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Het leven zit vol keuzes, van banaal tot groots.
Dagel i jks kiezen we, verkiezen we, kunnen we niet
kiezen, … Maar met keuzevri jheid komen tegel i jk
ook frustratie, twi jfel , vertwi jfel ing. Dit of dat, ja of
nee, wit-gri js-zwart, het oude vertrouwde of een
nieuwe start, . . . telkens is het wikken en wegen.

Onze eigen ervaringen en mening spelen een
grote rol bi j het maken van een keuze. Maar ook
de visie van anderen kan hierin belangri jk zi jn.
Want soms vergeten we wel eens dat 'onze'
keuzes ook anderen raken. Een voorbeeld daarvan
is de stembusgang, waar we met zi jn al len
onlangs naartoe trokken.

Sommige keuzes plaatsen ons dan ook voor grote
di lemma's. Want kiezen voor het ene, slu it het
andere uit. Andere keuzes stel len we l iever uit, of
meer nog, kiezen we ervoor om niet te kiezen.

We kunnen er echter niet onderuit: kiezen hoort bi j
het leven!

In dit magazine brengen we diverse onderwerpen
waarin keuze een belangri jke rol speelt.

We wensen je veel leesplezier en appreciëren elke
reactie op: www.autismevlaanderen.be>nieuws
of via mai l naar Ruth@autismevlaanderen.be.

Ruth

cover foto: Ruth Raymaekers
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In de kijker

Een zeer indringende foto, en een

mooie symboliek met die kleine

lettertj es op het voorhoofd. • Hind

Ooit zo close bij iemand met autisme geweest?

Al vraagt het net iets meer, het loont de moeite!

Mensen met autisme en hun omgeving doen het

elke dag. Jij ook? • Tekst advertentie De Standaard Sol idariteitspri js

Sensibilisering
Een belangrij k aspect van de werking van VVA is sensibilisering. VVA pleit voor een autismevriendelij ke

samenleving in de meest ruime zin, zodat mensen met autisme en hun omgeving op meer begrip kunnen rekenen.

Om dit te bereiken trachten we iedereen goed te informeren, o. a. door een grootschalige mediacampagne,

publiciteit in kranten en magazines, deelname aan beurzen, beleidsoverleg, . . .

Meer informatie: www.autismevlaanderen.be>vva>sensibilsering.

Super, die advertentie van

j ullie! Een erg positieve

boodschap, goed doordacht (de

grootte en plaats van die tekst! )

en knap vormgegeven. Wauuw!

• Peter

. . . schitterend idee, ongelooflij k

goed bedacht, en Floris zal de

boodschap goed overbrengen.

• Beatrice

Zegt volgens mij veel meer dan woorden… Heb een zoon van

bij na 1 5 met ASS. Hij is heel intelligent en weet veel te

verdoezelen voor de buitenwereld. Ik krij g dan ook vaak de

reactie: “ik zie daar niets aan”. En nee, ASS is niet altij d

zichtbaar, maar het is er wel en met wat inspanning van beide

kanten lukt samenleven best wel, ook al is het voor beide

partij en soms wel heel moeilij k. • Dominique

. . . Het schenken van positieve

aandacht doet iedereen goed!

Diversiteit is zeker een

meerwaarde! • Hildegard

Prachtige advertentie. Kort en

krachtig maar toch zo

allesomvattend. • Kathleen

© Choco
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De keuze.. . is niet reuze

Martijn

Martijn

zeegroen • gripper •

fiebel l ief • ontmoeten

• eigenwaardig • wit

op wit • onvoltooid •

authentistisch •

labyrinth • passage

Kiezen is verliezen. Zo eenvoudig. Zo pijnl i jk
ook. Wie zich bewust is van het kiezen op zich,
en van de consequenties die keuzes hebben bij
anderen, kan niets anders dan daar gevoelig
voor zijn.
En toch is er altijd een beetje winst. Wie
gekozen heeft, heeft minstens een stap gezet.
Hoe die beoordeeld wordt, dat kan alleen de
toekomst uitwijzen. Alles is beter dan apathie,
onverschil l igheid, sarcasme of cynisme.

PARTIJEN KIEZEN

Een eerste voorbeeld, eerder op
maatschappelijk vlak, zijn verkiezingen, In België
is er alvast een opkomstplicht binnen het

algemeen enkelvoudig stemrecht. De stembrief
die we thuis hebben ontvangen, met het
stembureau op, de plaats en datum en uur, is
daarvan het tastbare bewijs. Daarvoor hoeven
we alvast niet meer te kiezen. En voor wie nog
niet weet hoe hij of zij moet stemmen, zijn er
handleidingen.
Bli jft nog de politieke partij te kiezen, of de
mensen op die partij . Want men kan
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De keuze.. . is niet reuze

verschil lende mensen op één partij aanduiden.
Omdat het niet duideli jk is welke impact ze
hebben op de concrete verbetering van het
persoonlijk leven, en omdat hun impact op de
persoonlijke toekomst al evenmin concreet is,
besteedt uw dienaar er weinig zoniet geen tijd
aan.

Aangezien voorbereiding tot mijn voornaamste
tijdsbesteding behoort, moet ik echter
noodgedwongen wel voorbereiden op de
verkiezingen. Zoniet stelt zich het probleem:
wat als ik niet ga? De angst voor een boete, het
te laat komen, het niet weten wat te doen in
het stemhokje.
Die voorbereiding mag echter niet te veel tijd
vergen. Er is al zoveel te doen. Een overvolle
agenda van dagelijkse keuzes, uitzonderlijke
gebeurtenissen, mensen die zich iets in het
hoofd halen en dingen die uit de lucht val len.

Eén van de stemtesten (bv. De Sociale
Stemtest, De Stem van Vlaanderen) zou mij
kunnen helpen. Zo gezegd zo gedaan. Hoewel
het ook niet zo heel veel zegt, en mij niet echt
veel vooruit helpt en ook niet echt
representatief is voor mijn stemgedrag.
Een andere mogelijkheid is in mijn omgeving te
kijken en te turven voor welke partij zoal
gestemd wordt. Als men het natuurli jk wil
zeggen.
Een derde mogelijkheid is wat rond te surfen
en te kijken hoe bloggers of webmasters die ik
hoog acht zouden stemmen.

Toch is enige voorbereiding noodzakelijk om
een stem uit te brengen, en is elke stem beter
dan blanco of ongeldig. Hoewel sommige
mensen vinden dat elke stem beter is dan een
proteststem.

In elk geval hebben mensen (zeker degenen
met autisme) al zo weinig stem in de
samenleving dat het meer dan jammer is die
kleine kans op inbreng nog eens te
verkwanselen. Al is het een druppel op een
hete plaat, of één stem op mil joenen…
uiteindelijk is iedereen slechts een radertje in
een groot raderwerk. Bovendien is het, zeker
voor wie een bepaalde vorm van
maatschappelijke (financiële of sociale) steun
krijgt ergens logisch dat er ook
maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt
opgenomen.

PARTIJ KIEZEN

Een tweede voorbeeld is partij kiezen in een
situatie of tussen mensen waarmee men
ongeveer in dezelfde verhouding leeft.

Dat is niet eenvoudig, zeker als het gaat om
mensen in de binnenste cirkels van het
persoonlijk netwerk.
Een mens vreest ook al snel dat sommige
mensen hem iets kwalijk zul len nemen en dat
zich dat later wel zal wreken. Al naargelang
men zich kwetsbaar voelt, kan dat soms leiden
tot emotionele chantage.

Van de zomerkampen ‘english for the advanced’
(een taalbad met filosofische inslag) als tiener
herinner ik me bovendien nog die vreseli jke
opdracht : ‘Stel dat de aarde nu verging, wie
zou je meenemen in een ruimteschip? Kies

"Stel dat de aarde nu
verging, wie zou je
meenemen in een
ruimteschip? Kies tussen
moeder, vader, je kinderen,
je partner of vrienden." De
keuzes 'niemand' of
'achterblijven en tesamen
sterven' waren blijkbaar
niet mogelijk.

"Kiezen zal dus altijd
verliezen blijven, maar
tegelijk ook winst, want de
knoop is doorgehaakt."
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tussen moeder, vader, je kinderen, je partner of
vrienden.’ De keuzes ‘niemand meenemen’ of
‘achterblijven en tesamen sterven’ waren
blijkbaar niet mogelijk.

Op het spectrum tussen volledig je eigen
gedacht doen en volledig in dienst staan van de
medemens, zijn er heel wat variaties. De
volgende twee extremen komen vrij zelden
voor.
Er zijn mensen die absoluut hun levensproject
ontwikkelen los van de context, ongevoelig
voor de consequenties die dit heeft en de
schade die dit toebrengt. Zij verabsoluteren
hun eigen waarheid, leggen krijtl i jnen vast
waarbinnen zij hun wegen uitstippelen, en
verlangen dat anderen uit hun omgeving zich
aanpassen. Soms hebben ze geen idee dat er
een andere manier van leven mogelijk is dan de
hunne, of achten zij andere levensvormen
ridicuul.
Er zijn ook mensen die zich volledig opofferen,
geen greintje wereldl i jkheid hebben, de totale
dienstbaarheid tonen en hun persoonlijke leven
zonder verpinken laten verkommeren. Zij
l iggen wakker van keuzes die voor anderen
ridicuul l i jken. Zij l i jken aan de oppervlakte
onbewogen en tevreden maar worden binnenin
per handeling afgerekend door een te scherp
afgestelde zelfevaluatie.
Uw dienaar behoort helaas eerder tot die
laatste categorie.

GOED DOEN

Goed doen voor zoveel mogelijk mensen is niet
eenvoudig. Zeker niet ingeval er sprake is van
een aangeboren zekere vorm van
contextblindheid. Voor wie doe je genoeg? Wie
bevoordelig je? Wie is er benadeeld?
Uiteindelijk beland je in een dermate

kosten-baten-analyse dat de menselijkheid uit
het oog verloren wordt. Zowel maatschappelijk
als individueel zijn er beperkte middelen,
beperkte energie, beperkte ruimte en tijd.
Daarom moeten er keuzes gemaakt worden.
Geen van de twee hiervoor vernoemde
extremen wordt door onze samenleving erg op
prijs gesteld. In de ene omgeving en situatie
geniet een ‘doelmatige, ambitieuze’ mens meer
de voorkeur. In een andere omgeving ziet men
liever een ‘altruïstische, zelfopofferende’ mens.

WAARDERING GEVEN EN

KRIJGEN

Het doet vaak pijn geen waardering te krijgen
wanneer je na lang overwegen kiest voor
bepaalde mensen, een bepaalde tijdsbesteding,
een zekere levensovertuiging, een bepaald
levensdoel, of … een politieke partij . Die
politieke partij heeft wel het nadeel dat een
mondige kiezer als ik haar volgt, en de mate van
waardering, dus de mate dat ze haar
programma uitvoert, zich vertaalt in mijn
stemgedrag in de daaropvolgende verkiezingen.

Het moet ook gezegd dat het pijn doet
waardering van anderen niet altijd te voelen, of
niet altijd waardering te kunnen uitdrukken. Als
ik iemand niet kan helpen, voel ik een knagend
gemis, hoewel ik dat moeil i jk kan tonen. Als ik
iemand niet kan steunen, voel ik een tekort,
hoewel ik in mijn hoofd alweer druk bezig ben
met andere voorbereidingen.
Het is vooral moeil i jk omdat de
contextblindheid vaak verhindert dat ik zie of
kan beoordelen of er al een redelijke inspanning

"Zij liggen wakker van
keuzes die voor anderen
ridicuul lijken."

"Een evenwicht zoeken in
'aan zichzelf denken' en 'zich
ten dienste stellen voor
anderen' is niet eenvoudig
maar wel een levenslange
opdracht voor velen."
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of bijdrage is geleverd aan het welzijn van
anderen. Anderen profiteren daar gemakkelijk
van, hoewel ze dat niet als profiteren zien,
omdat ze snel gewennen aan hulp.

EVENWICHT IN KIEZEN

Waardering geven en krijgen was dan ook een
van de eerste sociale vaardigheden die ik leerde
en nog steeds op prijs stel.
Eerder dan waardering te geven, wordt er
meestal kritiek gegeven. Daar zijn de meeste
mensen, ongeacht hun neurologische profiel ,
erg goed in tegenwoordig. Een evenwicht

zoeken is ook voor hen, voor
iedereen dus, een moeil i jke
zaak.
Maar mijn gevoel, handelingen
en denken, dus zowat alles wat
leidt tot wat anderen zien,
functioneert dan nog op een
ander tempo. Vandaar dat het
evenwicht vinden niet evident
is. Onvoorstelbaar trouwens
dat ik nog niet uiteengevallen
ben na al die jaren ‘disharmonie’
en gebrek aan homeostase.
Kiezen zal dus altijd verliezen
blijven, maar tegelijk ook winst,
want de knoop is doorgehaakt.
Een evenwicht zoeken in aan
zichzelf denken en zich ten
dienste stel len voor anderen is
niet eenvoudig maar wel een
levenslange opdracht voor
velen. We zien bij de
verkiezingen hoeveel mensen
aan zichzelf en aan anderen
gedacht hebben, en ook in het
stemhokje gekozen hebben.

Wil je reageren op dit artikel?

Registreer je op onze VVA-community en surf naar

www.autismevlaanderen.be>artikels.

© Marcos Ludueña Segre
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Nieuwsflash

Studiedag Autisme Centraal

Terug naar de toekomst

Op donderdag 1 3 december vindt de j aarlij kse studiedag van Autisme

Centraal plaats in BOZAR te Brussel. Op het programma staat:

Het autismelandschap in DSM 5 • Prof. dr. Jean Steyaert

Wij zij n onszelf. Autisme tussen wetenschap en samenleving •

Prof. dr. Geerdt Magiels

Midlife in autisme: terugblik op de toekomst • dr. Peter Vermeulen

Weg met het verleden? • Steven Degrieck

Beleidsadviezen van mensen met autisme

Meer informatie:

www.autismecentraal.com>opleidingen

Sprokkels

� In september zond Koppen
twee reportage uit over
autisme.
In 'Autisme
overgediagnosticeerd ' lag de
focus op de diagnosestelling.
Hoe stel j e de diagnose
autisme het best vast? Wordt
de diagnose te snel gesteld?
Naast duiding waren er ook
twee getuigenissen te zien.
Er keken 543. 434 mensen
naar deze reportage.
'De wens van Joris' focuste
op euthanasie omwille van
ondraaglij k psychisch lij den.
Meer dan twintig j aar zoekt
Joris naar een manier om te
kunnen en te mogen sterven.
“Ik vind het niet waardig dat
ik me voor een trein moet
gooien. Ik wil een pijnloze
dood. Dat moet je filmen en
uitzenden als ik er niet meer
ben. " Er keken 506. 591
mensen naar deze reportage.

� Telefacts bracht een
reportage over een uniek
woonproj ect voor
j ongvolwassenen met een
verstandelij ke beperking. Dit
vernieuwend woonproj ect
kwam er uit noodzaak. De
vzw 'Think out-of-the box',
opgericht door de ouders,
vond een gebouw en richtte
er 1 2 studio’s in. Uniek is dat
de ouders ook zelf instaan
voor de onderhoudswerken
en de vergoeding van de
begeleiders.

Méér nieuws in je mailbox?

Registreer j e op onze VVA-community www.autismevlaanderen.be. Stel j e mail-op-maat in of lees het
nieuws op de site zelf.

Op 8 november organiseert het team 'Postgraduaat autisme KHLim -

SAW' het congres 'Transities' in CC Muze te Heusden-Zolder.

Op het programma staat:

Autisme in transitie? • Prof. dr. Herbert Roeyers

Ontwikkelingstaken van j ongeren met autisme. Een pedagogisch

verhaal. • dr. Peter Vermeulen

Cognitieve stij l van j ongeren met autisme en behoefte aan

onderteuning • Prof. dr. I lse Noens

Mindfullness als begeleidingsmethodiek bij j ongeren met autisme •

dr. Annelies Spek

Quality of life van j ongeren met autisme in een hogeschoolomgeving

• Tom Vandries & Laurent Voets

Mij n Verhaal als student met autisme aan een universiteit • Sander

De Gregorio

Meer informatie:

www.khlim.be>transities

5
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Mijn gezin

© Natalie Deviaene

mama Kathy • 36 jaar

wandelen | zwemmen | verzorgen

| klusjesvrouw | perfectionistisch |

doorzetter | huisdieren | lezen |

gezell ig samen | genieten

Jonas • 1 1 jaar

knuffelbeer | behulpzaam |

paardrijden | rood |

fietsen | games | l ief |

disney(land) | frietjes |

zee en strand
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Sarah

Wie kiest?

© Ewald Pauwels

© Sarah

Oudste wordt 1 2 dit schooljaar. In de
herfst val len stapels glanzende folders van
middelbare scholen in onze brievenbus. De
scholen zetten hun beste beentje voor met
de bedoeling ons te overtuigen voor hen te
kiezen. Een groene campus met
sportvelden, vlotte bereikbaarheid,
middagactiviteiten, studierichtingen,… zijn
hun argumenten.

We zijn nog (even) niet aan kiezen toe…
Oudste blijft nog een jaartje langer in de
lagere school. Oudste zal well icht ook te
veel extra ondersteuning nodig hebben om
zomaar door te stromen naar een gewone
middelbare school. We meldden oudste al
een tijdje geleden aan bij de twee scholen
in de ruime omgeving die buitengewoon
secundair onderwijs bieden voor jongeren
met autisme en een normale begaafdheid.
Geen folder of uitnodiging voor
opendeurdag van deze scholen in de bus.

Eerste keuze

Het is niet voor het eerst dat we een
school kiezen voor oudste. We kozen -
toen oudste één was (!) - voor een school
in de buurt, zodat oudste kon opgroeien
met leeftijdsgenootjes uit de buurt. De
school was voor ons een weerspiegeling
van de gemeenschap waar wij als ouders en
gezin deel van uitmaken. Naast de nabijheid
geven het kleinschalig karakter, het
cultuurgericht project van de school en de
goed georganiseerde buitenschoolse opvang
de doorslag. Ook als later blijkt dat oudste
geen ‘doorsnee kind’ is en de diagnose
autisme krijgt, kiezen we opnieuw voor
deze buurtschool. De redenen die we

huismus •

wereldreiziger • pietje

precies • cranberry •

kamperen • kaarsl icht

• boek • hangmat •

dromer • Britse crimi

Sarah
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aanvankelijk hadden om voor deze school
te kiezen blijken nog steeds belangrijk.
Daarnaast is er bereidheid tot aanpassingen
en overleg en dat l i jkt ons belangrijker dan
veel kennis over autisme. Door te kiezen
voor de buurtschool hebben we nooit de
bedoeling van oudste een 'gewoon' kind te
maken of te ontkennen dat hij door zijn
autisme heel wat beperkingen en
moeil i jkheden heeft.

Soms stel len we de gemaakte keuze in
vraag. Oudste kent ups & downs door veel
onverwachte veranderingen. Bij momenten
is hij erg ongelukkig en komt hij - doordat
al le energie opgebruikt wordt om te
‘overleven’ - niet meer aan leren toe.
Gelukkig zorgt zijn veerkracht er voor dat
hij na diepe dipjes weer overeind komt. De
gaten in zijn leren zorgen er jammer genoeg
voor dat nieuwe leerstof klassikaal
verwerven minder en minder
vanzelfsprekend wordt. Hij volgt meer en
meer zijn eigen individuele - soms gril l ige -
leerli jn. We houden samen het hoofd
boven water door keuzes te maken: niet
naar de naschoolse opvang maar elke dag
iemand aan de schoolpoort, minder werken
om er vaker te zijn voor oudste, stoppen
met therapie in het revalidatiecentrum als
bli jkt dat die enkel nog na de schooltijd
kan,…

Hoewel nooit expliciet naar ons verwoord,
krijgen wij het gevoel dat de buurtschool
niet achter onze keuze voor een inclusieve
schoolloopbaan voor oudste staat. We

krijgen het gevoel dat hij getolereerd wordt
maar dat de consequenties van zijn
aanwezigheid niet echt genomen worden
door het schoolteam. De aanpassingen in
de praktijk - waar we natuurli jk erg blij mee
zijn - hangen erg af van de goodwil l van
personen. Zodra die personen wegvallen of
er anders over denken, verandert de
praktijk. Dit betekent telkens een zware
belasting voor oudste. Wat ons nodig l i jkt
om oudste een eerlijke kans te geven om
zich te ontwikkelen tot een gelukkig kind is
respect en ondersteuning van zijn sterktes
en zwaktes. Daarom lijkt het ons nodig dat
oudste’s autisme echt gezien, begrepen en
aanvaard wordt en dat gepaste
ondersteuning wordt geboden.

We kijken in stilte uit naar alternatieven op
schoolvlak. Na veel wikken en wegen
kiezen we een andere school voor oudste
(en jongste). De keuzestress die aan de
beslissing vooraf gaat, vreet bakken energie.
Oudste kunnen we niet betrekken bij het
kiezen. Hij wil duideli jkheid…

Kies en bemin je keuze

Eenmaal gekozen gaat veel energie naar de
nieuwe start. Op de achtergrond sluimert
verdriet. Verdriet om de vrienden en
vriendjes die wij en de kinderen
achterlieten op de vorige school. Maar we
geloven in de nieuwe school. We treffen
het met de klasleerkracht. Ze heeft zelf een
zorgenkind en is ongeloofl i jk bereid om
samen met ons te zoeken naar een op-maat
aanpak. Ze brengt in het begin vrijwel
dagelijks verslag uit over hoe de dag
verlopen is. Dat oudste zich goed voelt is
de beste toets… we maakten de juiste
keuze.

De relatieve rust wordt een jaar later
alweer verstoord door veranderingen. De
dip die nu volgt l i jkt zo diep dat we dit keer

"De keuzestress die aan de

beslissing vooraf gaat, vreet

bakken energie. Oudste

kunnen we niet betrekken

bij het kiezen. Hij wil

duidelijkheid… "
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niet zomaar de keuze voor deze of gene
school moeten maken. We worden zonder
pardon met de neus op de feiten geduwd.
Kan oudste de druk en drukte van een
gewone school aan? Ja, als al les goed gaat
wel. Niet als er veel extra gebeurt… Wat
als de volgende dip nog dieper is? We
contacteren de school buitengewoon

onderwijs waar we oudste al enkele jaren
geleden aangemeld hebben. Oudste blijkt er
te kunnen starten.

Principes of pragmatiek

Wat nu? Willen we die plaats wel? Wij
geloofden zo in inclusie. Wil len wij wel een
school verder weg van huis? … Ondanks al
deze vragen besluiten we oudste in te
schrijven. Onze principes zijn mooi… en
blijven we achter staan. We kunnen onze
principes echter niet doorduwen ten koste
van oudste. Dus maken we een
pragmatische keuze. Oudste heeft nood aan
een plek waar rust, regelmaat en stevige
ondersteuning beter gewaarborgd worden.
Een plek waar de ups & downs wat minder
scherp worden. Een plek waar leren voor

oudste iets vanzelfsprekend(er) wordt.

Daarenboven betekent blijven in de huidige
school dat we geen plan B meer zouden
hebben. Nu het plaatsje in het
buitengewoon onderwijs weigeren
betekent well icht dat we volgend jaar of
later - bij een nieuwe dip - niet terug

kunnen aankloppen. We hebben dit keer
het gevoel geen echte keuze te hebben.

Goedbedoelde adviezen

Net zoals je keuzes niet al leen invloed
hebben op je kind met autisme maar op
iedereen in het gezin, kies je ook niet
al leen. Samen tot de juiste keuze komen is
niet altijd makkelijk. Het betekent samen
nuchter zicht krijgen op alternatieven en
knopen doorhakken. Het betekent ook
elkaar de tijd gunnen om steeds weer
dezelfde vragen te stel len, ja maren op te
sommen van de mogelijke keuzes, kwaad en
verdrietig zijn om gemiste kansen,…

Je krijgt onderweg goedbedoelde adviezen
van uit al lerlei hoeken. Vrienden en
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kennissen, opa en oma, professionals actief
rond je kind,… Ieder van hen bekijkt het
verhaal vanuit zijn of haar eigen ervaring.
Dat is mooi meegenomen. Je krijgt nieuwe
inzichten… toch krijg je er ook een pak
goedbedoelde adviezen bij die sterk
gekleurd zijn. Iedereen heeft het beste voor
met je kind… maar een goede school voor

de één betekent ‘een
school waar vooral hard
gewerkt wordt’, voor een
ander ‘een school waar
kinderen goed leren met
elkaar omgaan’ voor nog
een ander ‘een school met
een goed zorgbeleid’ en
voor weer een ander is
‘een school buitengewoon
onderwijs waar experten je
kind begeleiden’ het
beste…

Wat het beste is voor
oudste vinden wij zelf niet
zo makkelijk… hij heeft veel
nodig… het liefst een
school dicht bij huis, een

kleine en voorspelbare klas, kinderen die
hem tegemoetkomen in wat moeil i jk is
voor hem en hem tegelijk behandelen als
één van hen, leerkrachten die om kunnen
gaan met zijn individuele noden,…

Geen keuzes zonder
consequenties

Oudste start een nieuw schooljaar in
- alweer - een nieuwe school. Deze keer
blijft jongste in de vorige school. Oudste
loopt de eerste weken met gebogen
schouders door de gangen. Terwijl buiten
de herfst zijn intrede doet, klaart hij stilaan
op. Terwijl wij foeteren op de vele
verplaatsingen en files geniet oudste
stil letjes van de autoritjes met mama
alleen…

Herhalende heerlijke hoorspelen maken het
verschil .

Hij vindt ook zijn plek in het kleine klasje
en in de leefgroep. Hij ervaart de plussen
van de nieuwe school: rustig een strip lezen

om de dag mee te beginnen in de leefgroep,
een bezoek aan een radiostudio en even
zitten op de stoel van de journalist,
computertijd als beloning na geslaagde
individuele werkmomenten,…

Ook thuis begint na enige tijd de nieuwe
puzzel te kloppen: zo komt jongste wat
vroeger thuis dan oudste en heeft wat
momentjes zonder broer met papa. Oudste
vertelt ‘s avonds in de autorit over wat hij
overdag beleeft. De avonden verlopen
rustiger dan vroeger.

Pas bij het eind van het schooljaar
realiseren we ons dat de keuze voor deze
school veel rust heeft gebracht. Oudste kan
nu nog 2 jaar op deze school bli jven. We
genieten van de gedachte dat we even niet
moeten kiezen.

Wil je reageren op dit artikel?

Registreer je op onze VVA-community en surf naar

www.autismevlaanderen.be>artikels.

© Sarah

"We genieten van de
gedachte dat we even niet
moeten kiezen."
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Quotes

Zeggen of zwijgen

Mij n ervaring met de bovenstaande keuze heeft zich vooral gesteld op de lagere en middelbare school,
aan de universiteit en tij dens mij n werkervaringen. Op de lagere en middelbare school zij n mij n ouders
tegen de 'normale' muur gebotst van ontkenning bij de leerkrachten. Begin j aren 1 990 was er nog niet
veel over autisme bekend, en mij n leerkrachten ontkenden dan ook mij n autisme met de gekende
argumenten: "We zien toch niks aan hem?". Op de middelbare school was het van hetzelfde. Toen ik aan
de universiteit zat, wist ik dat ik autistisch was. Maar ik aanvaardde mij n diagnose niet. En dus sprak ik
er ook niet over met mij n professoren. Wel met mij n hulpverleners (psychiater, sociaal assistent en
studiebegeleider). Het is pas in mij n laatste j aar, toen ik mij n thesis moest schrij ven, dat ik mij n
promotor heb ingelicht over mij n autistisch-zij n. Deze 'bekentenis' kwam veel te laat, pas nadat zich
problemen voordeden op vlak van concentratie en organisatie van mij n werk. Gelukkig bleek hij begrip te
hebben voor mij n situatie.
Op mij n werkplek (Provinciaal Archief Limburg) ben ik vanaf dag één heel open geweest over mij n
autistisch-zij n. Dat was zowel voor mij als voor mij n baas een win-win-situatie. Ik kon mij rustig
voorbereiden op mij n nieuwe werkplek en mij n baas kon zich informeren en documenteren over mij n
autistisch-zij n. Nu werk ik in een voor mij ideale omgeving. Ik heb een eigen bureau. Er is ruimte
gecreëerd om me af te zonderen wanneer ik het moeilij k heb. Het werk dat ik krij g - inventariseren - is
op mij n maat gemaakt. En ook mij n collega’s hebben begrip en kennis genomen van mij n autistisch-zij n.
Wat zeker geholpen heeft, was dat ik zelf mij n autisme aanvaard heb, onder meer door er veel over te
lezen. Dus mij n advies is: maak de keuze om j e autisme kenbaar te maken, maar alleen wanneer j e daar
zelf klaar voor bent. En laat j e daar zeker bij helpen door zowel professionele hulpverleners als door
mensen die j e dierbaar zij n.
Sander De Gregorio | sportief • lachen • boksen • yoga • lopen • lekker eten • vriendschap • archief •
geschiedenis • zingen

Vertel je anderen dat je zelf of je kind autisme heeft? Of hou je dit voor jezelf?
In deze rubriek worden een aantal persoonlijk betrokkenen hierover aan het woord gelaten.
Een verzameling aan meningen, ervaringen, keuzes. . .

Het is iedere keer terug een overweging. Zeg ik het of niet? Als ik zeker weet dat met de informatie goed
wordt omgesprongen zal ik al sneller kiezen om het mee te delen. Zeker toen mij n kinderen nog j onger
waren. Maar nu zij n ze volwassen! Het is hun eigen keuze om het te vertellen of niet. Na een paar
slechte ervaringen vertelt mij n zoon het niet meer. Zeker niet op zij n werk. Af en toe, als hij kinderen
met autisme tegenkomt, zal hij het bekend maken. Vaak op een aarzelende manier, maar wel fier om de
ouders een hart onder de riem te steken. Mij n dochter zal het alleen vertellen in een voor haar veilige
omgeving, waar ze haar begrepen voelt en als ze merkt dat ze anderen er mee vooruit helpt.
Maar wat doe ik er mee? Als j e zoon of dochter met een liefj e thuiskomen. In eerste instantie zeg j e
natuurlij k niets. Maar na een tij dj e merk ik dan dat het autigedrag toch wel gevolgen heeft voor de prille
liefde. Bij mij kriebelt het dan om de andere kant te vertellen vanwaar dat gedrag komt. Soms zie ik de
liefj es reageren op mij n toch wel zeer directe reactie. Maar het is niet aan mij om de liefj es in te
lichten. Langs mij n neus informeer ik dan wel eens of de liefj es weet hebben van het autisme. Vroeg of
laat, als de relatie wat langer duurt, vertellen ze het zelf wel. Voor ons een opluchting. We kunnen dan
terug openlij k praten over het soms toch wel rare gedrag van zoon- of dochterlief. Met een lach en een
zwans kunnen we dan terug reageren op hun auti-zij n. En met een kwinkslag een oplossing geven voor
hun probleempj es. Niet altij d evident voor mensen die niet in een auti-omgeving opgroeien.
Tine | rood • chocolade • knutselen • wandelen • lezen • Britse series • kaarsj es • vrienden • zorgen •
ij sj es
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Wanneer ik omstreeks 2004 in overleg met mij n psychiater tot de conclusie kwam dat ik me in het
autistisch spectrum bevond, stelde zich de vraag: aan wie maak ik dit kenbaar? Ik had al mij n grootste
deel van mij n leven geleefd en dat omvat ook een verslavingsverleden. Ook toen stelde zich de vraag aan
wie kan en durf ik dit kenbaar te maken. Want in functie van de therapie moest ik met dit gegeven naar
buiten komen wilde ik in het reine komen met mezelf. Verslaafd zij n is niet hetzelfde als autistisch zij n
natuurlij k. Maar wat het vertellen aan anderen betreft zij n er toch gelij kenissen. De schroom en zelfs
angst die bestaat om te vertellen over psychische problemen is veel groter dan over fysieke problemen.
Wanneer ik begin j aren tachtig aan andere mensen vertelde dat ik een verslaafde was, is dat gebeurd op
een autistische manier. Dat besefte ik toen niet, nu wel. Ik was daar veel te open in en had eigenlij k
geen besef aan wie j e zo iets kon en mocht zeggen. Ik werkte als zelfstandige en had een bepaalde
klantenkring. Zelfs aan de meeste klanten vertelde ik over mij n verslaafd zij n, wat de opmerking uitlokte
bij mij n vrouw: "Ge kunt beter op de preekstoel gaan staan in de kerk, dan hoort en weet het iedereen. "
Later ben ik gaan begrij pen dat dit niet de j uiste manier van doen was en niet zo realistisch. Op die
manier stelde ik me zeer kwetsbaar op, niet alleen als persoon maar ook op zakelij k en familliaal gebied.
Die ervaringen zij n me zeker goed van pas gekomen toen ik weet had van mij n autisme. Maar ik moet me
zelf meer afremmen in het vertellen, dan dat ik er over wil zwij gen. Bij voorbeeld, enkele j aren geleden
nadat ik een studiedag van Autisme Centraal had bij gewoond, reed ik met het openbaar vervoer naar
huis. In de autobus zat een vrouw ook met een map van die studiedag in de hand. Ik ging naast haar
zitten, stelde me voor en vertelde mij n hele leven, inclusief over mij n verslaving en zeker over mij n
autisme. Zij was een volkomen vreemde voor mij en achteraf besefte ik dat dit geen j uist sociaal
functioneren was. Hier speelt mij n autisme wel degelij k een rol. Het is een soort naïviteit. Ik heb nog
steeds moeite om onderscheid te kunnen maken aan wie vertel j e het wel of beter niet. Toch heeft dit
alles ook zij n voordeel. De architect van het proj ect (domotica) waarbij ik tot op heden nog steeds actief
ben, heb ik het enkele j aren geleden verteld, met als gevolg dat hij rekening houdt met mij n 'zij n' en ook
met mij n ouderdom. Vanzelfsprekend hebben wij een goede verstandhouding.
Ik vind ook dat ik alle hulpverleners op medisch en ander vlak zeker moet vertellen over mij n autisme.
Niet altij d wordt er rekening mee gehouden. Maar voor mezelf geeft het een voldaan gevoel te weten
dat ik het nodige deed opdat 'zij ' er dan rekenig mee kunnen houden. Ze moeten dan ook niet verbaasd
zij n als er autistische en/ of angstige reacties volgen.
Witte | voor-denken • actie • na-denken • emotie • nuchterheid • ego • kleinkinderen • in vraag stellen
• tij d krij gen • tevreden zij n

Ik ben Mie (34), ASS en ADHD en tics, mama van 3 kinderen.
Toen wij de diagnose kregen van onze zoon, ASS en GTS, was het voor ons een opluchting. De familie
werd ingelicht. De buitenwereld vertelden we geleidelij k aan over zij n diagnoses. Onze ervaring met de
buitenwereld was heel confronterend. Niet iedereen reageerde positief, zelfs binnen de familie. Ook
buitenstaanders hebben tij d nodig om de diagnose te aanvaarden. Net zoals wij , moeten zij ook door dat
proces. We gaan verder met de mensen die onze zoon oprecht willen leren begrij pen. We hebben door de
diagnose ‘ vrienden’ en kennissen verloren. Sommigen ontwij ken ons omdat ze niet weten hoe ze moeten
reageren. Maar we hebben ook nieuwe mensen leren kennen, mensen die ons begrij pen, mensen uit de
wereld van ASS. Bij hen kunnen we ontspannen, zij begrij pen wat we doormaken.
Mij n man had een vermoeden dat ik ook autisme had. Dit voorleggen aan mij n psychiater was een
gedurfde en moeilij ke stap. Is een diagnose nodig? Hoe zou die reageren? Er volgde een screening en na
een hele reeks testen kreeg ik de diagnose. Wat nu? Aan wie zeg ik het, aan wie niet? Wat met de
commentaren? Ik zit nog steeds met heel veel vragen. Mij n man houdt rekening met mij en helpt mij om
beter te reageren. Hij laat mij toe om af en toe eens te ‘ vluchten’ . Stilletj es aan durf ik naar buiten te
komen met mij n diagnose. Mij n zus weet het. In de PASS-groepen en bij de VVA leer ik over mezelf, kan
ik mezelf zij n.
Wij hebben de keuze gemaakt om onze kinderen in te lichten over autisme. En we hebben daar nog geen
seconde spij t van gehad. Binnen ons gezin zij n we er open over, het is ‘ normaal’ .
Mie | verschieten • duracel • doorzetter • water • bakken • impulsief • foto’s • fietsen • bergen •
moeder
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Ikzelf ben heel gereserveerd in het kenbaar maken van mij n autisme. Wanneer de anderen weten wat
autisme is, zoals bv. op een VVA bij eenkomst, dan heb ik er echter geen enkele moeite mee.
Als ik anders toch besluit om over mij n autisme te vertellen, dan heb ik daar meestal heel bewust over
nagedacht. Volgende vragen probeer ik vooraf te beantwoorden:

1 . Kent deze persoon mij al voldoende?
2. Heb ik (of de andere) er een voordeel aan om over mij n AS te vertellen?
3. Is er een nadeel aan het vertellen van mij n AS?
4. Welke aspecten van mij n AS moet ik bij deze persoon verduidelij ken?

Met de eerste vraag bedoel ik dat de andere eerst mezelf als persoon moet kennen. Hij of zij moet
weten wat ik kan en niet kan, graag doe en niet graag doe, enz. Pas als men mij als persoon kent, kan
autisme toegevoegd worden als een soort 'verklaring' waarom ik bepaalde dingen liever niet doe en
dergelij ke. Ik heb veel liever dat men mij kent als: 'Ivo' die autisme heeft, dan als 'Autist' die Ivo heet.
De tweede vraag heeft meestal betrekking op het functioneren met die andere persoon. Zo moest ik bij
een toneelvereniging spelen onder een nieuwe regisseur. Op basis van de aanwij zingen van de regisseur
kon ik niet de j uiste emoties in mij n personage leggen. Om beter te kunnen samenwerken was het
noodzakelij k dat ik mij n autisme kenbaar maakte. Daarna kon ik door kleine extra aanwij zingen van de
regisseur aan het karakter van mij n personage werken. Voor de andere spelers van het gezelschap bleef
mij n autisme nog enkele j aren verborgen. . . totdat ze mij voldoende hadden leren kennen.
De derde vraag heeft meestal te maken met de houding van de anderen. Bij mensen die graag roddelen
of snel een oordeel over anderen hebben, zal ik niet snel geneigd zij n om iets te vertellen.
In vele gevallen kan ik me beperken om te zeggen dat ik niet goed tegen lawaai kan, of dat ik niet van
drukte hou, of ik niet hou van verrassingen en daarom steeds hetzelfde kies. Bij dergelij ke beperkte
uitleg hoeft zelfs autisme niet genoemd te worden.
Ivo | klassiek • eerlij k • berekend • stilte • nacht • origineel • positief • gefascineerd  • selectief
geheugen

Ik zeg volmondig zeg het, ook al ken ik de gevolgen ervan, j ammer genoeg. Wij besloten om het direct
te zeggen tegen zowel familie, vrienden als starende mensen op straat als hij een crisis krij gt. We krij gen
steeds uiteenlopende reacties zoals: "Een label is snel gegeven. ", "Als het dat maar is. ", "Hij groeit er wel
uit. ", … Nu ik er eigenlij k over nadenk krij gen we nooit echt een ‘ positieve’ reactie. De beste die ik me
kan herinneren is "Ah j a…". Toch heb ik er nog geen moment spij t van dat we gekozen hebben om er zo
open over te zij n. We verloren veel familie en vrienden maar leerden tevens wel de mensen kennen die
écht met ons en onze kinderen begaan zij n. Diegene die overbleven houden rekening met onze kleine
superman, helpen ons waar nodig en hebben steeds een luisterend oor. Ook naar verwerking toe hielp het
me enorm dat ik het tegen iedereen kwij t kon. Zelfs als de mensen het niet eens wilden weten, was ik
blij dat ik het toch maar weer eens had kunnen vertellen. Doordat ik er zo veel en vaak over vertelde en
vertel, kunnen we ook veel betere hulpverlening krij gen voor onze kleine superman omdat ze een beter
beeld krij gen over hem. Heel blij was ik daar om. Door al deze hulpverlening reduceerden we onze kleine
superman zij n crisissen van meer dan 1 0 per dag naar slechts 1 ! Geweldig toch! Ik ben me er natuurlij k
van bewust dat niet iedereen er zo open over kan praten als ik en dat is daarom niet per definitie slecht.
Iedereen maakt die keuze voor zichzelf.
Toch zal ik het niet altij d blij ven zeggen tegen iedereen. Als onze kleine superman (nu 3. 5 j aar oud)
begrij pt welke stoornis hij heeft en wat deze inhoudt dan zal ik steeds de keuze aan hem laten of hij het
al dan niet met iemand wil delen. Als hij hier graag mij n mening over wil, zal ik hem die ook altij d geven
en hem daar de nodige gevolgen van uitleggen, zowel positief als negatief. Ik moet hem elke dag een
beetj e meer loslaten, maar hij zal altij d op mij n onvoorwaardelij ke steun kunnen rekenen wat zij n keuze
hierin ook is.
Kimberley | lezen • autisme • gezin • vakantie • fietsen • gevoelig • koppig • zee • gezelligheid •
onzeker
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Ik kies ervoor om enkel over mij n autisme te praten als dat een meerwaarde voor mij zelf heeft. Bij
mensen waarmee ik veel omga, mensen waar ik mij goed bij voel, en waarvan ik denk dat ze er voor
open staan, vertel ik het. Want dan voel ik me minder geremd, minder bang om ‘ raar’ over te komen. Ik
schaam me niet over mij n autisme. Ik vind het wel vervelend als ik soms niet gepast reageer, een uitleg
niet kan volgen of merk dat ik mensen gekwetst heb zonder dat ik het besefte of bedoelde. Ik heb liever
dat mensen weten dat ik autisme heb, dan dat ze denken dat ik onvriendelij k of dom ben. Bij
hulpverleners voor mezelf of de kinderen, bv. dokters, leerkrachten, Clb, … zeg ik ook dat ikzelf autisme
heb. Want dan begrij pen ze dat ik soms verduidelij king moet vragen, dat ik wat trager ben in het
verwerken van informatie, dat het soms even duurt voor ik antwoord kan geven. Door mij n autisme te
benoemen durf ik meer te zeggen wat ik nodig heb om zo goed mogelij k te kunnen functioneren.
Over het autisme van mij n kinderen vertel ik aan hun leerkrachten, de leiding van de j eugdbeweging, de
trainster bij de sportclub. Omdat bv. bij uitstappen of overnachtingen mij n kinderen soms meer
voorbereiding en informatie nodig hebben dan de meeste kinderen. Vroeger vertelde ik het makkelij ker
aan andere ouders, vooral als zij zelf iemand met ASS in de familie hebben. Maar dat probeer ik nu
minder te doen. Want eens ik het verteld heb, kan ik het niet meer terug nemen en mij n kinderen
moeten eigenlij k zelf kunnen beslissen of zij open over hun autisme willen vertellen of niet. Zeker als ze
wat ouder worden, wil ik dat hun kansen en mogelij kheden niet belemmerd worden door mogelij ke
vooroordelen.
Annick | dochters • rust • natuur • mij n hond • boeken • blauw • vrienden • muziek • cake • wandelen

Toen mij n schoonvader een sponsortocht meedeed voor VVA hebben we gewoon briefj es rondgedeeld in
de wij k om sponsors te ronselen. Wij maken er geen geheim van dat vij f van de acht gezinsleden een
diagnose ASS hebben. Mij n kinderen geven er spreekbeurten over en ik heb het met mij n collega's over de
PAS(S) als over elke andere hobby. Kan daar dan geen misbruik van gemaakt worden? Jazeker, maar dat
overkomt mij zelden. Ik heb mij n werkgever zorgvuldig gekozen. Ik kies ook bewust het tij dstip en de
omstandigheden waarin ik mensen inlicht. Nooit in de eerste paar weken, voor ik mezelf professioneel
enigszins bewezen heb, zelden als excuus voor een blunder en meestal in een positieve context,
aangepast aan de persoon. Tegenover een boekhouder heb ik me verontschuldigd dat ik naar huis moest
'om een VZW mee op te oprichten'. Aan iemand die heel bewust met communicatie omgaat heb ik
uitgelegd waarom ik op deze manier communiceer. Als mensen het over de eigenaardigheden van hun
kinderen hebben kan ik daar ook op inpikken. De moeilij kste keer was, toen twee roddeltantes een hekel
hadden aan mij n ongepast gedrag: hen niet begroeten bij het binnenkomen (want ik kreeg geen
oogcontact) maar eerst mij n PC aanzetten. Ik heb hen elk individueel mij n verontschuldigingen
aangeboden en uitgelegd dat zij vanuit hun 'sterke sociale vaardigheden' de ideale personen zouden zij n
om mij een beetj e te coachen.
Miel |

Wanneer ik met mensen samen ben, vertel ik dikwij ls al bij de eerste gelegenheid wat over mij n
autisme. Ik denk dat het best is dat de anderen gewoon weten dat ik autisme heb. Meestal vertel ik over
mij n autisme bij een activiteit die ik goed kan, of j uist niet goed kan. Ik zeg dan bij voorbeeld: "het is
door mij n autisme dat ik zeer gevoelig hoor, maar ik ben wel minder goed in het filteren van
verschillende geluiden".
Ikzelf doe niet moeilij k over mij n autisme. Het is gewoon een deel van mezelf. Meestal reageren de
mensen ook positief op wat ik vertel. Soms vragen ze iets meer uitleg of zij n verbaasd over mij n autisme.
Zo volgde ik een paar maand geleden een week lang een opleiding tot hoofdanimator in het j eugdwerk.
Pas op de weekevaluatie vertelde ik voor onze werkgroep dat ik een diagnose autisme heb. Geen van de
aanwezigen had mij n gedrag als 'ongewoon' opgemerkt. Ik vond het leuk en was trots dat ik het de
voorgaande dagen succesvol had gecamoufleerd.
Het is niet dat mij n autisme geen handicap meer is, maar ik heb ondertussen met vallen en opstaan al
zoveel geleerd over sociaal gedrag, dat ik vele aangeleerde dingen spontaan kan toepassen. Voor de
anderen lij kt het dat ik dan 'gewoon' doe. Toch zij n er nog steeds een aantal situaties waarbij ik echt wel
last heb. Een gesprek met 1 of 2 mensen gaat prima. Zij n er vij f of meer mensen, dan resulteert mij n
aandeel meestal in voornamelij k luisteren en af en toe een kort zinnetj e inbreng.
Jeroen | speels • goedaardig • ontvankelij k voor vriendschap en kennis • behendig • geduldig • optimist
• pokémon • energiek • uniek
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De week van ...

Donderdag. Mijn dochter moet vandaag naar de bib. We hebben
besloten om samen te gaan want in de bib staat een oefen-
stemcomputer. Voor mijn dochter zijn deze verkiezingen haar
eerste. Maar ook ik wil eerst eens oefenen op de computer want
het zijn weeral nieuwe en ik ben niet zo zeker van mezelf op de
computer. Ik knoei l iever eerst op zo’n oefenexemplaar dan dat ik
op de dag zelf tilt sla in het stemhokje. Bovendien is het leuk om
nog eens iets samen te doen met mijn dochter.
Uiteindelijk is het niet moeil i jk om te stemmen op de
stemcomputer. Maar nu hebben we tenminste een beeld van wat
ons te wachten staat in dat stemhokje. Bij ons zal er geen paniek
zijn.
Even nadat ik thuis kom staat er iemand aan mijn deur. Ik twijfel
even of ik zou open doen, maar doe het uiteindelijk toch. Het is
An, mijn bevriende buurvrouw. Ze vraagt of ze binnen mag komen.
Ik ben er niet op voorbereid en twijfel bl i jkbaar even. Dat heeft ze
gezien. Mijn huis l igt er als een puinhoop bij . Ik heb al dagen erg
veel pijn en het huishouden lukt niet zo goed. De hond loopt nog
los. En ik ben bezig met een moeil i jk probleem op de PC. Het
bezoekje komt te onverwacht. Maar ik laat haar toch binnen.
An heeft 2 plantjes van 'kom op tegen kanker' bij voor mij. En ook
affiches van Groen voor de verkiezingen. Ik mag kiezen welke
affiche ik achter mijn raam wil hangen. Dat is dan weer het
volgende probleem. Ik heb grote problemen met Groen hier in de
stad omdat ze samen met Open VLD in een stadsl i jst zitten. En ik
kan absoluut mijn stem niet geven aan Open VLD of er reclame
voor maken. Dat gaat volledig in tegen alles waar ik in geloof. Maar
ik heb An wel heel graag en wil haar steunen. Gelukkig is er ook
een affiche voor de provincie. Dat is een affiche voor Groen alleen,
zonder VLD. Dat klopt voor mij wel. Oef! Probleem opgelost! En ik
ben heel bl i j met mijn plantjes!

Vrijdag. Het kan niet op! Mijn dochter vraagt me om vandaag
weer iets samen met haar te doen! Dat is niet van haar gewoonte.
Ze vraagt om met haar naar de film te gaan. Ze wil gaan kijken naar
'Little Black Spiders' en ze weet dat ik die ook wel eens wil zien.
Gewoonlijk wacht ik om films te zien tot ze uitkomen op DVD. De
filmzaal is niet echt mijn favoriete plaats. Het geluid staat veel te
luid, de films zijn veel te fl itsend en meestal heb ik ook erg veel last
van het lawaaierige publiek. Maar ik ga mee want ik geniet van het
feit dat dochterlief dat met mij wil doen.
Ik was wat bang voor de film. Maar uiteindelijk is het de gruwel van
’78 in een Bil itis-kleedje gestopt. Het zijn vooral heel mooie
beelden en ook het verhaal is afgezwakt. Het is wel nog een mooi
einde.

Ik zie tijdens de film natuurli jk
wel weer de fouten. Zo zijn de
auto’s in de film wel auto’s van
toen, maar de nummerplaten
zijn nummerplaten van nu. Ik
kan zo’n dingen echt niet
hebben en zeg dat ook meteen
tijdens zo’n film. Dat is altijd
weer een plezant moment
omdat mijn dochter dan
ergernis veinst en ik daar wel
van kan genieten.

Zaterdag. En weer wil mijn
dochter samen iets doen! Nu wil
ze met mij naar de
rommelmarkt. Altijd een drukke
bedoening. Maar ik ga toch weer
mee. Ik kan er niet van genieten.
Het is veel te druk en ik heb
teveel pijn om rond te
slenteren. Uiteindelijk voel ik
al leen nog pijn. Maar we kunnen
wel een jeans voor haar kopen
en ze kiest zelf een aantal
DVD's. Dat kiezen is altijd weer
een hele opdracht voor haar
want ze zou wel veel meer
wil len kopen. Maar haar budget
is beperkt. En ik betaal niet voor
al haar DVD’s. Ze zijn haar
passie. Ze wil al les! Ze kan 3
series heel goedkoop op de kop
tikken.
Deze namiddag is ze weer weg.
Terug zonder mij, zoals de
gewoonte is. Tijd voor mij om
een poging te doen mét al mijn
pijn toch een deel van mijn huis
te poetsen. De vloer is
tenminste al proper. Ik ben
tevreden van mijn werk. In orde
zal het hier nooit zijn. Ik heb
veel te veel pijn, maar ook mijn
ASS verhindert me om mijn
huishouden te doen zoals

Sky
vijftiger | al leenstaande mama | ASS (moeder & dochter) | dochter van 1 8 |
dieren | pijn | aanvaarding | natuurliefhebber | politiek | indianen
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M aandag. De laatste weken staan bij mij veelal in het teken van
pijn. Ik heb zware artrose en fibromyalgie, zeggen ze. Pijn is voor
mij als een draaikolk. Het zuigt je onherroepelijk naar de donkere,
koude diepte waar je uiteindelijk verdrinkt. Pijn is een vreseli jk
onding waar ik moeil i jk mee kan omgaan. Hoe ik ook probeer, het
zuigt me toch naar beneden. En mijn grote probleem is dat ik er zo
moeil i jk kan over communiceren. Artsen nemen me vaak niet
serieus door de communicatieproblemen.
Vandaag heb ik, in een poging niet te verdrinken, de moed
gevonden om erover te bellen met An. Ik wil die diepte niet in! En
An heeft voorgesteld dat ze met mij zou meegaan naar de
pijnkliniek om te tolken, om mijn communicatie over te nemen als
het me weeral eens niet lukt. Ik ben enorm opgelucht! Ik zie terug
een lichtje! Ik ben An ongeloofl i jk dankbaar! En ik ben zo blij dat ik
eindelijk iemand gevonden heb die mijn communicatieproblemen
erkent! Je kan niet geloven hoeveel deugd me dat doet!

D insdag. Lesdag voor mijn dochter. Mijn dochter is gestopt in het
gewone onderwijs de dag dat ze 1 8 werd. Zonder diploma. Ze
koos dan voor het volwassenenonderwijs en dat gaat wonder
boven wonder altijd maar beter. Ze gaat niet meer tegen haar zin
naar de les, ze is niet meer vies gezind als ze thuis komt… het is
een hele transformatie! Ze spreekt zelfs af met vriendinnen uit de
les om samen taken te maken. Vriendinnen die vaak al kinderen
hebben. Maar ze voelt zich goed. Ze wordt nu gerespecteerd. In
het volwassenenonderwijs worden ze veel minder behandeld als
kleine kinderen die niet mogen zijn wie ze zijn. Er zijn niet meer
zoveel gevechten tussen haar en de leerkrachten. Het gaat veel
beter nu.
Het is wel vermoeiend voor haar. Van zodra de lessen terug
beginnen is ze ziek. De ene verkoudheid na de andere. In de
vakantie heeft ze geen enkele verkoudheid gehad. Wij gaan ervan
uit dat dit komt omdat de school zoveel van haar energie vraagt.

Woensdag. Geen eenvoudige dag vandaag. Ik heb een afspraak
met de dienst maatschappelijk werk van de ziekenkas over mijn
administratieve situatie. Nooit echt eenvoudig maar ik ben blij dat
ik geweest ben. Het heeft meer duideli jkheid gebracht. En deze
keer is de communicatie, mits het nodige geknoei, toch goed
gegaan.
Ik ben doodmoe van het gesprek en het bezoek aan een optiek
voor een eventuele nieuwe bril . Tijd dus om te gaan slapen!

Tot schrijfs.

mensen zonder autisme dat
doen. Ik heb geen overzicht
over al wat moet gebeuren.
Vroeger had ik er veel last van,
schaamde ik me ook. Maar ik
heb het kunnen aanvaarden. Wij
leven gewoon anders dan
mensen zonder autisme en dat is
helemaal oké! En zo kan ik weer
verder met dingen die veel
belangrijker zijn dan een proper
huis.

Zondag. Rustdag vandaag, al
dan niet verplicht. Ik ben niet in
staat veel te doen door de pijn,
maar eigenlijk zijn veel zondagen
hier rustdagen. We zitten elk in
ons eigen wereldje. Ik kijk naar
'de zevende dag' en doe voor de
rest al leen wat echt moet zoals
koken en afwassen. Vandaag kijk
ik ook naar het WK wielrennen.
Daar kan ik erg van genieten.
Voor dochterlief betekent
rustdag slapen tot ’s middags en
de rest van de dag DVD’s kijken
en tokkelen op haar laptop. Op
dagen zoals vandaag hebben we
zeer weinig contact, maar
tegelijk ook weer zeer veel. We
kunnen mekaar laten in onze
eigen wereld. We respecteren
mekaar daarin. Er is veel
herkenning. Eigenli jk geeft dat
wel een goed gevoel.
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Fredje

Kiespijn

Ik heb geen kiespijn als ik zelfkan kiezen wat ik
kiezen wil. Maar soms is mijn keuze niet meer
mogelijk door omstandigheden, ofword ik
‘gedwongen’ iets te kiezen. Dan heb ik wel
kiespijn.

Als persoon met autisme worden je keuzes
weinig gerespecteerd en word je vaak
verplicht om iets anders te kiezen. Anderzijds
maken je soms zelf keuzes die sociaal niet
goed geaccepteerd worden: bijvoorbeeld niet
naar een feestje gaan waarop je bent
uitgenodigd. Ik ben wel al in die mate
ontwikkeld dat ik deze keuzes nu toch kan
maken. Mijn welzijn en het welzijn van
anderen zijn namelijk belangrijke elementen
in het maken van een keuze. Om mezelf te
beschermen kan ik dus kiezen om iets niet te
doen. Ik zeg van mezelf steeds: “ik ben een
ezel en ik wil ezel bl i jven. Een ezel stoot zich
geen tweemaal aan dezelfde steen.” Maar het
is belangrijk om een evenwicht te vinden. Ik
maak misschien niet steeds keuzes zoals
anderen maar dit systeem werkt voor mij en
brengt me rust.

Gedwongen keuzes
Kiespijn had ik meer toen ik jonger was.
Toen botste het vaker met mijn ouders,
leerkracht,…. waardoor ik mijn eigen keuze
niet steeds kon kiezen. Of werd ik vaker
verplicht om te kiezen. Maar ik heb altijd
graag zèlf gekozen: ik vind het nog steeds
vervelend wanneer mijn keuze afhangt van
anderen, die hierin geen verdere stappen
zetten waardoor mijn besl issing (keuze) open
blijft staan. In plaats van dit dan te laten voor
wat het is, botst het serieus. Voor mij is het
niet af en dan kan ik niet kiezen. Dit is ook
één van mijn kiespijnen.

Kiezen om niet meer te
moeten kiezen
Er zijn weinig zaken waarin ik niet kies,
omdat ik dan geen overzicht heb en ook geen
controle. Bij een aantal zaken kies ik echter

principieel • Intens •

mistverstand •

ongeduldig •

Sigur Ros • genieten

• I • lu isterend •

vindingri jkheid •

A-humor-is-t?

Fredje
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om niet te kiezen. Zoals op vakantie gaan. Dit
laat ik volledig over aan mijn vriendin: zij
besl ist naar waar we gaan en zoekt het
al lemaal uit. Dit heb ik losgelaten en hierin
kies ik niet. Een ander voorbeeld is het
vervoer van en naar activiteiten van VVA. Ik
kies ervoor om mee te rijden en vertrouw de
mensen dan volledig. De rest laat ik volledig
los tot in het extreme, maar daardoor krijg ik
rust. Ik neem dan ook geen
verantwoordelijkheid wanneer we te laat
komen. De persoon die me vervoert is mijn
al ibi. Uiteraard zal ik wel mee zoeken naar
oplossingen wanneer iets niet volgens plan
loopt, maar ik hoef dan niet te stressen.

Keuzes verantwoorden
Vaak moet ik als persoon met autisme mijn
keuze verantwoorden. “Waarom kies je dat
nu weer?” Een vraag die ik te horen krijg
wanneer ik bijvoorbeeld op restaurant weer
maar eens hetzelfde bestel. Enerzijds doe ik
dat omdat ik het lekker vind, anderzijds - en
belangrijker - eet ik eenzelfde iets omdat dit
voor mij bekend is. Op restaurant gaan
brengt veel onvoorspelbaarheid met zich mee
... een toevloed aan prikkels waarover ik geen
controle heb. Door dezelfde maaltijd te
kiezen creëer ik deze zekerheid zelf voor een
deel en kan ik genieten. Ik kies ervoor om
niet iets anders te kiezen omdat de rest niet
voorspelbaar is. In mijn hoofd heb ik wel
al lerlei scenario’s voorbereid die kunnen
voorvallen, bijvoorbeeld mensen die luider
gaan praten nadat ze gedronken hebben, een
koppel dat ruzie begint te maken,… Ook
mijn iphone speelt een soortgelijke rol tijdens
een restaurantbezoek of iets dergelijks: het
zorgt voor zekerheid over minstens een deel
van het gebeuren. Oortjes insteken gaat net
te ver.

Hoe te kiezen
Om tot een keuze te komen ga ik heel
analytisch te werk. Ik vergelijk kiezen met het
maken van een dictee. Dat li jkt heel

eenvoudig wanneer je goed bent in spell ing.
Maar dit klopt niet. Om een dictee tot een
goed einde te brengen heb je heel wat meer
nodig: je moet ook goed kunnen luisteren, je
moet het (snel) kunnen neerschrijven… goed
zijn in spell ing is slechts één belangrijk ding.
Die complexiteit is er ook wanneer je moet
kiezen.
Hoe ik zicht krijg op de consequenties van
mijn keuzes? Daar heb ik een trucje voor: ik
gebruik de Wikipedia pagina van
bijwoordelijke bepalingen. Daar vind je een
overzicht van de verschil lende categorieën
van bijwoordelijke bepalingen, zoals plaats,
tijd, reden,... Per keuze die ik moet maken
bepaal ik welke bepalingen belangrijk zijn en

dan overdenk ik de mogelijke scenario’s. De
lijst op Wikipedia is zo volledig dat je
automatisch tot argumenten komt waar je
anders niet aan denkt. Ik nam die dan ook
mee op papier en ik heb er nu een off-l ine
versie van op mijn iphone, zodat ik ze steeds
kan consulteren, ook wanneer er geen
internet is. Op deze manier kom ik ook tot
mijn scenario’s: plan A, B, C,… Vroeger
schreef ik dit al les neer op papier, dit is nu
niet meer nodig. Ik doe het in mijn hoofd.
Ondertussen heb ik als het ware een groot
aantal blauwdrukken - templates - die ik
(achteraf) kan aanpassen naargelang de
situatie. Alles wordt doorgedacht, zodat ik
mijn verantwoordelijkheid kan nemen zowel
voor de positieve als de negatieve
consequenties van mijn keuze. Het ganse
plaatje is dan duideli jk voor mij!

Natuurli jk zijn er soms consequenties die
moeil i jk in te schatten zijn. Hierbij maak ik
ook gebruik van tools. Zo heb ik mijn

"Eigenlijk zijn mijn keuzes
zwart of wit, maar voor
anderen lijken ze toch
vaak grijs. Ik vergelijk dat
met een zebra."
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systeem van buffers. Na een feestje,
bijvoorbeeld, beloon ik mezelf steeds met
iets dat niet duur is: een koffietje gaan
drinken, een uurtje internet, in mijn eigen
wereld kruipen, naar zee gaan, iemand 5
minuten enerveren,… Dit zorgt ervoor dat
er in mijn leven zo weinig mogelijk
onevenwicht is.

Keuzes: shades of grey
Eigenlijk zijn mijn keuzes zwart of wit, maar
voor anderen lijken ze toch vaak grijs. Ik
vergelijk dat met een zebra. Die heeft witte
en zwarte strepen maar in galop lijkt het dier
grijs. Doordat ik al les zo doordenk, en mijn
plannen A, B, C,… al klaar l iggen, l i jkt het
voor buitenstaanders alsof ik heel flexibel ben
en me in een grijze zone kan begeven. Maar
voor mij is het toch heel zwart/wit: wanneer
ik merk dat een plan zal vastlopen, besl is ik
snel om van koers te veranderen en over te
gaan naar plan B, plan C, enz. Plan A kan niet
verder lopen dus stop ik dit en volg ik plan B,
welk ook reeds op voorhand volledig is
doorgedacht. Alles is actie – reactie, de weg
is op voorhand uitgetekend, zoals een
systeem van op elkaar liggende transparanten.
De keuze is gemaakt, de ‘transparanten’
tonen me de weg, zeggen me wat te doen. Ik
had reeds een gps voor dat de gps bestond.
De keerzijde van mijn systeem is dat ik enkel
kan afwijken naar de vooraf uitgedachte
plannen B, C,… zelfs al zou er toch een
andere weg mogelijk zijn. Het uitdenken van
mogelijke scenario’s vraagt uitermate veel
energie en tijd, maar dat doe ik liever dan tijd
steken in het oplossen van onvoorziene
consequenties. Ik durf mezelf dan ook wel
eens de meest autistische autist noemen.

Ook wat kiezen voor mensen betreft ben ik
zwart/wit, radicaal. Wanneer ik kies voor
iemand dan kies ik er ook voor om samen
tijd door te brengen. En investeer ik veel
energie in het inschatten van die persoon
zodat de communicatie zo efficiënt mogelijk

kan verlopen. Wanneer ik grote
struikelblokken tegenkom met iemand, dan
reageer ik even extreem en doe ik de deur
dicht. Dat is op dat moment ook voor mij het
efficiëntste. Kiezen is verliezen maar ook
winnen. Gedaan is voor mij gedaan: je moet
er geen rekening meer mee houden. Het is
weg want anders blijft het een grijze zone.

“à ce qu’il paraît l’apparat n’apparaît qu’en
apparence” • “naar het schijnt verschijnt het
schijnbare enkel in schijn”
Wat mensen denken, waarnemen is belangrijker
dan wat het werkelijk is.

Kiespijn in de dagdagelijkse
keuzes: keuzes reduceren
Bij de dagdagelijkse keuzes vermijd ik zo veel
mogelijk kiespijn door te reduceren. Ik heb
bijvoorbeeld maar 1 soort thee in huis, eet
als ontbijt steeds hetzelfde,… Wanneer ik
naar de supermarkt ga kan ik enkel dingen
kopen die op mijn l i jstje staan. Is iets niet
voorradig, dan koop ik het de volgende keer:
thuis heb ik vaak mijn eigen voorraad
aangelegd - weer één van mijn buffers. Mijn
vriendin gaat daar soepeler mee om. Vroeger
trachtte ze me zelfs om te praten wanneer in
de supermarkt een product in aanbieding
stond dat ik eigenli jk wel kon gebruiken maar
niet op mijn l i jst stond. Toch voelde ik me
dan steeds bekocht. Nu hebben we een
andere oplossing waar we ons beiden goed
bij voelen: zij koopt het en ik betaal haar
terug met geld uit mijn envelop ‘zakgeld’.
Eens in de zoveel tijd ga ik naar de winkel
zonder lijstje en kan ik zien of er interessante
dingen tussen de aanbiedingen zitten.

In mijn dagelijkse keuzes ben ik ook wel
honkvast. Ik hou me aan hetzelfde merk,
dezelfde soort,… Soms vormt dit wel een
probleem wanneer een product vernieuwd
wordt: door de vernieuwde formule, nieuw
smaak, echte boter,… valt het product uit
mijn gratie. Ik zal dan nog proberen om het
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oude aanbod op te zoeken in verschil lende
zaken en daar een voorraad van aanleggen.
Zo kocht ik eens 1 0 bussen tandpasta tegelijk
omdat een verkoopster me had wijsgemaakt
dat het product niet meer gemaakt werd, wat
later niet juist bleek te zijn.
Dagelijkse kleine keuzes betekenen voor mij
dus geen kiespijnen doordat ik het aanbod
voor mezelf beperkt houd en steeds kies
voor hetzelfde product.

De rol van anderen bij het
maken van keuzes
In een fabel van De La Fontaine valt een vogeltje
uit zijn nest. Een paard komt voorbij en laat zijn
stront op het vogeltje vallen. Vervolgens komt er
een vos die het vogeltje uit de stront haalt, maar
daarna opeet. Moraal van het verhaal: het is niet
omdat iemand je uit ‘de shit’ haalt dat deze
goeie bedoelingen met je heeft.

Mijn vriendin woont in het buitenland. Zou ik
verhuizen naar het buitenland? Hierin neem
ik momenteel ook geen keuze. Indien zij de
keuze zou maken dat we samen in het
buitenland zouden wonen, dan zou ik die
keuze volgen. Maar dan enkel indien ik niets
zou verliezen dat ik nu heb en belangrijk vind.
Ik zou terug in mijn ‘eigen’ wereld moeten
kunnen leven. Zij zou hiervoor moeten
zorgen. Een verhuis naar het buitenland zou
weer een zebra-keuze zijn: het l i jkt een
flexibele, grijze keuze maar fundamenteel is
het dit niet aangezien ik in mijn hoofd in
België bli jf. Verhuizen naar een andere plek in
België dan? Ook al voel ik dat ik momenteel
beter zou verhuizen omdat ik niet meer
voldoende tot rust kan komen - van 7u tot
1 7u zijn er bouwwerken en vanaf 1 9u wordt
er uitgegaan - kan ik het niet omdat er heel
veel van afhangt. Mijn leven is georganiseerd
vanuit mijn thuishaven. Het effect van te
weinig rust op mijn gezondheid denk ik te
compenseren door op een andere manier,
anders gezonder te leven bijvoorbeeld door
minder koffie te drinken, gezond te eten. Is
dit kiespijn? Ja en neen, omdat ik een keuze

heb gemaakt. Alleen kan ik niet verhuizen
omdat ik het geheel niet kan overzien. De
impact kan ik vatten, maar de nodige stappen
kan ik nu, voorlopig nog niet zetten.

Ik ben iemand die rekening houdt met de
dingen die mensen graag hebben, omdat dit
het meest efficiënt is. Als je doet wat iemand
graag heeft dan gaat het al lemaal vlotter. Ik
neem deze menselijke factor mee in mijn
keuzes maar ik zal niet zozeer met anderen
hierover het gesprek aangaan of hen hierin
bevragen. Het is mijn eigen inschatting van de
ander waarmee ik rekening tracht te houden
in mijn keuzebepaling. Ik heb jul l ie wereld
geïncorporeerd in mijn wereld.
Ik zal ook de woorden hanteren van de
ander. Dit is een idee uit de reclamewereld,
met een korte boodschap via hun
bewoordingen kan je hen iets efficiënter
overbrengen.

VVA, waarom?
Ik kies ook voor vrijwil l igerswerk bij VVA
omdat ik graag zou hebben dat het leven van
alle personen met autisme zo aangenaam
mogelijk is en wil hiertoe mijn steentje
bijdragen. VVA is het beste vehikel dat ik
hiervoor kan gebruiken. Ik weet uit ervaring
hoe moeil i jk het leven voor mensen met
autisme is. Wanneer ik op een avond in de
basiscursus een ouder met een nieuw idee
naar huis kan sturen dan hoop ik dat haar of
zijn kind met autisme daardoor een stukje
geholpen kan zijn. Bovendien haal ik zelf ook
heel veel uit die momenten. Het is een
simultaan geven en krijgen, daardoor kan ik
groeien.
Ik kan kiezen voor VVA omdat mijn autonomie
wordt gerespecteerd: ik kies zelf hoe ik het doe
en ik kan het vrijwil l igerswerk zelf zo
organiseren zodat het past in mijn systeem. Ik
ben in de rol die ik heb binnen VVA ook al erg
gegroeid en dat apprecieer ik enorm...

Wil je reageren op dit artikel?

Registreer je op onze VVA-community en surf naar

www.autismevlaanderen.be>artikels.
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Boek & zo

Communicatiebox voor school
en ouders
Inge Verstraete

Autisme heeft vele

gezichten, maar een

ding hebben de kinderen en

j ongeren met autisme gemeen:

ze hebben in de communicatie

een probleem om af te stemmen

op de ander, en de ander op hen.

Hierdoor verloopt de

communicatie vaak moeizaam. Voor het kind met

autisme geldt vaak de volgende paradox: ‘ Ik kan

praten maar het feit dat communicatie mij n

kernprobleem is, betekent dat ik niet goed kan

communiceren wat het probleem is! '

Met de Communicatiebox voor school en ouders

leer j e hoe j e communicatieproblemen bij kinderen

en j ongeren met autisme kan herkennen en

hiervoor - op basis van een handig

communicatieprofiel - slimme hulpmiddelen kan

inzetten om de communicatie kwalitatief te

verbeteren en te ondersteunen.

2013 verborgen regels
Loek Mak-Peters en Liselotte Verfaillie

Om in onze sociale

wereld te kunnen

(over)leven, heb j e

sociale vaardigheden

nodig. De meeste kinderen en volwassenen hebben

daar geen problemen mee en nemen ongeschreven

regels vaak moeiteloos in acht. Maar personen met

autisme of ADHD kunnen sociaal-cognitieve

problemen hebben, waardoor de regels voor hen

vaak verborgen blij ven. Speciaal voor hen zij n in

deze dagkalender 365 van zulke regels opgenomen.

In de praktij k blij kt namelij k dat het behandelen

van één regel per dag al kan helpen succesvoller en

gelukkiger te worden in sociale interacties.

De kalender kan leerkrachten, ouders en

begeleiders bovendien helpen inzien dat wat de

meesten voor vanzelfsprekend aannemen, voor

sommigen erg lastig is om te leren.

Wil je jouw mening kwijt over deze boeken & zo?
Registreer j e op onze VVA-community www.autismevlaanderen.be en
klik door naar onze kij k- en leestips.

BOEK KALENDER

Vos komt uit de verf
Chantal Meij erink-Jacobs

Op een

mooie

zonnige dag ligt Vos aan de oever

van de rivier. Hij kij kt naar zij n

Vossenvrienden met hun mooie

oranj e vachten. Dan merkt hij dat

ze er allemaal heel anders uitzien

dan hij zelf. Want Vos is rood. Vos wil dolgraag op

zij n vrienden en familie lij ken. Maar hoe? Hij voelt

zich verdrietig, en boos. Hoe kan hij ervoor zorgen

dat hij net zo mooi wordt als alle andere vossen?

Vos leert in dit prentenboek dat ‘ anders' zij n

helemaal niet erg is. Iedereen heeft zij n eigen

unieke en bij zondere kwaliteiten. Het gaat erom

hoe j e hiermee omgaat. Vos leert uiteindelij k dat

hij prima is zoals hij is. En bovenal merkt hij dat hij

niet de enige is die zich wel eens ‘ raar' of ‘ anders'

voelt.

PRENTENBOEK

Wat jij ziet en wat ik voel
De binnenkant van autisme

Kathy Hoopmann

Kathy Hoopmann laat

in haar nieuwste boek

aan de hand van wederom

prachtige en vaak grappige

dierenfoto's zien hoe kinderen en

volwassenen met autisme

(kunnen) zij n. Op unieke en ontroerende wij ze gaat

ze in op kenmerken die kunnen voorkomen bij

mensen met autisme, zoals moeite met sociale

situaties, moeite met het begrij pen van

non-verbale communicatie, een grote loyaliteit,
over- of ondergevoeligheid van de zintuigen,
behoefte aan routines, een unieke kij k op de

wereld. De auteur wil vooral meegeven dat j e,

door j e te verdiepen in de sterke en minder sterke

kanten van mensen met autisme, hen kunt helpen

om het beste uit zichzelf naar boven te halen.

BOEK
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3 vragen aan ...
Martine Thys
flapuit | muziek | wegdromen | avondzon | nadenken | kokkerellen |
smullen | bloementuin | meewindfietsen | vintage

Wat kan vzw voor ouders betekenen?

Wanneer j e als ouders verneemt dat j e kind autisme heeft, roept dit heel wat vragen op. Wat is autisme?

Wat betekent dat voor mij n kind en gezin? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mij n kind de j uiste ondersteuning

krij gt en hoe kan ik zelf mij n kind ondersteunen? Met de website www.Participate-autisme.be willen we

een gemakkelij k toegankelij ke plek bieden waar ouders de antwoorden op al hun vragen kunnen vinden.

Participate wil ouders ondersteunen bij de opvoeding door hen te laten delen in de ervaringen van andere

ouders en personen met autisme. Autisme begrij pen doe j e niet enkel door deskundige uitleg te lezen maar

ook door de vele ervaringsverhalen in de rubriek ‘ Zij vertellen…’ Omdat beelden soms meer zeggen dan

woorden kan j e meer dan 3 uur video’s bekij ken. Ouders, kinderen en volwassenen met autisme tonen hoe

ze een probleem aanpakken, welke hulpmiddelen ze gebruiken en wat de resultaten van hun inspanningen

zij n. Het motiveert en stimuleert om zelf dingen uit te proberen. Het brengt ouders op ideeën of het

bevestigt hen wanneer ze onterecht aan hun aanpak twij felen.

Wat aanvankelij k moeilij k is, wordt een verhaal van mogelij kheden en vooruitgang. De informatie,

getuigenissen, voorbeelden, hulpmiddelen, … kunnen ouders houvast bieden om zelf aan de eigen weg en

aan de toekomst van hun kind te timmeren.
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Participate! in het
kort

www. participate-autisme. be >
Autisme begrij pen
Mij n kind helpen in zij n
ontwikkeling
De omgeving ondersteunen

Praktische Gids:
www. participate-autisme. be > De
omgeving ondersteunen > De
Praktische Gids

Wegwijzer:
www. participate-autisme. be > De
omgeving ondersteunen > De
Wegwij zer

Brochures:
www. participate-autisme. be >
Brochures

Voorbeeld Praktische Gids: onderwijs on
Ben j e bij voorbeeld op zoek naar een school voor j e kind dan kan het hulpmiddel ‘ Een school kiezen’ j e

laten nadenken over j ouw prioriteiten, j e tonen hoe j e de informatie over scholen kunt verzamelen,

waarop j e kan letten wanneer j e een school bezoekt en welke vragen j e kan stellen als j e de directie of

iemand van het schoolteam ontmoet.

Hoe kan vzw helpen

om keuzes te maken?

Ouders van een kind met autisme of mensen met autisme die

op zoek zij n naar ondersteuning, een beroepskracht of

financiële steun ondervinden heel wat obstakels en zitten met

veel vragen. Heb j e geen zicht op de mogelij kheden of is het

moeilij k om te kiezen dan heeft de 'Praktische Gids’ j e iets te

bieden waardoor j e geïnformeerd zelf keuzes kunt maken. Met

checklists, de mogelij kheden op een rij , informatiefiches,

voorbeelden, … kan j e zelf tot de meest aangepaste oplossing

komen.

Ontdek meer informatie en hulpmiddelen in de Praktische Gids

voor de thema’s: adressen zoeken, crisis: accent op preventie,

diagnostiek, ervaringen delen, financiële aspecten, informatie

en vorming, j uridische zaken, onderwij s, ontwikkeling

stimuleren, op adem komen, opleiding na de schooltij d,

opvoedingsondersteuning, toegang tot ondersteuning, toekomst

plannen, vrij willigers, vrij e tij d, werk en dagbesteding en

wonen. Eind dit j aar wordt de lij st met thema’s aangevuld met

medische aspecten en broers en zussen.

Voorbeeld Praktische Gids: wonen

Een tweede voorbeeld: j e zoekt een geschikte woonvorm voor j e zoon of dochter dan biedt de Praktische

Gids j e een waaier aan hulpmiddelen:

• Met de ‘ Checklist Praktische Vaardigheden Wonen’ breng j e de beperkingen en mogelij kheden van

allerlei aspecten van wonen in kaart.

• Met het hulpmiddel ‘ Overzicht ondersteuning’ kan j e op alle domeinen van het dagelij kse leven de

ondersteuningsnood concreet formuleren en wie hierop een antwoord kan bieden.

• Heb j e geen overzicht wat de beschikbare middelen voor wonen en dagbesteding zij n? Geen nood,

we maakten een thematisch overzicht met weblinks naar onze informatiefiches en naar externe

websites.

• In de checklist ‘ Woning zoeken en inrichten’ vind j e gedetailleerde omschrij vingen die een leidraad

kunnen zij n bij de keuze van een woning en de inrichting ervan.

Daarnaast vind j e in de Praktische Gids ook wie j e kan helpen bij het kiezen van een geschikte woonvorm.
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Hoe kan je de weg vinden in de veelheid aan informatie op

Participate-autisme.be?

Een overzicht krij gen van wat Participate zoal te bieden heeft, is een eerste stap. De website is

onderverdeeld in 3 grote delen.

In het eerste deel ‘ Autisme begrij pen’ vind j e uitvoerige informatie over communicatie, sociaal inzicht,

verbeelding en fantasie, inlevingsvermogen, emoties, omgaan met zintuiglij ke informatie, sterke kanten,

oorzaken van autisme, …

Het tweede deel ‘ Mij n kind helpen in zij n ontwikkeling’ biedt j e een aantal strategieën en hulpmiddelen

waarmee j e:

• de communicatie positief kan beïnvloeden

• relaties met anderen kan bevorderen

• de zelfstandigheid kan verhogen

• vrij etij dsactiviteiten vorm kan geven

• eventuele gedragsproblemen kan voorkomen en verhelpen

De voorbeelden in de rubriek ‘Bij u thuis’ maken het nog concreter.

In het derde deel ‘ De omgeving ondersteunen’ kan j e lezen waarom autisme een handicap is, over de zin

van een diagnose en mogelij ke emoties en eerste stappen na een diagnose. Vertellen dat j e kind autisme

heeft, doe j e niet zomaar. In de rubriek ‘ Informatie doorgeven’ staan we stil bij de voor- en nadelen.

Zoek j e een tool om informatie over j e kind te bundelen en te delen met anderen? Registreer j e dan gratis

online en creëer een ‘Wegwijzer’ . Bekij k de voorbeelden om een idee te krij gen wat een Wegwij zer is.

Ben j e op zoek naar ondersteuning? Raadpleeg dan onze ‘Praktische Gids’ . Je kan op 3 manieren

informatie zoeken:

1 . Via de thema’s vind j e antwoord op vele vragen.

2. Via zoekcriteria vind j e informatiefiches door het aanklikken van j ouw regio, de leeftij dsrange

en/ of een thema.

3. Via een alfabetische zoekfunctie vind j e de informatiefiches alfabetisch geordend.

De fiches vertellen j e steeds wat men te bieden heeft en voor wie, hoe j e kan aanmelden en waar j e nog

meer informatie kan vinden.

Enkele tips voor je zoektocht:

• Aan de linkerkant vind j e een keuzemenu waarop j e kan klikken. Sommige topics bevatten subtopics.

Deze worden zichtbaar als j e op het hoofdtopic klikt.

• Onderaan links kan j e op ‘ Sitemap’ klikken. Hiermee krij g j e een overzicht van de webpagina’s.

• Rechtsboven kan j e een trefwoord intikken. Krij g j e teveel zoekresultaten? Verfij n j e zoekopdracht door

meerdere trefwoorden tussen aanhalingstekens (" ") te plaatsen. Gebruik geen lidwoorden, voegwoorden

of te algemene zoektermen.

• Je kan ook via Google gericht zoeken. Begin de zoekopdracht met ‘ Participate autisme’ en vul aan met

specifieke zoekwoorden.

• Bekij k online onze brochures, ‘ Autisme begrij pen’ en ‘ Mij n kind helpen in zij n ontwikkeling’ .

• Klik bovenaan de pagina op het grote puzzelstuk van ‘ Mij n kind helpen in zij n ontwikkeling’ en op deze

pagina lees j e hoe j e de informatie kan vinden die j e zoekt.

• Vind j e nog niet wat j e zoekt? Mail j e vraag naar info@participate-autisme.be
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Actief!

Heb je zin om actief als ervaringsdeskundige ouder, broer, zus, partner, persoon met ASS.. . mee

te werken aan een autismevriendelijke samenleving en wil je meer informatie over hoe je dat kunt

doen en wat je ervoor terugkrijgt?

Laat het ons via een van de volgende kanalen weten:

• Autismetelefoon 078/152.252 of vva@autismevlaanderen.be

• Kruis in onderstaand l i jstje aan waarover je meer info wenst en stuur dit ingevuld t. a. v. Sarah naar de Vlaamse

Vereniging Autisme, Groot Begi jnhof 14, 9040 Gent.

Ja, ik wil graag meer informatie over welke ondersteuning ik van de VVA kan krijgen en wat er van

mij verwacht wordt als ik:

een aantal uren per maand van thuis uit de autismetelefoon wil beantwoorden

al leen of samen met andere ouder(s) - in mijn regio - informatie- en/of

ontspanningsactiviteiten wil organiseren voor andere ouders en famil ieleden

een basiscursus: omgaan met autisme wil organiseren voor ouders en famil ieleden in mijn regio of

in de school, voorziening… van mijn kind

sensibiliserende activiteiten wil organiseren in de school of voorziening van mijn kind, voor

een plaatsel i jke vereniging,… zoals bi jvoorbeeld een inleefmoment waar mensen zonder autisme

kunnen ervaren wat het betekent om autisme te hebben, een getuigenis van een ouder en/of

iemand met autisme,…

samen met andere mensen uit mijn buurt, dorp of stad een ondersteuningsnetwerk wil

ontwikkelen voor mijn zoon of dochter, broer, zus, partner,…

een informatieavond wil organiseren voor mijn famil ie, vrienden, kennissen,…

af en toe via een getuigenis wil vertel len over mijn persoonl i jke ervaringen als ouder,

broer, zus, partner, persoon met autisme,…

af en toe als ervaringsdeskundige freelancer wil meewerken aan sensibi l isering, informatie- en

vormingsactiviteiten

af en toe mijn ervaringen wil delen met bondgenoten in het Infohuis Autisme

af en toe of op regelmatige basis wi l helpen met administratief werk op de VVA

wil meewerken aan een autisme informatiestand op congressen, beurzen, enz.

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van:

openstaande VVA-vacatures

VVA-bestuursfuncties

Naam

Straat

Postcode Woonplaats

Tel. & GSM

E-mail adres
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Colofon
VVA Magazine is een klankbord voor een
brede waaier aan opvattingen en informatie
over en rond autisme.
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Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) vzw
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vva@autismevlaanderen.be
www.autismevlaanderen.be
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Ruth@autismevlaanderen.be
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078/152 252 (gedeelde kost)

Giften
Giften zi jn welkom op rekeningnummer
(Iban) BE62 - 0012 3812 3861 . Vanaf
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lees je op
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www.vef-aerf.be.

VVA Magazine is een uitgave van VVA en
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v.u. Sarah Schelstraete, Groot Begi jnhof 14, 9040 Gent

Kort •

Ons team van aanspreekpunten is sinds september voltallig. We

verwelkomen Bieke in ons team. Bieke is ons aanspreekpunt voor

Limburg en Vlaams-Brabant (Oost), Stinne voor Antwerpen. Neem

zeker een kijkje op onze contact-pagina op de VVA-community

www.autismevlaanderen.be > contact • Wil je ook in 201 3 het

VVA Magazine blijven ontvangen, vergeet dan zeker niet lid te

worden in 201 3. Half november valt onze lidmaatschapsbrief bij

jullie in de postbus. •

VVA kan tellen

3600 mensen kozen onze advertentie (zie mini-poster)

voor De Standaard Solidariteitsprijs als favoriet, hierdoor

eindigden we op een eervolle3de plaats voor de publiekspijs.

Voor de juryprijs eindigden we op de2 de plaats.

700+ gedeelde ervaringen tussen geregistreerde

gebruikers op onze VVA-community www.autismevlaanderen.be.

3.800+ buttons prijken op iemands kledij, kast,

frigo,... Door de button te dragen toon je jezelf betrokken bij

autisme.

Méér VVA-nieuws in je mailbox?

Registreer je op onze VVA-community www.autismevlaanderen.be.

Stel je mail-op-maat in of lees het nieuws op de site zelf.

5

VVA Magazine • herfst 2012 3130 VVA Magazine • herfst 2012



VVA lanceert het autisme-logo!

Vlaamse Vereniging Autisme • Groot Begi jnhof 14 • 9040 Gent • Autismetelefoon 078/152 252 • vva@autismevlaanderen.be

VVA vzw is een ouder- en familievereniging die opkomt voor de belangen van personen met autisme en
hun omgeving. Onze missie is empowerment van persoonlijk betrokkenen. We trachten dit mee te
realiseren door sensibilisering en bondgenotenwerking, zoals de autismetelefoon en VVA-community
www.autismevlaanderen.be.

Wat kan het logo betekenen?
Oog •

bekijk autisme vanuit een ander oogpunt | autisme levert een ander oogpunt op de wereld

Open armen •

inclusie | openheid en nieuwsgierigheid | mensen met autisme horen erbij

Opengesperde keel •

een schreeuw om de aanwezigheid van autisme in de samenleving duidelijk te maken

Zetel •

ga er in zitten | bekijk van op afstand | tracht meer te begrijpen

Open cirkel •

zie me graag | laat me erbij horen | maar geef me ook de kans om even te ontsnappen

Twee ouders •

zorgzaam naar beneden kijken met een open verbinding naar buiten

Hoefijzer •

Hoe het logo te gebruiken?
Gebruik het logo bij jouw initiatieven en

acties waarbij je autisme onder de aandacht

wil brengen.

Om het effect van het logo te maximaliseren

moedigen we ook de media, overheid,

scholen en organisaties aan om het logo te

gebruiken.

Waarom een logo?
Een visueel symbool om ieders aandacht te

vestigen op autisme.
Autisme bestaat!

Door het logo te gebruiken toon je jouw

betrokkenheid bij autisme. Mensen met

autisme en hun netwerk hebben een plek in

jouw leven.

Laat ons weten wat jij ziet in het logo! www.geefruimteaanautisme.be

Het logo gebruiken is eenvoudig maar erg waardevol!
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