waarna een nummer wordt opgestuurd. Dit 

nummer maakt het in eerste instantie mogelijk om een aanvraag in te dienen 

voor GOn-begeleiding (zie verder). Het is nu ook mogelijk om zich op de wachtlijst 

te zetten voor thuisbegeleiding. De ouders raden ten stelligste aan om zich op 

deze wachtlijst te zetten. Daarna kan dit altijd nog geannuleerd worden. Wanneer 

men wil overschakelen naar het Buitengewoon Onderwijs of wanneer men een 

verblijf op internaat overweegt, dient opnieuw een dossier te worden opgemaakt 

door het CLB dat dan eveneens opgestuurd wordt naar het VAPH. 

 

1.2.2 Bijkomende kinderbijslag 

 

De stap naar bijkomende kinderbijslag is voor velen niet eenvoudig. Eerst en 

vooral dien je contact op te nemen met je kinderbijslagfonds. Het fonds zal deze 

aanvraag dan doorsturen naar het Directie-generaal Personen met een handicap 

van de FOD Sociale Zekerheid. Deze dienst zal vervolgens de nodige formulieren 

opsturen. Het gaat om het opstellen van een dossier over je kind waarin je 

aantoont dat de problematiek zwaar genoeg is om beroep te kunnen doen op 

de bijkomende kinderbijslag. Verslagen van alle mogelijke hulpverleners en artsen 

waarmee het kind in contact is geweest, zijn belangrijk. De sociale dienst van de 

mutualiteiten kan hierin hulp bieden. Scholen voor Buitengewoon Onderwijs 

helpen hier ook in mee. Wanneer het dossier klaar is, wordt dit teruggestuurd naar 

de FOD waar het onderzocht wordt. Een geneesheer van de FOD zal het kind in 

kwestie ook onderzoeken. Aan de hand van het dossier en het onderzoek van het 

kind worden er een aantal punten toegekend. (Hierover vind je meer informatie 

op de website van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers of op de 

website van Participate!) Hierna wordt beslist of de bijkomende kinderbijslag al 

dan niet wordt toegekend. Het is mogelijk om tegen de beslissing in beroep te 

gaan bij de arbeidsrechtbank van je woonplaats. Wat men wel dient te 

overwegen is wanneer men bijkomende kinderbijslag ontvangt, de kosten van het 

internaat van BuO-school verdubbelen. 
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1.3 Buitenwereld 
 

Voor ouders van kinderen met ASS is de kans groter om sociaal geïsoleerd te 

raken. Het netwerk inlichten over de problematiek en hen motiveren om 

bijvoorbeeld een cursus of infomoment bij te wonen, wordt aangeraden. 

 

 De grootoudercursus van Tanderuis vzw.  

 

 Het inleefmoment georganiseerd door de VVA.  

 

Doe ook eens beroep op dat netwerk zodat je je eigen batterijen af en toe kan 

opladen. Een ik-boekje waarin je de sterke en zwakke eigenschappen van je kind 

beschrijft alsook tips gericht op de omgang met het kind kan een grote hulp zijn. 

Andere betrokkenen dan de naaste familie kunnen volgens de meeste ouders 

ook het best ingelicht worden over de problematiek. Op die manier kan een 

buitenstaander er rekening mee houden en kan men meer begrip opbrengen. 

 

 

1.4 Hulpverlening 
1.4.1 Aanvaarding van de diagnose 

 

De aanvaarding van de diagnose wordt voorafgegaan door een rouwproces of 

verwerkingsproces dat bij iedereen anders verloopt. Sommigen willen dit alleen 

verwerken, anderen zoeken hiervoor steun op. Wanneer je als ouder de diagnose 

van je kind niet kan aanvaarden, sta je de hulpverlening in de weg. De ouders die 

meewerkten aan de thesis geven het advies om persoonlijke steun te zoeken die 

kan helpen bij het verwerkingsproces.  

 

 Deze steun kan je vinden bij jouw partner en jouw familie. 

 

 Ook lotgenoten kunnen steun bieden. Deze kan je vinden wanneer je lid 

wordt van de Vlaamse Vereniging voor Autisme (VVA) of na het volgen 

van een oudercursus of het deelnemen aan een praatgroep. Deze ouders 

zijn niet alleen een bron aan steun tijdens het aanvaardingsproces maar 

hebben ook ervaring met de hulpverlening en kunnen dus praktische tips of 

informatie verschaffen.  

 

 Voor emotionele steun kan je terecht bij de persoon die de diagnose heeft 

vastgesteld of bij een psycholoog. Psychologen en psychiaters kunnen 

emotionele ondersteuning bieden bij de verwerking van de diagnose naast 

informatie over de stoornis en praktische tips. Hiervoor kan men ook terecht 

bij een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). Dit is 

laagdrempelige, budgetvriendelijke en kwalitatieve zorg maar hier is in 

sommige gevallen een wachtlijst aan gekoppeld. 

 

1.4.2 Wat is autisme? 

 

Het beeld dat vele ouders hebben van autisme is dat wat ze kennen uit de 

media. Dit beeld komt in sommige gevallen niet overeen met hoe de ouders hun 

kind zien. Daarom is het belangrijk om meer kennis op te doen over autisme en 

het kind te leren plaatsen op het spectrum.  
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 Deze kennis kan je opdoen tijdens lezingen, info-momenten of 

oudercursussen. De VVA en de thuisbegeleidingsdienst Tanderuis vzw. 

werden aangeraden.  

 

 Het informatiepakket dat men ontvangt na lidmaking van de VVA bestaat 

uit een verzameling van informatie die je ook op weg kan helpen. Het 

bevat ook een leeslijst met de meest gewaardeerde boeken rond autisme.  

 

1.4.3   Welke Hulpverlening bestaat er? 

 

Naast emotionele steun en informatieve hulp is ook praktische ondersteuning 

welkom. Deze kan gevonden worden onder de vorm van thuisbegeleiding of een 

auticoach bijvoorbeeld.  

 

 Thuisbegeleiding is iets waar alle deelnemende ouders vol lof over spraken. 

Een dienst voor thuisbegeleiding is een gesubsidieerde voorziening 

werkzaam per provincie. Concreet gaat het om een getrainde begeleider 

die 3 jaar aan huis komt. De frequentie is aanvankelijk hoog en wordt in het 

laatste jaar afgebouwd. De thuisbegeleider biedt informatie omtrent de 

problematiek, is een luisterend oor en een bron van emotionele steun. 

Verder beschikt de begeleider over expertise in de omgang met 

moeilijkheden die autisme met zich meebrengt en gaat samen met de 

ouders op zoek naar de beste aanpak. De thuisbegeleider kan de ouders 

ook vergezellen als contactpersoon bij gesprekken op school.  

 

 In het Infohuis Autisme of bij de autismetelefoon, beide van de VVA kan 

men terecht voor onder andere praktische vragen. Deze initiatieven 

worden bemand door vrijwilligers. Het zijn ervaringsdeskundigen die hun 

kennis willen delen en een luisterend oor willen bieden aan anderen. Het 

zijn meestal ouders van kinderen met autisme of partners van mensen met 

autisme. Deze kunnen zeker geraadpleegd worden ter overbrugging van 

de wachtlijsten. 

 

 Uit geleide praatgroepen met andere ouders van kinderen met autisme 

kan men ook praktische tips halen.  

 

 De website Participate biedt laagdrempelige praktische informatie in drie 

luiken: Autisme begrijpen, Mijn kind helpen in zijn ontwikkeling en De 

omgeving ondersteunen. Deze informatie is ook verkrijgbaar in de vorm 

van twee boekjes en bijhorende CD-roms. Ook deze kunnen handig zijn om 

de wachtlijst te overbruggen. 

 

 Op school kan men beroep doen op GOn-begeleiding na het verkrijgen 

van een nummer bij het VAPH. Hierbij komt een professional 

(orthopedagoog, kinesist, logopedist,…), verbonden aan een school voor 

buitengewoon onderwijs, 2 lesuren per week langs bij het kind met autisme 

dat school loopt in het gewoon onderwijs en dit gedurende 6 jaar verspreid 

over het kleuter-, lager- en secundair onderwijs (3x2 jaar). Een verlenging is 

in bepaalde gevallen mogelijk na het indienen van een gemotiveerde 

aanvraag. De GOn-begeleider treedt op als contactpersoon die opkomt 
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voor de belangen van het kind met autisme. GOn geeft kinderen de kans 

om te werken aan zaken waar ze het moeilijk mee hebben: vb. sociale 

vaardigheden. Dit kan binnen of buiten de klas plaatsvinden en tijdens of 

buiten de lesuren. 

 

 Een auticoach is een professional die zich gespecialiseerd heeft in autisme. 

Het kan onder andere een psycholoog, orthopedagoog of therapeut zijn. 

De auticoach biedt een luisterend oor voor de ouders en is een 

vertrouwenspersoon voor het kind. Men kan hier met opvoedingsvragen 

terecht alsook voor praktische informatie. 

 

 Het is ook mogelijk om een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) aan te 

vragen. Dit is een som geld die je krijgt om assistentie te betalen op vlak 

van school, werk, thuis en vrije tijd.  

 

 Onafhankelijk leven is een dienst die informatie verschaft over PAB en 

begeleiding aanbiedt. 

 

 Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). Hier kan men ook al een 

antwoord bieden op een aantal vragen en kan men gericht doorverwijzen. 

 

1.4.3   Brussen 

 

Een Brus is een broer of zus van een kind met een beperking. Het is belangrijk om 

tijdens het zoeken naar hulpverlening voor het kind met ASS, de brusjes niet uit het 

oog te verliezen. Er bestaan brussenkampen of brussencursussen waarbij 

aandacht wordt besteed aan de brus, waarbij ze in contact komen met 

lotgenoten en ervaringen kunnen delen.  

 

 

1.5 Vrije tijd 
 

Een invulling van de vrije tijd is belangrijk zowel voor het kind als voor de ouders.  

 

 Inclusieve vrijetijdsbesteding (jeugdbeweging, speelplein, kampen, hobby’s 

waar kinderen met en zonder beperking welkom zijn) 

 

 Specifieke vrijetijdsbesteding zoals bijvoorbeeld AKABE, scouts voor 

personen met een beperking. Het is belangrijk om verantwoordelijken in te 

lichten over de problematiek zodat er rekening mee kan gehouden 

worden.  

 

 Crefi organiseert kampen waarbij kinderen met een beperking welkom zijn. 

Deze kinderen krijgen voor het kamp bezoek van de animatoren om kennis 

te maken, worden iets vroeger verwelkomd op de kampplaats zodat ze 

zich in alle rust kunnen installeren en hebben een extra animator die een 

oogje in het zeil houdt. Dit is niet alleen een leuke ervaring voor de 

kinderen, het geeft ouders ook een adempauze.  
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 Een babysit af en toe inschakelen kan ook een rustpauze inlassen voor de 

ouders. De meeste mutualiteiten hebben gespecialiseerde babysitten die 

bekwaam zijn om deze taak op zich te nemen.  

 

 Ook vrijwilligers van Autonoom of vrijwilligers van een 

thuisbegeleidingsdienst kunnen hiervoor ingeschakeld worden. 

 

 Een Ik-boekje, zoals eerder besproken, kan ervoor zorgen dat het kind 

zonder grote problemen kan deelnemen aan vrijetijdsinitiatieven.  

 

 

1.6 Schoolkeuze 
 

Het kiezen van een school die het beste voldoet aan de noden van het kind en 

het gezin is een persoonlijke keuze. Het advies die de ouders willen meegeven is 

om de tijd te nemen om scholen te bezoeken om de klik te kunnen voelen. Een 

uitspraak over of Buitengewoon Onderwijs beter of slechter is dan Regulier 

Onderwijs doet men hier niet. Wel is het belangrijk om een school te hebben waar 

ouders en schoolpersoneel spelers zijn van hetzelfde team, waar er open 

communicatie is en bereidheid om een extra inspanning te leveren waardoor het 

kind ten volle kan ontwikkelen binnen de schoolomgeving. Op de website van 

Participate (een initiatief van de VVA) is er een checklist die je kan helpen bij het 

maken van deze keuze. Ook is dit een gesprek waar de thuisbegeleider eventueel 

een hulp in kan zijn. De VVA organiseert af en toe ook lezingen over het kiezen 

tussen gewoon en buitengewoon onderwijs. 
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2 School 
 

Gezien de leerplicht maakt de 

school een belangrijk deel uit 

van het leven van een kind 

met autisme en zijn gezin. In dit 

deel van de folder willen we 

op basis van ervaringen van 

een aantal gezinnen enkele 

tips naar voor schuiven voor 

het optimaliseren van de 

omgang met autisme op 

school. We richten ons hier in 

eerste instantie op scholen uit 

het reguliere circuit. 

 

 

 

 

 

2.1 Vaststellen en doorverwijzen 
 

Leerkrachten zijn ervaren onderwijzers en opvoeders die de ontwikkeling van vele 

kinderen volgen. Zij zijn het middel bij uitstek om problemen in deze ontwikkeling 

vast te stellen. Niet alle leerkrachten blijken echter over de nodige kennis te 

beschikken om autismegerelateerde kenmerken op te merken.  

 

 Aanpassing van de opleiding van leerkrachten in spé.  

 

 Voor de reeds afgestudeerde leerkrachten raden we praktisch gerichte 

bijscholingen aan of beter nog: deelname aan infosessies die 

georganiseerd worden door bijvoorbeeld  de VVA of een 

thuisbegeleidingsdienst.  

 

 Ook Autisme Centraal organiseert opleidingen, lezingen en een 

belevingscircuit.  

 

 

2.2 Omgang in de klas 
 

Vaak loopt het fout in de klas omdat de leerkracht over onvoldoende kennis 

beschikt omtrent autisme. Dit leidt tot misverstanden, botsingen en frustraties.  

 

 De ouders achter dit project zijn voorstander van een open communicatie 

en nauwe samenwerking om bovenstaande problemen te voorkomen.  

 

 Ouders kennen hun kind het beste. Leerkrachten bezitten expertise rond 

lesgeven. Beide kunnen gecombineerd worden om het zowel voor het kind 

als voor de leerkracht aangenaam te maken in de klas.  
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 Een heen-en-weer-schriftje waarin ook aandacht wordt besteed aan het 

positieve en een Ik-boekje zijn hiertoe aangewezen instrumenten. 

 

 

2.3 Schoolbeleid 
 

Kinderen met autisme ervaren moeilijkheden in het gewone onderwijs omdat 

deze scholen niet uitgerust zijn om hen het nodige te bieden. Deze gebrekkige 

uitrusting heeft te maken met onder andere een tekort aan kennis, middelen en 

beleid. Deze drie factoren hangen uiteraard samen en beïnvloeden elkaar.  

 

Het zou een meerwaarde vormen indien ouders van kinderen met autisme samen 

zouden zitten met de directie om na te denken over een mogelijk schoolbeleid. 

Ouders van kinderen met autisme zijn namelijk de ervaringsdeskundigen op dit 

gebied.  

 

Ook is het belangrijk dat eventuele uitzonderingen die zouden gemaakt worden 

in het geval van kinderen met ASS worden veralgemeend naar alle kinderen. De 

meeste kinderen zullen bijvoorbeeld gebaat zijn bij een gestructureerde, rustige 

omgeving. Door een aantal maatregelen in het algemeen schoolbeleid op te 

nemen, zullen leerkrachten dit ook niet langer zien als extra inspanningen die voor 

het kind met ASS dienen geleverd te worden. 

 

Niet alleen de kennis van de directie dient opgekrikt te worden, ook het beeld 

van kinderen over ‘anders-zijn’ zou aangepast moeten worden. Vaak mogen 

kinderen met ASS gebruik maken van hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld het typen 

op de PC in plaats van schrijven. Toch doen zij dit niet uit angst om uit de toon te 

vallen. Dit kan verhinderd worden door de andere kinderen hier uitleg over te 

geven. Het organiseren van een inleefmoment kan hierbij een start zijn.  

Wanneer er regelmatig overleg gepland wordt met de verschillende betrokkenen 

(ouders, klasleerkracht, GOn-juf, directie, thuisbegeleiding) kan men de 

hulpverlening beter op elkaar afstemmen en kan men elementen uit de 

verschillende expertises combineren om tot de best mogelijke zorg te komen. Dit 

hoeft echter niet voor de kleinste details georganiseerd worden. Dergelijke Multi-

Disciplinaire Overleggen (MDO’s) kunnen voor ouders intimiderend overkomen. 

Een informeel moment aan de schoolpoort of een nota in het heen-en-weer-

schriftje kunnen in bepaalde gevallen ook voldoende zijn. Het voornaamste is dat 

ouders het gevoel krijgen dat de school deel uit maakt van hetzelfde team, 

namelijk het team van het kind. 
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3 Hulpverlening 
Dit boekje biedt de kans om de 

hulpverleningsvormen die als 

positief worden ervaren door de 

ouders in de verf te zetten en een 

oproep te doen om meer 

middelen vrij te maken zodat men 

hier meer kan in investeren. 

Vervolgens worden obstakels 

binnen de hulpverlening 

besproken en worden tips voor de 

toekomst geformuleerd. 

 

 

 

 

 

3.1 Positieve ervaringen 
 

 Thuisbegeleiding is volgens de meeste ouders onmisbaar. Het biedt hen 

handvaten om greep te krijgen op de situatie en om hen te wapenen voor 

de komende jaren. Jammer genoeg zijn er niet voldoende middelen 

waardoor de hulp pas na een lange wachttijd beschikbaar is en dit 

beperkt in de tijd. 

 

 GOn-begeleiding is voor een kind met ASS in het gewoon onderwijs geen 

overbodige luxe. Maar deze extra hulp binnen de schoolmuren is slechts 

beperkt in frequentie alsook beperkt in de tijd. Men kan hier slechts 6 jaar 

beroep op doen op 15 schooljaren. Ouders vinden het moeilijk om te 

beslissen wanneer ze hierop best beroep kunnen doen. Ook komt er soms 

kritiek op de invulling van de GOn-uren. Ouders zijn er niet mee akkoord 

dat GOn-uren gebruikt worden om schoolwerk in te halen of dat de GOn-

begeleider ingezet wordt als hulpjuf tijdens schooluitstappen en dergelijke. 

 

 Over psychologen of psychiaters die geraadpleegd werden om de 

wachttijden te overbruggen waren de ouders ook tevreden. Zij kunnen 

emotionele ondersteuning bieden bij de verwerking van de diagnose naast 

informatie over de stoornis en praktische tips. Een Centrum voor Geestelijke 

Gezondheidszorg (CGG) kan hier ook voor geraadpleegd worden. 

 

 Oudercursussen georganiseerd door de VVA of de dienst voor 

thuisbegeleiding werden omschreven als informatief en ondersteunend. 

Het is de raad van de ouders om nieuwe ouders sneller in contact te 

brengen met dergelijke initiatieven. Ook info-avonden of een 

inleefmoment voor familieleden of leerkrachten vielen in de smaak. 

 

 Ouders van kinderen die de overstap gemaakt hebben naar het 

buitengewoon onderwijs waren heel tevreden over de zorg die hun kind 

daar ontving. De aanwezigheid van paramedisch personeel, de 

infrastructuur en de organisatie van de klassen en de open communicatie 

die gehanteerd werd, werden erg geapprecieerd. Jammer vonden ze de 
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grote afstand die moet afgelegd worden daar er niet veel BuO scholen zijn 

met een autiwerking voor normaal begaafde kinderen.  

 

 

3.2 Problemen 
 

 Vaak worden ouders niet gehoord wanneer ze hun bezorgdheden uiten. 

De hulpverlening moet bewust gemaakt worden dat het voor ouders 

moeilijk is om subtiele autismegerelateerde symptomen op te merken en 

dat het nog moeilijker is om te praten over het gedrag van hun kind en de 

opvoedingsproblemen die ze ervaren. Wanneer ze deze drempel 

overwinnen, is het van belang om hier oor voor te hebben.  

 

 Hoewel het stellen van diagnoses voor professionals dagelijkse kost is, wordt 

er onvoldoende stilgestaan bij de impact die dit heeft op de ouders van 

het kind in kwestie. Er wordt niet genoeg aandacht besteed aan de 

gevoelens van de ouders en hun noden tijdens dit proces. Tact en 

fijngevoeligheid zijn niet vaak genoeg prioritair bij hulpverleners. 

 

 Ouders die net te horen hebben gekregen dat hun kind een ASS heeft, 

gaan te rade op het internet, op zoek naar antwoorden. De te vinden 

websites zijn echter niet steeds up to date wat voor verwarring en 

teleurstelling zorgt. 

 

 De zorg voor een kind met speciale noden is een extra job voor vele 

ouders. De gesprekken op school en afspraken bij therapeuten worden 

vaak gepland tijdens de werkuren. Dit zorgt voor spanning en dwingt 

ouders in bepaalde gevallen om minder te gaan werken. 

Hulpverleningsinitiatieven zoals bijvoorbeeld een STOP-project of een 

oudercursus vragen een groot engagement van ouders. Wanneer zij dat 

niet kunnen waarmaken, komen ze niet in aanmerking voor het ontvangen 

van de nodige hulp. Ouders moeten ook zelf de eerste stap zetten naar de 

hulpverlening. Er is te weinig sprake van outreachende projecten gericht 

op gezinnen die niet op eigen initiatief bij de hulpverlening zouden terecht 

komen. 

 

 Naast praktische ondersteuning en informatie hebben ouders ook nood 

aan emotionele steun in de periode na het verkrijgen van een diagnose 

voor hun kind. Die is echter pas verkrijgbaar wanneer men aan de beurt is 

voor thuisbegeleiding of wanneer men zelf stappen onderneemt en het 

prijskaartje betaalt. Dit is uiteraard geen optie voor een gezin met minder 

financiële mogelijkheden. 

 

 

3.3 Tekorten in de hulpverlening 
 

 Zoals reeds hierboven geformuleerd is er een tekort aan emotionele 

ondersteuning bij het diagnostisch gesprek. 
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 Er is tevens een grote leegte die ouders dienen te overbruggen tussen het 

moment van het ontvangen van een diagnose en het moment waarop de 

hulpverlening kan gestart worden. 

 

 Tijdens de wachtperiode voelen ouders een enorm tekort aan praktische 

tips. Ze zitten vaak met de handen in het haar en weten niet wat te doen. 

Dit heeft ook een negatief effect op het welbevinden van de ouders en 

andere familieleden.  

 

 Een babysit zou ouders een avondje kunnen ontlasten. Maar iemand 

vinden die vertrouwd is met de problematiek en beschikt over de nodige 

vaardigheden is niet altijd eenvoudig via de normale kanalen. 

 

 Over het algemeen zijn er te veel en te lange wachtlijsten. Deze moeten 

ingekort worden of er moeten alternatieven komen om deze tijd te 

overbruggen.  

 

 Niet enkel voor de hulp kan gestart worden, staat men er alleen voor. Ook 

erna valt men in een zwart gat. Nazorg is zo goed als onbestaande. 

 

 

3.4 Tips voor de toekomst 
 

Uit bovenstaande tekorten kunnen een aantal aanbevelingen gemaakt worden 

voor de toekomst.  

 

 Eerst en vooral is het belangrijk om het diagnostisch proces niet te 

beëindigen op de dag dat de diagnose wordt gegeven. Om tegemoet te 

komen aan de behoeften van de ouders (informatie over de problematiek, 

emotionele verwerking van de diagnose, mogelijkheden, 

toekomstperspectieven, schoolkeuze, informatie rond medicatie, 

administratieve beslommeringen en te raadplegen 

hulpverleningsinitiatieven) zouden er na het diagnostisch gesprek nog een 

aantal sessies georganiseerd moeten worden waarin deze informatie 

mondjesmaat wordt gegeven. Op die manier zullen de ouders zich minder 

aan hun lot overgelaten voelen en kunnen ze reeds op weg voor 

bijvoorbeeld de thuisbegeleiding van start gaat.  

 

 Wanneer men deze gedachtegang doortrekt zou men kunnen pleiten voor 

het invoeren van een casemanager zoals men terugvindt in de 

drughulpverlening. Deze persoon staat in voor de opvolging van het kind 

en zijn gezin. Hij informeert, ondersteunt en verwijst het gezin naar mogelijke 

hulpverlening. Het is een constante waar men steeds op terug kan vallen. 

Hij neemt als het ware de functie op van de richtingaanwijzers die op dit 

moment afwezig zijn in het hulpverleningslandschap. 

 

 Veel moeilijkheden zouden kunnen verholpen worden wanneer de 

aanwezige kennis over autisme maar ook kennis over de taken en 

bevoegdheden van verschillende voorzieningen beter verspreid kunnen 

worden. Op die manier kunnen doorverwijzingen sneller en efficiënter 

gebeuren en kan men betere samenwerkingsverbanden aangaan. 
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 Zoals reeds vermeld vraagt de zorg voor een kind met autisme veel tijd, 

energie en inspanningen. Dit zorgt voor stress bij de ouders en problemen 

met het combineren van gezin en werk. De hulpverlening zou hieraan 

tegemoet kunnen komen door meer duidelijkheid te scheppen rond de 

mogelijke trajecten die personen met autisme kunnen afleggen, zelf een 

aantal taken over te nemen en het bewustzijn in de samenleving verhogen 

zodat ouders bijvoorbeeld op het werk kunnen rekenen op begrip. 

 

 Ouders zijn na een tijdje ervaringsdeskundigen op het gebied autisme. De 

hulpverlening moet van deze expertise gebruik maken om hun diensten te 

optimaliseren. Er moet geluisterd worden naar hun mening en hun ideeën 

om zo tot een hulpverlening te komen die beter voldoet aan de noden van 

de kinderen en hun gezin. Zij bieden de mogelijkheid om de schaarse 

middelen van de overheid zo efficiënt mogelijk te investeren. 

 

Ouders, school en hulpverlening: laat ons samenwerken om de wereld 

aangenamer te maken voor de kinderen met autisme. Beschouw elk obstakel als 

een kans voor verbetering en vergeet niet te genieten van de aangename, 

kleine, dagelijkse momenten. 
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Boomstructuur 

 
Analyse van kwalitatieve gegevens 
 
Toegekende labels en onderverdeling 
 
Diagnose 
Diagnose 

- Signalen jonge leeftijd 
- Kenmerken autisme 

Medicatie 
 
School 
Schoolkeuze 

- Buitengewoon onderwijs 
- Gewoon onderwijs 

GON 
Problemen school 

- Leerkracht 
- Communicatie 
- Omgaan met autisme op school 

 
Hulpverlening 
Hulpvragen 
Praktisch 
Hulpverlening 
Kritiek hulpverlening 

- Communicatie  
Tekort in hulpverlening 

- Wachtlijsten 

Lezingen/bijscholingen 
 
 
Draagkracht ouders 
Draaglast 

- Omgaan met autisme thuis 
- Financieel 
- Gevoel ouder 
- Toekomstzorgen 
- Brussen  
- Netwerk & Buitenwereld 

Draagkracht 
- Ouders als ervaringsdeskundigen 
- Vrije tijd 
- Brussen 

 
Aanvaarding 

- Aanvaarding ouders 
- Aanvaarding buitenwereld 

 
Tips 
Tips 
Overheid 
 

Weggelaten (de ouders staan centraal) 
Gevoel kind 
Vaardigheden kind 
Zwaktes kind



 
 

 


