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Indeling

• Wat is Autisme en Overprikkeling
• Hoe werken de hersenen
• Hoe communiceren wij
• Positieve psychologie
• Grenzen aangeven
• Chunken
• De logische niveaus van Dilts

Marjon Kuipers-Hemken & Gijs Horvers 
Boek Plan B



Wat is autisme?
In het kort

Een pervasieve ontwikkelingsstoornis met een neurobiologische oorzaak, 
grotendeels genetisch bepaald

Een informatieverwerkingsstoornis:

• vertraagde informatieverwerking
• gefragmenteerde prikkelverwerking
• zintuiglijke hypo- en hyperreactiviteit
• Voorstellingsvermogen / theory of mind
• executieve functies





Autisme kenmerken
bijzonderheden op het vlak van

• Sociale interacties en (non-verbale) communicatie
• Stereotiepe interesses en gedragingen (rigiditeit)

• Ontwikkeling van kindertijd tot volwassenheid
• Beperkingen in het dagelijks functioneren



Er zijn ook weleens 
puzzelstukjes over of  
puzzelstukjes te kort en 
dan mis ik informatie  

Alle informatie, 
puzzelstukjes moeten bij 
elkaar worden gepuzzeld 

De hersenen moeten elke seconde een 
mooie foto maken



Mensen met autisme hebben 
geen filters in hun hoofd



Vanaf je derde jaar wordt alles 
afgebroken wat je niet gebruikt.

HERSENCELLEN

Alle hersencellen zijn met elkaar 
verbonden als je wordt geboren







Het wordt een 
beetje druk op dat 
weggetje















Download Plan B



Communicatie

Positieve psychologie













Wat je aandacht geef groeit.



Grenzen 





Wat is de norm 



Hoe het altijd 
afloopt met de 
muis







Visueel

Aankijken, gluren, overzicht, zien, illustreren

Een lust voor het oog
Een duistere zaak
In het licht van



Auditief

Aanhoren, fluisteren, luisteren, sprakeloos, kloppen.

In harmonie zijn
Een kletskous
Je oor te luisteren leggen



Kinetisch (tastzin en emotie)

Aanraken, loslaten, voelen, werpen, warm.

Op je tenen lopen
Hand in hand
Op het rechte pad blijven



SUBMODALITEITEN

Waar sorteer jij op

• Wie MENSEN
• Wat Informatie  berekening data
• Waar PLAATS  SFEER beschrijvingen 
• Hoe ACTIVITEITEN doen bezigheden uitvoeren
• Wat VOORWERPEN.











Logische niveau van Bateson en Dilts
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