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1. Wat is autisme?  

Wat autisme is? Wij weten het niet. Toch is er veel over te zeggen.  

Vooraf: 

1. Autisme is een verzamelterm voor gedragskenmerken. Psychiaters en andere professionals 

hebben samen afgesproken bij welk gedrag de diagnose autisme gesteld wordt. Die criteria 

staan in de DSM-5.  

2. Alleen mensen met autisme zelf weten hoe het is om autisme te hebben. Daarom hechten 

wij veel waarde aan gelijkwaardige samenwerking met mensen met autisme. Dat geldt voor 

al onze activiteiten en op alle niveaus van de organisatie.  

2. Zoektocht naar de oorzaak 

Wetenschappers zoeken al heel lang naar dé oorzaak van autisme. Maar autisme is een 

verzamelterm voor gedragskenmerken. En dat gedrag kan allerlei oorzaken hebben.  

Sinds begin van vorige eeuw zijn verschillende theorieën ontwikkeld over die oorzaken. De 

belangrijkste zijn: 

• Autisme als een genetisch bepaalde stoornis in de hersenen waardoor problemen met 

de informatieverwerking ontstaan. De theory of mind, centrale coherentie en 

executieve functies zouden niet goed werken bij mensen met autisme. Hier wordt 

momenteel veel onderzoek naar gedaan in de neurowetenschappen.  

• Autisme als vertraging van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook hier wordt veel 

onderzoek naar gedaan.  

• Autisme als een genetisch bepaalde ontwikkeling in eigen tempo én volgorde. 

Namelijk een versnelling van de cognitieve ontwikkeling (in de zin van logisch denken) 

en een vertraging van sociaal-emotionele ontwikkeling ten opzichte van veel 

leeftijdsgenoten1. Deze benadering krijgt weinig aandacht in de wetenschap, maar 

blijkt heel herkenbaar voor een groeiende groep mensen met autisme en hun naasten. 

Omdat autisme een verzamelterm is, is geen van deze oorzaken van toepassing op álle mensen 

met de diagnose autisme. Bovendien zijn er mensen met de diagnose autisme bij wie later 

blijkt dat het gedrag samenhangt met een hechtingstoornis of een trauma in de kindertijd. Het 

gedrag dat leidt tot de diagnose autisme kan dus vele oorzaken hebben.  

Therapieën en begeleidingsmethoden zijn vaak (impliciet) gebaseerd op een van bovenstaande 

theorieën. We zien vooral veel aanbod op het gebied van een stoornis in de 
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informatieverwerking en een vertraging van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor mensen 

die zich herkennen in een vertraging én versnelling in de ontwikkeling is weinig tot geen 

aanbod voorhanden. Vanuit autisme bekeken ziet de waarde van dit verklaringsmodel voor 

een grote groep mensen met de diagnose autisme en richt zich daarom op ondersteuning van 

deze groep. Hieronder staat meer uitleg over dit verklaringsmodel, dat wij vooralsnog 

‘ontwikkeling in eigen tempo en volgorde’ noemen.  

Ontwikkeling in eigen tempo en volgorde 
Kinderen hebben al jong belangstelling voor andere mensen. Ouders en anderen gaan daar 

intuïtief op in en stimuleren daarmee de sociaal-emotionele ontwikkeling. De cognitieve 

ontwikkeling (in de betekenis van logisch nadenken) krijgt pas later de nadruk. Ook daar spelen 

ouders, maar vooral scholen als vanzelf op in. 

Sommige kinderen hebben op heel jonge leeftijd meer aandacht voor hoe dingen werken. Zij 

hebben wel belangstelling voor mensen, maar meer hoe ze in elkaar zitten. Zij zijn nog niet zo 

bezig met mensen en relaties. Ten opzichte van leeftijdsgenoten kun je zeggen dat hun 

cognitieve rijping versneld is, en hun sociaal-emotionele rijping vertraagd. Ze kunnen de sterke 

en zwakke plekken van iemand feilloos aangeven, maar de dagelijkse omgang interesseert in 

het begin minder. Hun gedrag botst met de verwachtingen van de omgeving. Het gevolg is dat 

de omgeving niet meer natuurlijk positief op het kind reageert, maar op de verwachting van 

sociaal gedrag, dus vaak met teleurstelling dat het niet komt. Het maken van contact gaat dan 

vaak niet op de natuurlijke, vanzelfsprekende manier zoals ouders dat ervaren met kinderen 

zonder autisme. Naast een vertraagde sociale is er ook een vertraagde lichamelijke 

ontwikkeling mogelijk zoals bij zintuigen en stofwisseling. Ook loopt de sociaal-emotionele 

ontwikkeling niet gelijk op met de lichamelijke ontwikkeling, wat bijvoorbeeld de puberteit 

extra lastig kan maken. 

De mate waarin de ontwikkeling versnelt en vertraagt verschilt per kind. Net zoals er 

verschillen zijn in de ontwikkeling bij kinderen zonder autisme. 

Op basis van hun ‘vreemde’ gedrag krijgen kinderen met deze ontwikkelingsvolgorde vaak de 

diagnose autisme. Zij hebben een gemiddelde tot hoge intelligentie. Maar er zijn ook kinderen 

bij wie de sociaal-emotionele vertraging zoveel impact heeft dat de cognitieve versnelling 

(nog) niet tot uiting komt. Zij scoren vaak laag op een standaard IQ-test en krijgen dan de 

diagnose verstandelijke beperking, terwijl naasten twijfelen of dat wel klopt.  

Focus van VAB  

Wij richten ons op de groep mensen die zich herkennen in de ontwikkeling in eigen tempo en 

volgorde, zoals hierboven omschreven.  

Ook hebben we aandacht voor de algemene maatschappelijke verwachtingen die in onze 

samenleving zijn verworden tot dwingende prestatie-, gedrags- en sociale normen. Op school, 

op het werk, op de sociale media: de druk om aan een ideaal plaatje te voldoen is groot. Met 

name jongeren en jongvolwassenen gaan vaak over hun grenzen om aan de normen te 

voldoen. Dat geldt voor bijna iedereen. Maar voor jongeren en jongvolwassenen met autisme 

geeft het nog eens extra druk, bovenop de spanning die hun specifieke ontwikkeling al met 

zich mee kan brengen.  



 

 

Wat willen we veranderen? 

Realistisch beeld en niet-stigmatiserend taalgebruik 
We vragen aandacht voor het feit dat autisme een verzamelterm is, en wat dat betekent voor 

mensen met de diagnose. Autisme wordt vaak een stoornis genoemd. Veel mensen voelen zich 

daar niet prettig bij. Waar komt de term vandaan en is hij nog wel zinvol? Het woord stoornis 

komt uit de psychiatrie en duidt op een psychiatrisch probleem.  

Voor de groep mensen die zich herkent in een ontwikkeling op eigen tempo en volgorde, is het 

woord stoornis niet passend. Het gaat dan immers niet om een defect, maar om een 

(genetisch bepaalde) minder vaak voorkomende ontwikkelingsvolgorde.  

Bovendien wordt de medische term in het dagelijks taalgebruik vaak anders opgevat dan in de 

medische context. In het dagelijks leven werkt het woord stoornis stigmatisering in de hand.  

Vanuit autisme bekeken zal een realistisch beeld in onze samenleving over autisme stimuleren. 

Omgaan met een variatie in de ontwikkeling 
We vinden het belangrijk dat kinderen en volwassenen ruimte krijgen zich in eigen tempo en in 

eigen volgorde te ontwikkelen. Niet om aan de norm te gaan voldoen, maar om zichzelf te 

ontplooien. 

Een voorwaarde is dat de omgeving goed kan aansluiten op de eigen ontwikkeling van het 

individuele kind of de volwassene. En de ontwikkelstappen op het juiste moment kan 

faciliteren. Hiervoor bestaat nog relatief weinig praktijkervaring.  

Vanuit autisme bekeken zal praktische kennis over autisme als ontwikkeling in eigen tempo en 

volgorde vergroten door er in de dagelijkse praktijk van deze mensen mee aan de slag te gaan.  

Extra druk vanuit de samenleving verminderen 
Juist mensen met autisme kunnen veel last hebben van een dwingende druk om zich aan te 

passen in hun gedrag, sociale interactie en manier van leven. De druk tot aanpassen kan vanuit 

de omgeving komen, maar ook vanuit de persoon met autisme zelf. In beide situaties bestaat 

het risico dat mensen zichzelf verliezen, zich niet meer in hun eigen tempo en volgorde 

ontwikkelen. Terwijl iedereen daar recht op heeft. Daarvoor zou de maatschappij meer 

moeten uitgaan van diversiteit. Iedereen verschilt van elkaar. Dat zou ook het uitgangspunt 

moeten zijn bij de inrichting van grote maatschappelijke systemen zoals het onderwijs en de 

arbeidsmarkt. 

Vanuit autisme bekeken gaat in verder onderzoeken wat deze maatschappelijke druk betekent 

voor mensen met autisme en mensen in de praktijk uitdagen om deze druk te verminderen door 

hun houding te veranderen en maatschappelijke systemen anders in te richten. 

Voortschrijdend inzicht 

Ook onze visie blijft in ontwikkeling. Kennis over autisme en over de samenleving neemt toe. 

Wij blijven onze visie aanscherpen en nieuwe kennis en ervaringen integreren.  


