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veel intensiever 
47% 

intensiever 
43% 

duurt langer 
8% 

geen verschil 
2% 

 
0% 

Waarin verschilt opvoeden van een kind met autisme met 
gewoon opvoeden? 
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De diagnose is binnen. Wat doet dit met mij? 



contact met 
andere ouders 
van kinderen 
met autisme 

27% 

informatie 
vergaren 
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met bekenden 

19% 
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10% 

overig 
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Wat kan mij helpen dit nieuws te verwerken? 



Onderwerpen voor vanavond 

Wat vertel ik aan mijn kind met autisme? 
Wat vertel ik aan broertjes en zusjes? 
Hoe blijven wij als ouders een goed team? 
Tips van ouders voor een goed gezinsleven 
Hoe ga ik om met reacties van familie of bekenden? 
Ons sociale leven 
Praktische oplossingen voor bezoeken die je aflegt 
Wat gebeurt er met ons inkomen? 
Wat betekent dit alles voor onze relatie? 
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Wat vertel ik aan mijn kind met autisme? 

Aandachtspunten: 
 
Iets dat bij de leeftijd past 
Iets dat het kind zelf ervaart 
Tussen neus en lippen door of uitgebreide psycho-

educatie? 
Methoden 
Laat ik mijn eigen emoties zien? 
Anders zijn is niet verkeerd! 
 



Wat vertel ik aan mijn kind met autisme? 

Te veel informatie of te 
vroeg: 
 
Wil er niks van weten 
Reageert heftig 
Gaat zich naar 

autisme gedragen 
Gaat autisme 

gebruiken als 
verklaring 

 

Te weinig informatie of 
te laat: 
 
Ongerustheid over 

onderzoeken in 
diagnose-fase 

Opluchting als het 
verteld wordt, want 
er was ‘iets’ aan de 
hand 

 



Concreet: wat vertellen ouders hun kind? 

• Autisme is geen ziekte of handicap 

• Je bent een bijzonder/speciaal kind 

• Dan je anders denkt, maakt dat je soms niet begrepen wordt 

• Nu we weten dat je autisme hebt, kunnen we je beter begrijpen 

• Als iemand slecht kan zien krijgt hij een bril. Als je hoofd anders werkt 

door autisme krijg je hulp 

• Je hersens werken een beetje anders 

• Als je anders bent, is dat niet beter of slechter 

• Ieder mens is uniek 

• Je hebt hele specifieke interesses 

• Je bent op jouw manier bijzonder slim 

• Je bent nog steeds jezelf hoor 

• Autisme betekent dat je in sommige dingen erg goed bent en voor andere 

dingen harder moet werken 

• Wij zijn als ouders heel blij met je zoals je bent 

• De meeste kinderen zijn als een Hollands kookboek: bekend, makkelijk en 

smakelijk. Jij bent als een Chinees kookboek: meer gecompliceerd, met 

meer smaken en mogelijkheden en meestal veel interessanter 

• We houden ontzettend veel van je 

 



Vertellen over het autisme van je kind aan brusjes: 
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houden met kind met 
autisme 

weinig 



Vertellen over het autisme van je kind aan brusjes: 

voordelen nadelen 

veel • Erkenning positie brusje 
• Herkenning van wat er aan 

de hand is 
• Brusje kan zo beter rekening 

houden met kind met 
autisme 

• Brusjes moeten 
vaker inschikken 
omdat autisme als 
verklaring voor 
gedrag (in ruzies) 
wordt gebruikt 

weinig 



Vertellen over het autisme van je kind aan brusjes: 

voordelen nadelen 

veel • Erkenning positie brusje 
• Herkenning van wat er aan 

de hand is 
• Brusje kan zo beter rekening 

houden met kind met 
autisme 

• Brusjes moeten 
vaker inschikken 
omdat autisme als 
verklaring voor 
gedrag (in ruzies) 
wordt gebruikt 

weinig • Geen stempel waardoor het 
autisme minder aanwezig is 



Vertellen over het autisme van je kind aan brusjes: 

voordelen nadelen 

veel • Erkenning positie brusje 
• Herkenning van wat er aan 

de hand is 
• Brusje kan zo beter rekening 

houden met kind met 
autisme 

• Brusjes moeten 
vaker inschikken 
omdat autisme als 
verklaring voor 
gedrag (in ruzies) 
wordt gebruikt 

weinig • Geen stempel waardoor het 
autisme minder aanwezig is 

• Niets zeggen lijkt 
op niet accepteren 

• Onduidelijkheid en 
onzekerheid 
blijven bestaan 



praten 
51% 

op één lijn 
blijven 

21% 

eigen tijd 
(samen of 

alleen) nemen 
20% 

niet van 
toepassing/wee

t niet 
8% 

Hoe blijven wij als ouders een goed team? 



Tips van ouders om een goed team te blijven 

• Praten 

• Luisteren naar elkaar 

• Zorgen voor ontspanning 

• Kies vaste momenten voor afstemming 

• Regel vaste (momenten voor) uitstapjes voor jullie zelf, anders komt het er 

niet van 

• Elkaar vertrouwen 

• Eerlijk en open blijven 

• Geef elkaar de ruimte 

• Geef elkaar complimenten 

• Houd de regels duidelijk met elkaar 

• Verdeel taken 

• Vermijd conflicten in aanwezigheid van de kinderen 

• Zorg voor elkaars rust 

• Blijf leuke dingen doen 

• Bewaak je grenzen 

• Reflecteer af en toe op jullie aanpak met een onafhankelijk iemand 

• Toon emoties 

 



Tips van ouders voor een goed gezinsleven 

• Dagelijks en wekelijks zorgen voor tijd alleen met elk gezinslid 

• Quality time inplannen zonder het kind met autisme 

• Praat veel met elkaar en laat blijken dat je van elkaar houdt en bij elkaar 

hoort 

• Het recht op terugtrekken (time out) als het teveel wordt voor iedereen, 

ook de mama 

• Kies woorden die in nood gebruikt kunnen worden: zo is STOP bij veel 

gezinnen heilig 

• Vraag hulp aan je omgeving 

• Vraag professionele hulp indien nodig 

• Regel logeeradressen of logeeropvang 

• Met een pgb kun je ondersteuning in je gezin regelen naar jouw 

voorkeuren 

• Part time werken 

• Indien nodig: in twee huizen leven, naast elkaar 

• Gezamenlijke weekplanner 

• Flexibel zijn 

• Huiswerk plannen met kinderen samen 

• Tijd en aandacht voor elkaar 

 



negeren 
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22% 

anders 
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Hoe ga ik om met reacties van familie en bekenden? 



geen sociaal 
leven meer 

7% sociaal leven 
drastisch 
beperkt 

23% 

minder 
geworden 

26% 
hetzelfde 
gebleven 

1% 

geen uitspraak 
17% 

negatieve 
reacties 

8% 

veel vrienden 
verloren 

18% 

Ons kind heeft autisme. Wat betekent dit voor ons sociale 
leven? 



Handig om te weten over je sociale leven: 

 Het is erg waardevol om, ook als het moeilijk is, 
iets van een sociaal leven overeind te houden 

 Mensen die het autisme van je kind niet kunnen 
of willen begrijpen, raak je kwijt, investeer er niet 
meer in 

 Het komt veel voor dat ouders in een 
vergelijkbare situatie vrienden worden 

 Echte vrienden blijven vrienden en die band 
wordt sterker 



ik ga niet of 
zonder kind 

13% 
ik ga kort of op 
rustig moment 

12% 

ik bereid het 
bezoek goed 

voor 
52% 

ik maak goede 
afspraken 

23% 
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Wat zijn praktische oplossingen voor bezoeken die je 
aflegt? 



Dingen die meegenomen worden 

• Eigen bord en bestek 

• Eigen speelgoed 

• Knuffel 

• Boekje 

• Nintendo DS 

• iPad / iPod 

• Eten/drinken dat hij lust 

• Mp3 

• Koptelefoon om muziek te luisteren 

• Gehoorbescherming 

• Autipas 

• Schone kleren 
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wordt minder 
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Wat gebeurt er met ons inkomen? 



veel impact 
77% 

die gaat kapot 
of wordt juist 

sterker 
5% 

verrijking 
15% 

niet van 
toepassing/wee
t niet 
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Als je kind autisme heeft, wat betekent dat dan voor je 
relatie? 








