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Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk samen. VVA

wil onze samenleving motiveren en activeren zodat mensen met autisme en hun omgeving zichzelf kunnen zijn,

vertrekkend vanuit hun kwaliteiten en rekening houdend met hun specifieke noden. Ons ideaal is een samenleving die

openstaat voor alle facetten van autisme en waar diversiteit als een meerwaarde wordt ervaren.

VVA - met zijn vele ervaringsdeskundigen - is de stuwende kracht achter tal van initiatieven, zoals de autismetelefoon,

online VVA-community, regionale werking, sensibiliseringscampagnes... In onze werking staat ervaringsuitwisseling

met én tussen persoonlijk betrokkenen centraal.
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? 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.
Deze andere informatieverwerking heeft onderstaande gevolgen.

Routines en specifieke interesses

Het is voor mensen met autisme niet vanzelfsprekend om zich in te leven in de
gedachten, gevoelswereld en bedoelingen van anderen. Hierdoor kan contact
leggen en/of onderhouden moeil ijk zijn. De andere ervaart in de relatie soms
een gebrek aan wederkerigheid.
Mensen met autisme begrijpen sociale regels niet uit zichzelf. Ze kunnen deze
leren, maar dit vraagt extra energie.
Mensen met autisme nemen communicatie vaak letterl ijk bv. gezegden. Ze
hebben moeite met het begrijpen en zelf gebruiken van non-verbale
communicatie bv. moeite met gezichtsexpressies en het ontcijferen van
gebaren. Hierdoor kan verwarring en miscommunicatie ontstaan.

SAMEN LEVEN

MET AUTISME
Naar een samenleving met

wederzijds begrip

Door de diverse uitingsvormen krijgen de moeil ijkheden en kenmerken
verschil lende diagnostische benamingen: autisme, autistische stoornis,
syndroom van Asperger, PDD-NOS, atypisch autisme,
autismespectrumstoornis of andere. In DSM-5 is echter enkel nog
sprake van een autismespectrumstoornis.
We gebruiken verder de term autisme.

Mensen met autisme vinden het niet gemakkelijk om zich een
voorstel l ing te maken van zaken die niet in het hier en nu aanwezig
zijn. Hierdoor hebben ze moeite met plannen en organiseren. Dit uit
zich soms in rigide gedrag of het vasthouden aan regels en rituelen.
Dit geeft hen een gevoel van houvast, veil igheid en structuur. Een
verandering in hun routine of een nieuwe situatie kan verwarring
veroorzaken en leiden tot paniek.
Ze putten rust uit het soms uren bezig zijn met hun specifieke
interesses en genieten vaak van herhaling. Mensen met autisme
hebben vaak sterke fascinaties, die voor buitenstaanders als bijzonder
worden ervaren.

Info

Sociale communicatie & interactie

In Vlaanderen leven ongeveer 42.000 mensen met één of andere vorm
van autisme. Bij 1 geboorte op 150 is dus sprake van een
autismespectrumstoornis.
Autisme komt het vaakst voor bij jongens: 3 à 4 jongens tegen één
meisje. Binnen het gehele spectrum heeft iets minder dan de helft een
verstandelijke beperking; de anderen zijn normaal tot hoog begaafd.

Autisme is onzichtbaar en heeft vele gezichten. Elke persoon met
autisme is uniek. Omdat autisme zich zo verscheiden en met een
verschil lende intensiteit toont, bestaat er niet zoiets als typisch
autistisch gedrag, maar wel vele varianten in een breed spectrum.
Autisme heeft invloed op alle levensdomeinen in al le levensfasen en
vertaalt zich in zwakke én sterke kanten.
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Autisme
kan zich onder
andere op
volgende
manieren
tonen.

Heeft een eigen gevoel
voor humor

Heeft veel kennis van
bepaalde zaken Vindt afspraak

is afspraak

Heeft moeite met sociaal contact
maar kan goed alleen spelen

Gebruikt speelgoed op
een eigen manier

Kan uitvoerig over een onderwerp

praten zonder wederkerigheid

Heeft oog voor detail

Ziet geen gevaar

Kan steeds dezelfde
activiteit herhalen

Herhaalt letterli jk woorden
of zinnen

Merkt verandering snel op maar heeft soms
moeite om hiermee om te gaan

Is heel goed in sommige
activiteiten

Vermijdt oogcontact

Houdt niet alti jd van fysiek
contact

Meer informatie over autisme en onze vereniging?

www.autismevlaanderen.be

vva@autismevlaanderen.be

Autismetelefoon 078/152 252

www.participate-autisme.be

www.autismevlaanderen.be • Autismetelefoon 078/152 252

Autisme in cijfers




