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1 Wat is autismespectrumstoornis? 
 

Autismespectrumstoornis is een ontwikkelingsstoornis, dat betekent dat het een aangeboren probleem 

is en het is tevens een stoornis die blijvend is. De manier waarop de autismespectrumstoornis zich uit 

kan echter heel erg verschillen van persoon tot persoon en in functie van de leeftijd of ontwikkeling. 

Mensen met een autismespectrumstoornis hebben een aantal basiskenmerken: ze hebben problemen 

op vlak van de sociale communicatie en de sociale interactie en vertonen bijzonderheden op vlak van 

hun gedrag, hun interesses of activiteiten. 

 

Een spectrum  
 

We spreken over een spectrum omdat de kenmerken en de uitingsvormen van de 

autismespectrumstoornis heel uiteenlopend kunnen zijn. 

De talenten en beperkingen die mensen met autisme ervaren kunnen dus verschillend zijn van 

persoon tot persoon én ze kunnen in meer of mindere mate tot uiting komen naargelang de situatie of 

de levensfase waarin de persoon zich bevindt. 

Voor het vlotter lezen en schrijven spreken we over autisme waarmee we eigenlijk het volledig 

spectrum of autismespectrumstoornis bedoelen. 

 

Hieronder beschrijven we de verschillende domeinen waarin personen met autisme tekorten ervaren. 

Voor elk domein worden een aantal concrete voorbeelden gegeven. Let op: de voorbeelden zijn 

illustratief, niet exhaustief. 

 

Invloed op veel domeinen van het dagelijks leven 
 

Mensen met autisme ervaren kwalitatieve beperkingen  

 

op twee grote sociale domeinen*: 

 

 Sociale communicatie en sociale interactie 

 Sociale verbeelding of inlevingsvermogen 

 

en op vlak van gedrag en interesses: 

 

 beperkte interesses en stereotiepe en/of repetitieve gedragingen 

 met bijzonderheden op gebied van sensorische gewaarwording 

 

 

* In de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) -IV sprak men over een triade van 
symptomen: sociale relaties, communicatie en de verbeelding. Dit is in de DSM-5 vervangen door een 
tweedeling: sociale communicatie en repetitief en/of stereotiep gedrag/interesses.  
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“… Toen ik jong was en de 

vrienden van mijn broer 

langskwamen thuis en aan de 

voordeur vroegen of mijn broer 

thuis was, antwoordde ik ‘ja’ en 

sloot de deur terug… .”  

Sociale communicatie en sociale interactie 
 

Mensen met autisme kunnen moeilijkheden ondervinden met communicatie, zowel in het zelf 

overbrengen van een boodschap (expressief, zich uitdrukken), als in het correct interpreteren van 

boodschappen van anderen (receptief, ontvangen van informatie). 

 

 Het moeilijk vinden om een conversatie in twee richtingen te starten en te onderhouden 

(snel verliezen van interesse, doorbomen over eigen interesse zonder rekening te houden 

met de andere, de andere onderbreken op ongepaste manier, … ) 

 Het niet goed kunnen interpreteren van gezichtsuitdrukkingen, intonatie en lichaamstaal 

 Het letterlijk begrijpen van instructies 

 Het maken van abrupte of ongenuanceerde opmerkingen 

 Moeilijkheden hebben met het begrijpen en interpreteren van uitdrukkingen, sarcasme, 

ironie of metaforen 

 Het gebruik maken van een formele, aparte of onaangepaste taal 

 Moeilijk een samenhangend verhaal vertellen 

 Moeite hebben met het voeren van een heen-en-weer-gesprek 

 Het moeilijk kunnen benoemen van gedachten en gevoelens 

 Moeite hebben met het begrijpen van vage tijdsaanduidingen zoals ‘straks’, ‘later’, …  

 … 

 

Te vaak wordt aangenomen dat mensen met autisme geen interactie wíllen met andere mensen, maar 

dat is niet helemaal correct. De meeste mensen met autisme willen graag communiceren met 

anderen, maar het ontbreekt hun aan de juiste vaardigheden en het begrijpen van de situatie of ze 

voelen zich te angstig om stappen te ondernemen. Hoewel de meeste mensen sociale vaardigheden 

als vanzelfsprekend beschouwen, vinden mensen met autisme het doorgaans moeilijk om de intenties 

en acties van anderen juist te interpreteren in de situatie of context. 

 
 Vreemde omgang met mensen (ongeïnteresseerd en afzijdig overkomen of net erg 

aanhankelijk) 

 Ontbreken van vaardigheden om sociale regels te begrijpen en toe te passen 

(bijvoorbeeld te dicht bij iemand gaan staan, niet weten hoe te groeten, een fout of niet 

gepast thema kiezen ter conversatie) 

 Moeilijkheden om het gepaste moment van interactie te kiezen, groepswerk 

 Moeilijk contact leggen, moeilijk een gesprek aanknopen 

 Met iedereen contact leggen, onvoldoende onderscheid tussen een vertrouwde en 

vreemde persoon maken 

 Niet delen van vreugde, gevoelens, activiteiten, … 

 … 
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“…Collega’s op het werk vonden mij ‘raar’, 

waardoor ik vaak alleen de lunchpauzes 

doorbracht. Ik kende en begreep gewoon de 

regels niet en wist niet wat ik wel of niet hoorde 

te doen of zeggen...”  

Sociale verbeelding of inlevingsvermogen 
 

Zeggen dat mensen met autisme problemen hebben met verbeelding of inlevingsvermogen is vaak 

misleidend, gezien heel wat mensen met autisme extreem creatief zijn en net veel verbeelding 

hebben. Het kan misschien beter uitgedrukt worden als moeite met flexibiliteit in het denken. Mensen 

met autisme vinden het niet eenvoudig om zich empathisch op te stellen tegenover anderen en om 

zich in het gedachtengoed van anderen te verplaatsen. Mensen met autisme zijn vaak vrij rigide 

denkers en vinden het denken over mogelijke situaties, acties en reacties moeilijk. Zo is ook het 

voorspellen van wat vervolgens gaat komen niet eenvoudig voor hen.  

 

 Moeilijk weten wat de ander denkt of voelt. 

 Moeilijkheden om gedrag aan te passen aan verschillende sociale contexten 

 Moeilijkheden in het delen van fantasierijk spel 

 … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beperkte interesses en stereotiepe en/of repetitieve gedragingen 
 

Naast kwalitatieve beperkingen op het vlak van communicatie, sociale interactie en verbeelding, wordt 

autisme ook gekenmerkt door beperkte interesses en stereotiepe en/of repetitieve gedragingen.  

 

 Stereotiepe of repetitieve motorische bewegingen 

 Moeite met veranderingen, weerstand tegen nieuwe dingen 

 Voorkeur voor een terugkerende volgorde van handelingen, zoals de nood om steeds 

dezelfde route te nemen of elke dag hetzelfde voedsel te eten 

 Rigide denkpatronen of begroetingsrituelen 

 Gefixeerde interesses, verzamelwoede 

 …   
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“… Ik kan niet tegen TL-verlichting. De 

lampen maken een licht zoemend geluid 

wat pijnlijk is voor mijn oren…”  

Bijzonderheden op gebied van sensorische gewaarwording 
 

Onder- of overgevoeligheid voor bepaalde zintuiglijke prikkels lijkt bij de meeste personen met autisme 

een opvallend aanwezig kenmerk dat een belangrijke invloed kan hebben op het functioneren. 

Sommige mensen met autisme hebben het gevoel dat (sommige van) hun zintuigen ‘overontwikkeld’ 

zijn, anderen hebben het gevoel dat ze ‘onderontwikkeld’ zijn. Dat wil zeggen dat ze bepaalde prikkels 

op een ongewone manier waarnemen, op gebied van gehoor, zicht, reuk, smaakzin, tastzin of 

lichaamsgewaarwording.  

 

 Zoemende achtergrondgeluiden als storend ervaren, zoals een computer of koelkast 

 Niet tegen felle verlichting kunnen 

 Sterk reageren op tactiele prikkels, zoals bepaalde stoffen of de etiketten van kledij 

 Geen of weinig verschil ervaren tussen warmte en koude 

 Geen pijn ervaren  

 … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gaat niet om een fysieke beperking, waardoor autisme niet altijd zichtbaar is voor de omgeving. 

Wanneer een persoon een rolstoel gebruikt is het duidelijk dat die persoon ondersteuning kan nodig 

hebben op bepaalde levensdomeinen. Mensen met autisme worden soms als ‘anders’ ervaren of 

‘excentriek’ of ‘eigenaardig’ omwille van het gebrek aan inlevingsvermogen, het niet begrijpen van en 

ongepast reageren op sociale regels, met als gevolg dat ze vaak uitgesloten worden. 

 

Belangrijke termen 
 

Al deze verschillende kenmerken van mensen met autisme worden verklaard door het gegeven dat 

mensen met autisme op een fundamenteel ándere manier denken dan andere personen. Men stelt 

vaak dat mensen met autisme problemen hebben op het terrein van ‘Theory of Mind’, ‘centrale 

coherentie’ en ‘executieve functies’. 
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Jos heeft autisme en werkt voor een IT-bedrijf. Hij heeft een afspraak bij 

de tandarts komende woensdagnamiddag. Wanneer het tijd is om op het 

werk door te gaan, staat hij op van zijn bureau en gaat het kantoor uit 

zonder iets te zeggen tegen zijn baas en collega’s, gezien hij 

veronderstelt dat ze weten waar hij naartoe gaat, hoewel hij dit niet 

meegedeeld heeft. Wanneer hij twee uur later terug komt is zijn baas 

boos omdat hij niet wist waar Jos naartoe was.  

Wanneer je een zaal binnen wandelt en je ziet een groep mensen in pak 

met elkaar discussiëren en notities nemen, dan veronderstel je 

waarschijnlijk algauw dat het om een vergadering gaat. Een persoon met 

autisme daarentegen heeft soms veel meer tijd nodig om in de 

verschillende details een logisch geheel te ontwaren. Hij kan bijvoorbeeld 

binnen wandelen, zich focussen op één bepaald detail, namelijk de tas 

koffie die iedereen voor zich heeft staan en vervolgens zelf een koffie 

bestellen bij een persoon die toevallig recht staat. Door de focus op dat 

ene detail, gedraagt hij zich alsof hij zich in een café bevindt in plaats van 

in een vergaderzaal. 

Theory of Mind 
 

'Theory of Mind' staat voor het vermogen om je te verplaatsen in de gedachten, gevoelens en het 

daarmee gepaard gaand gedrag van een ander (en van jezelf). Dankzij dit vermogen ben je in staat 

om empathisch te zijn en rekening te houden met de gevoelens en gedachten van andere personen. 

Mensen met autisme ervaren beperkingen in ‘Theory of Mind’, vandaar dat ze zich niet zo goed 

kunnen verplaatsen in de leefwereld van een ander. Het kan ook moeilijker zijn om andermans 

intenties te herkennen en te beoordelen, wat hen kwetsbaarder maakt voor pesterijen en misbruik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrale coherentie 
 
‘Centrale coherentie’ is de vaardigheid om losse elementen samen te voegen tot een betekenisvol 

geheel. De meeste mensen met autisme hebben daar moeite mee en nemen de wereld daarom 

gefragmenteerd waar. Ze hebben een sterke neiging om zich op details te focussen.  
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What we see often is only a fractional part of what it really is. 

Executieve functies 

 
Executieve functies geven mensen de mogelijkheid om voor een bepaald probleem de geschikte 

oplossingsstrategie te kiezen, die uit te voeren en te evalueren en daarbij ongepaste reacties te 

onderdrukken. Executieve functies spelen een belangrijke rol bij impulscontrole, planningsgedrag, 

georganiseerd zoeken en flexibiliteit.  

 

Mensen met autisme kunnen beperkingen ervaren met executieve functies en vinden het moeilijk om 

te beslissen hoe ze bepaalde taken moeten plannen en uitvoeren. Zelfs als ze op voorhand uitleg 

gekregen hebben over hoe ze de taak moeten aanpakken kunnen ze problemen ervaren in het 

toepassen ervan of in het toepassen in een andere vergelijkbare nieuwe situatie. Ze moeten meer 

moeite doen om een in gang gezet denkpatroon los te laten en over te schakelen naar een nieuw 

denkpatroon dat past bij de nieuwe vereisten van de veranderde situatie. Ze kunnen hun concentratie 

niet flexibel van het ene naar het andere punt verleggen of op verschillende zaken tegelijk richten. 

 

Volwassenen met autisme ervaren specifieke moeilijkheden in het 

dagdagelijkse leven 
 

 De organisatie van het leven, zoals huishouden, vrijetijdsactiviteiten, budgettering, 

administratie 

 Het zoeken, uitoefenen en behouden van een job 

 Het maken van keuzes: enerzijds zeer stereotiep kiezen, anderzijds alle keuzemogelijkheden 

blijven overwegen zonder een beslissing te kunnen nemen. 

 Fysieke overgevoeligheden wat betreft zien, horen, ruiken en voelen 

 Het ontwikkelen en in stand houden van vriendschaps- en partnerrelaties 

 Het zich staande houden in onze wereld, die zij als een sociale jungle blijven ervaren 

 …  

 

In verhouding tot de gemiddelde mens, hebben alle personen met autisme levenslang meer nood aan 

ondersteuning bij vele facetten van het leven. Als de persoon grote moeilijkheden ervaart binnen één 

levensdomein, heeft dit meestal ook een negatief effect op de andere domeinen. Hoe die specifieke 

ondersteuning eruit moet zien en wie die kan geven, is afhankelijk van persoon tot persoon. Belangrijk 

hierbij is dat we ons niet laten misleiden door de zichtbare ‘buitenkant’ maar we moeten ook op zoek 

gaan naar hoe bij elke persoon het autistisch denken zich uit. We dienen dus aandacht te hebben 

voor de ‘binnenkant’.  
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Buitenkant 

 

 Sociale problemen 

 Communicatieproblemen 

 Niet flexibel in denken en doen 

 

 

Binnenkant: “Autistisch waarnemen en denken” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterktes van autisme 

 

Mensen met autisme hebben een heel eigen manier om de wereld te begrijpen en informatie te 

verwerken en dat levert ook voordelen op.  

 

 Sterk analytisch vermogen met oog voor detail 

 Gevoel voor orde 

 Gedreven en betrouwbaar 

 Consequent in gedrag en het naleven van afspraken 

 Geen verborgen agenda’s, wel ‘recht door zee’ en loyaal 

 Concrete, eerlijke en oprechte feedback 

 Houden zaken het liefst formeel en logisch 

 Sterk geheugen voor technische feiten. 

 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat mensen met autisme heel succesvolle carrières kunnen 

uitbouwen en/of uitzonderlijke talenten kunnen hebben. 

 

De specifieke manier waarop mensen met 

autisme denken en informatie waarnemen en 

verwerken, wordt verklaard door reeds eerder 

genoemde theorieën (Theory of Mind, centrale 

coherentie, moeilijkheden met beperkingen in 

executieve functies). 

 


