
Geachte redactie,
 
Ik schrijf u deze brief naar aanleiding van het volgende:
< In een korte alinea beschrijven hoe de term autisme in het bericht wordt misbruikt.
Daarbij in ieder geval vermelden:
kop of titel van het (online) artikel;
datum waarop het artikel is geplaatst;
vermelding bron: naam krant, tijdschrift, website, e.d. waar artikel te vinden is
wat er volgens jou in het artikel onjuist is betreffende autisme >
 
Als persoonlijk betrokkene < kan je concreet maken als je dit wenst > heb ik met veel interesse, maar
toch ook met enige verbijstering < kan je veranderen door een andere emotie die meer aansluit bij
jouw eigen beleving > bovenstaand artikel gelezen. Bovendien voel ik me door uw artikel gekwetst,
en waarschijnlijk velen met mij. Omdat u weinig respect en begrip toont voor wat het betekent om
autisme te hebben.
 
Autisme wordt gekenmerkt door een andere informatieverwerking van de hersenen. Informatie die via
de zintuigen binnenkomt wordt bij mensen met autisme anders verwerkt. Ze hebben moeite om de
details die ze waarnemen te verwerken tot een samenhangend geheel, dit vraagt extra tijd en energie.
Veel mensen met autisme zijn hierdoor ook over- of ondergevoelig voor bepaalde prikkels, zoals
geluid, geur of aanraking. Ze kunnen dan wel eens reageren op een manier die voor een buitenstaander
onbegrijpelijk is. Als gevolg van hun andere manier van informatieverwerking hebben mensen met
autisme moeite met communicatie, sociale relaties en verbeelding. Mensen met autisme hebben
moeite om contact met anderen te leggen en/of te onderhouden omdat ze zich vaak niet goed kunnen
inleven in de gedachten, gevoelswereld en bedoelingen van een ander.
 
Autisme is onzichtbaar en heeft bovendien vele gezichten. Elke persoon met autisme is uniek. Omdat
autisme zich zo verscheiden manifesteert (het aantal kenmerken, de ernst van de kenmerken, de
aanvangsleeftijd) en met een verschillende intensiteit, bestaat er niet zoiets als typisch autistisch
gedrag, maar wel vele varianten in een breed spectrum (vandaar autismespectrumstoornis). 
Autisme heeft invloed op alle levensdomeinen in alle levensfasen en vertaalt zich in zwakke én sterke
kanten.
 
Op de websites van Vlaamse Vereniging Autisme (www.autismevlaanderen.be) en van Participate!
(www.participate-autisme.be) vindt u meer informatie over autisme.
 
Ik wil u vragen om deze ingezonden brief over te nemen in uw medium, om zo uw lezers te
informeren over wat autisme is.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
< naam, evt adresgegevens, evt lidmaatschap Vlaamse Vereniging Autisme vermelden>
 
 
in CC:
Vlaamse Vereniging Autisme
Ruth@autismevlaanderen.be




