
Gemeenschappelijk aan de verschillende vormen van 
autisme is dat de sociale en cognitieve ontwikkeling 
anders verloopt dan bij de meeste andere kinderen. 
De diagnose autisme wordt gesteld wanneer er sprake 
is van kwalitatieve tekortkomingen op een drietal 
gebieden: de sociale interactie, de communicatie en 
het verbeeldend vermogen. We spreken dan van een 
stoornis in het autismespectrum. De ontwikkeling van 
kinderen met een of andere vorm van autisme wordt in 
hoge mate bepaald door de ouders. Pas wan-
neer je als ouder begrijpt hoe een kind 
met autisme denkt en voelt, kun je je 
enigszins verplaatsen in zijn wereld 
en kun je je kind beter begelei-
den. In dit artikel beschrijf ik de 
case van de 7-jarige Samuel, die 
vastloopt op de basisschool.

Samuel
Samuel is zeven jaar en zit in 
groep 3. Zijn ouders vertellen dat 
school zijn zorg heeft uitgesproken 
met betrekking tot hun zoon. School ziet 
een jongen die geen vriendjes heeft, zich vaak 
terugtrekt op het schoolplein en tijdens de gymlessen 
liever blijft toekijken. In het contact met de leerkrach-
ten lijkt het alsof ze elkaar niet begrijpen en wordt 
Samuel vaak boos. School vindt dat Samuel gediagnos-
ticeerd moet worden, maar de ouders vinden dit wel 
erg voorbarig. Ze vragen of ik samen met hen en met 
school wil kijken wat Samuel nodig heeft om zich veilig 
te voelen op school. In de uitgebreide intakelijst die de 
ouders van tevoren invullen, herken ik veel kenmerken 
van kinderen met autistisch gedrag. Het zou zomaar 
kunnen dat de term autisme nog nooit ter sprake is 
geweest. Ik neem me voor om mijn woorden heel zorg-
vuldig te kiezen tijdens ons eerste gesprek, omdat ik als 
therapeut kijk wat er voor een kind nodig is en ik ook 
geen diagnoses mag stellen.

De situatie
Samuel is enig kind. Beide ouders geven aan dat ze 
lang op hem hebben moeten wachten: moeder was 

39 jaar toen ze zwanger werd en vader 45 jaar. Vader 
ontwikkelt software bij een klein softwarebedrijf en 
moeder is manager in de zorg. Ze werken allebei vier 
dagen. Bij binnenkomst kijkt vader me niet aan, maar 
langs me heen. Ik verander daarom mijn zitpositie: ik 
ga niet recht tegenover hem zitten maar naast hem, 
met moeder tegenover me. In het gesprek valt me op 
dat moeder vooral het woord neemt. Er komt duidelijk 
naar voren dat moeder veel van vader herkent in het 

gedrag van Samuel: hij is namelijk ook erg op zichzelf 
en houdt niet van veel mensen om zich heen. 

Dat Samuel zich zo gedraagt op school is 
omdat dit gewoon Samuel is, zegt 

zij. Vader vindt dat ik school 
moet vertellen dat er niets aan 
de hand is. Moeder geeft aan 

dat zij soms wel denkt dat er iets 
is. Ze herkent het gedrag dat de juf op 
school meldt over haar zoon en vertelt 
dat zij zich thuis soms machteloos voelt 

omdat hij zo anders denkt en soms zo bui-
tensporig boos wordt. Ze zucht even en dan gaat ze 

van haar gevoel naar haar verstand en zegt: ‘Mijn zoon 
is gewoon een kopie van mijn man, en die is ook goed 
terechtgekomen.’ Over diagnose en onderzoek praten 
we niet. Ik voel de lading die er op een diagnose ligt 
en besluit de ouders stapje voor stapje mee te nemen 
tijdens dit traject.

Stappen
Ik vraag wat hun zorg is en wat ik voor hen kan bete-
kenen. Moeder geeft aan dat de zorg die school heeft 
haar toch geraakt heeft. Ze vraagt zich af of ze zich zor-
gen moet maken en wat ze moet doen. Op mijn vraag 
‘Wat levert het op als je weet wat je moet doen?’ is haar 
antwoord: ‘Dan voel ik me niet meer onrustig vanbin-
nen.’ Voor moeder is het belangrijk dat er rust bij haar 
komt. Ik stel dezelfde vraag aan vader, maar ik merk 
dat hij deze vraagstelling moeilijk vindt. Hij zegt dat 
hij geen zorg heeft maar dat school het niet weet, dus 
wil hij dat de school hulp gaat krijgen bij het begrijpen 
van zijn zoon. Op de vraag wat het hem oplevert als we 
dat gerealiseerd zouden hebben, is zijn antwoord: ‘Het 
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levert mij niets op, alleen de school.’ We 
bespreken samen welke stappen we nu als 
eerste kunnen zetten.
Ik stel voor om eerst kennis te maken met Samuel door 
hem te observeren in de klas. Het is fijn dat hij mij nog 
niet kent en dus ook niet weet dat ik speciaal voor hem 
kom; dat zou hem namelijk kunnen belasten. Ik zal 
met school afstemmen hoe we de observatie het best 
kunnen doen. Moeder denkt dat de observatie niet zo 
bezwaarlijk zal zijn voor Samuel, omdat er vaak men-
sen komen kijken in de klas om de juf te begeleiden. De 
juf komt namelijk net van de pabo en heeft soms nog 
ondersteuning nodig. 
Ik maak een kort overzichtje op papier van de eerste 
drie stappen van het behandelplan:

1. Observatiemoment op school: in de klas, tijdens de 
pauze op het schoolplein en op een moment dat de 
kinderen vrij mogen werken.

2. Na de observatie komt Samuel drie keer langs bij mij 
op de praktijk. 

3. Daarna vindt er een terugkoppeling naar de ouders 
plaats. In dit gesprek zullen we samen bekijken welk 
advies er aan de school kan worden gegeven. Na het 
gesprek op school gaan we kijken of er nog meer 
nodig is zodat Samuel zich fijner kan gaan voelen op 
school.

Observatie
De observatie die ik op school doe, levert veel informa-
tie op. Ik benoem een aantal feiten. 

• Op de dag dat ik kom, is er een invaljuf. Samuel wil 
niet naar binnen. In de klas slaat de juf het ‘hoe-gaat-
het-met-jou-vandaagrondje’ over en laat ze iedereen 
meteen een werkje kiezen. Dit levert bij Samuel 
onrust op: hij gaat wiebelen op zijn stoel, kijkt om 
zich heen, maar zoekt geen contact met zijn buur-
man. Het lijkt wel of hij de routine mist, omdat de juf 
iets anders doet. Hij blijft zitten en kiest geen werkje. 
De juf lijkt hier een beetje ongeduldig van te worden 
en kiest zelf een werkje uit voor Samuel. Samuel gaat 
nog steeds niet aan het werk; de juf negeert hem.

• Ik zie dat Samuel moeite heeft om de samenhang 
van het geheel te zien: hij blijft op zijn stoel zitten 
als de juf zegt dat het bijna speelkwartier is. Alle kin-
deren staan op, maar hij blijft wachten tot het echt 
tijd is. Hij lijkt niet te begrijpen dat voor deze juf het 
begrip ‘bijna speelkwartier’ betekent dat de kinderen 
hun jas al mogen pakken.

• Bij het buitenspelen op het schoolplein kijkt Samuel 
vanaf een afstandje naar de kinderen die voetballen, 
hij doet niet mee. 

• Als de kinderen zelf mogen kiezen wat ze gaan doen, 
wordt het drukker in de klas. Kinderen praten met 
elkaar. Samuel lijkt last te hebben van de drukte in 
de klas, want hij doet zijn handen op zijn oren. Hij 
zegt tegen een jongetje dat naast hem zit: ‘Jij stinkt.’ 
Het lijkt wel of hij moeite heeft om het innerlijk van 
de ander te begrijpen en rekening te houden met de 
ander.

Het zijn allemaal feiten, die ik zonder oordeel noteer. 
In overleg met ouders en school besluit ik om nog een 
keertje te komen, omdat de eigen juf tijdens de eerste 
observatie niet aanwezig was. Op de tweede dag van 
observatie laat Samuel bijna hetzelfde gedrag zien. 
Ik zie dat de juf het zich persoonlijk erg aantrekt als 
Samuel in de weerstand zit: ze wordt onzeker. Ze wordt 
boos als een kind niet luistert, geeft een kind straf en 
stuurt een erg druk jongetje naar de gang. Dit heeft 
ook weer invloed op de andere kinderen; sommige kin-
deren gaan duidelijk over de grenzen heen als juf niet 
kijkt, zoals propjes gooien naar andere kinderen. Dit 
komt de rust en de veiligheid in de klas niet ten goede. 
Samuel trekt zich daardoor nog meer terug en pakt een 
boek over dino’s waar hij in gaat lezen.

De sessies met Samuel
Als Samuel in de praktijk komt, merk ik dat hij me niet 
aankijkt. Hij zegt dat hij me op school gezien heeft, 
maar vraagt niet waarom ik daar was. Hij houdt 
afstand, wil weinig vertellen en ik vraag aan hem of hij 
iets ziet wat hij leuk vindt. Hij pakt de dino’s en bekijkt 
ze allemaal aandachtig. Ik wacht rustig af, ga naast 
hem zitten en kijk met hem mee. Ik vraag hem of hij 
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weet hoe sommige dino’s heten. Hij reageert door te 
zeggen dat hij hier veel over weet; welke dino dit is, 
wat hij eet en in welke tijd hij leeft. Ik luister, Samuel 
vertelt. We zitten naast elkaar. Voor we het in de gaten 
hebben, is het tijd. 
In de volgende twee sessies zie ik dat Samuel mij lang-
zaam iets meer gaat vertrouwen: hij vertelt wat over 
zichzelf en zijn klas. Daarna gaat hij weer verder op een 
ander onderwerp. We praten ook over vriendjes, en ik 
vraag: ‘Heb je die en wat speel je met ze?’ Samuel ver-
telt dat hij geen echte vriendjes op school heeft, maar 
ze niet mist. Hij heeft thuis zijn hond en in de straat 
woont een jongen waar hij mee gamet. Hij heeft goed 
in de gaten als er iets in de praktijk ergens anders staat, 
en ook ziet hij meteen dat ik mijn nagels heb gelakt.
Ik gebruik de methode Teken je gesprek als ik hem een 
vraag stel. Ik teken Samuel met zijn klasgenootjes op 
het schoolplein en vraag bijvoorbeeld: ‘Wat gebeurt 
er met jou als je niet op het schoolplein wilt mee-
doen met voetballen?’ Tijdens het gesprek begint het 

buiten opeens heel hard te regenen. 
We kijken naar de regen die tegen 
de ramen klettert. Opeens vraagt 

Samuel: ‘Hoeveel water moet jij 
wel niet gebruiken om je haar te 
wassen?’ Ik beantwoord de vraag 
met: ‘Ik zou het niet zo goed weten. 
Hoe kunnen we aan het antwoord 
komen?’ Samuel zegt: ‘Ik kan dat gaan 

onderzoeken,’ en vraagt of hij de grote 
emmer die in de praktijk staat, mag vul-

len met water. Ik pak een pop met veel 
haar en zeg: ‘Laten we maar eens kijken of 

één emmer genoeg is om al het haar nat te 
maken.’ Ik vraag Samuel of hij ook zeep in zijn 

haar doet als hij zijn haar wast. Ik merk dat we 
meer contact krijgen. Hij komt dichterbij staan 
en dan gaan we het haar van de pop nat maken 
met zeep. Daarna zegt hij dat hij nog een emmer 

water nodig heeft, omdat de zeep weg moet. Hij 
constateert dat deze pop met lang haar bijna 
twee emmers water nodig heeft, dus zegt hij: ‘Ik 
denk dat jij wel twee emmers water gebruikt.’ Ik 
bevestig dat dit wel zou kunnen kloppen. Samuel 

reageert hierop met: ‘Weet je wel hoeveel water je 
dan verbruikt? En dit is eigenlijk gewoon drinkwater. Ik 
weet dat mensen in de arme landen hun haren wassen 
in de rivier en dat ze bijna geen drinkwater hebben.’ Ik 
bevestig dat ik dat weet en zo praten we nog even ver-
der over het feit dat er in Nederland geen verschil is 
tussen drinkwater en haarwaswater.

Oudergesprek
Na drie sessies volgt zoals afgesproken een ouderge-
sprek. Ik leg de ouders van Samuel uit dat ik ga vertel-
len wat mijn ervaringen zijn geweest in de drie con-

tactmomenten met Samuel op de praktijk en de twee 
observaties op school. Op een whiteboard schrijf ik als 
eerste punt: 

• gevoeligheid. 

Ik leg uit dat ik zie dat Samuel moeite heeft met drukke 
situaties in de klas en problemen ervaart met infor-
matie die via de zintuigen (reuk, smaak, tast, zicht, 
gehoor) binnenkomt. Samuel lijkt hier extra gevoelig 
voor te zijn. Ik leg uit dat een kind zich soms zo overwel-
digd kan voelen door alles wat er op een (school)dag 
gebeurt, dat hij overprikkeld raakt en even niet meer 
kan functioneren. Het zou zomaar kunnen dat Samuel 
daardoor zo boos wordt. Hij moet spanningen ontla-
den en dat lukt via een boze bui.
Ik schrijf daarna een aantal andere zaken op het bord 
en verduidelijk die met voorbeelden die ik in de praktijk 
zag en op school:

• moeite met veranderingen;
• moeite met contact maken;
• weinig gevoel voor wat anderen van hem verwach-

ten in een bepaalde situatie; dat kan boosheid ver-
oorzaken, omdat hij zich onveilig voelt;

• angstig in onbekende situaties;
• weinig begrip voor emoties van anderen;
• graag alles steeds op dezelfde manier doen (vast-

houden aan routines).

Ik sluit af met het benoemen van de sterke kanten van 
Samuel:
• hij weet heel veel van bepaalde onderwerpen, zoals 

de dino’s;
• hij heeft een scherp oog voor detail;
• hij kan zich goed aan de regels houden;
• hij is eerlijk;
• hij kan goed denken in beelden en ziet de zowel de 

hoofdlijnen als de details, alles komt even hard bin-
nen;

• hij kan heel goed onthouden wat hij de vorige keren 
gedaan heeft.

Zowel moeder als vader herkent wat ik zie bij Samuel. 
Moeder is blij met de uitleg waarom hij opeens zo boos 
kan worden, ze kan dit nu beter begrijpen. Ze voelt zich 
vaak onzeker over hoe ze met haar zoon moet omgaan. 
Ik verduidelijk de situatie met de woedeaanvallen met 
behulp van duplopoppetjes: als Samuel boos wordt, 
wordt moeder kleiner, en daardoor is de situatie voor 
Samuel onveilig en niet duidelijk geworden. Ik leg uit 
dat alle kinderen het fijn vinden dat hun ouders de 
groten zijn en de kinderen de kleinen mogen zijn. Dat 
de ouders het kind begrijpen, zodat het kind niet iets 
moet doen om de ouders te begrijpen. In het geval 
van Samuel verwacht hij dit gewoon van zijn ouders 
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en komt het niet bij hem op dat zijn ouders zich ook 
wel eens machteloos kunnen voelen. Ditzelfde principe 
geldt ook voor school: het zou zomaar kunnen dat de 
juf zich net zo klein en onzeker voelt als moeder zich 
soms voelt. Het zou goed zijn om dit te bespreken met 
de juf en haar praktische tips te geven hoe zij ervoor 
kan zorgen dat het in de klas ook fijner wordt voor 
Samuel. Bij kinderen met autistische kenmerken is het 
van belang om zelf neutraal te blijven, omdat het kind 
niets kan met jouw gevoelens en jouw gezichtsuitdruk-
kingen niet goed kan plaatsen. Dat geeft onzekerheid.

Tips
Ik stel voor om de ouders tips te geven voor het omgaan 
met kinderen die kenmerken van autisme hebben. Ik 
benoem dat we in het geval van Samuel niet weten of 
hij autisme heeft, maar dat we de tips zeker kunnen 
gebruiken, zowel thuis als op school. Moeder zal zelf de 
tips die zij krijgt meenemen in haar contacten met de 
juf. Zo versterkt de een de ander.
In de volgende drie gesprekken met moeder en vader 
raken ze steeds meer bekend met de term autisme. We 
hebben het over Samuel die autistische trekken heeft, 
niet dat hij de stoornis heeft.
In het laatste gesprek leg ik nog meer uit. Een kind 
met autistisch gedrag verwerkt de informatie van 
zijn zintuigen als losse elementen (puzzelstukjes) in 
plaats van als een geheel. Het kind kan slechts beperkt 
de samenhang zien tussen de losse elementen die hij 
waarneemt, met als gevolg dat hij:
 
• moeite heeft om taken te plannen, te organiseren en 

uit te voeren;
• nauwelijks het vermogen heeft om de binnenkant 

van zichzelf en de ander te begrijpen (empathie, 
associatie).

Het gevolg van deze beperkingen is dat er veel chaos 
ontstaat in zijn wereld, waardoor het kind: 

• veiligheid zoekt in repeterende handelingen, op zoek 
gaat naar routine en structuren, en weerstand heeft 
tegen veranderingen;

• moeite heeft om nieuwe vaardigheden aan te leren 
omdat hij niet weet wat hij moet doen, hoe hij het 
moet doen, wanneer hij het moet doen of waar hij 
het moet doen (dit moet worden ingeslepen);

• moeite heeft met het sluiten van vriendschappen en 
onderhouden ervan; hij kan alleen uit zichzelf den-
ken en mist wederkerigheid.

Bewustwording
Het proces van de sociale vaardigheden, het aan- en 
afleren van gedrag door de reacties die de ouders erop 
geven, gaat in de normale ontwikkeling vanzelf. De 
ouders denken niet steeds na over de manier waarop 

ze reageren op het gedrag van hun kind. Het kind rea-
geert op de ouders, waardoor de ouders merken dat 
wat zij zeggen of doen zinvol is. Het kind leert immers 
van alles. De ouders krijgen hierdoor ook positieve reac-
ties op hun gedrag als opvoeder, waardoor zij steeds 
beter leren opvoeden. Er is sprake van wederkerigheid 
in de relatie, en het opvoeden gaat eigenlijk vanzelf. Bij 
kinderen met autistische kenmerken ontbreekt deze 
wederkerigheid; zij zijn sociaal onhandig. Het lijkt erop 
dat deze kinderen wel leren door de reacties op hun 
gedrag, maar dat dit leerproces langzamer 
en moeizamer verloopt dan bij zich 
‘normaal’ ontwikkelende kinde-
ren. Hier dienen ouders reke-
ning mee te houden. Alleen 
het weten vermindert vaak al 
vele frustraties. 
Nu de ouders van Samuel zich 
meer kunnen inleven in zijn belevings-
wereld, zou het zomaar kunnen dat hun 
zoon zich positiever ontwikkelt vanuit 
het besef wat een kind met autisme 
nodig heeft. De ouders lijken nu meer open 
te staan om verder onderzoek te laten doen. Zij zien 
namelijk dat de tips zowel thuis als op school werken. 
Vader vraagt zich aan het eind van het derde gesprek 
hardop af of hij toch ook niet een lichte vorm van 
autisme heeft.
Bewustwording van wat er is en van daaruit kijken wat 
hun kind nodig heeft, zorgt voor een hele verandering 
in het gezin. De ouders gaan de weg samen in om te 
leren over zichzelf en over hun kind en worden van 
onbewust onbekwaam langzaam bewust bekwaam. 
Dat is de kracht die bewustwording brengt: bewust 
leven in het moment en kijken wat er nodig is bij je 
kind, maar ook bij jezelf als ouder en volwassene. 
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