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Een presentatie….Een presentatie….Een presentatie….Een presentatie….

• Successen; gunstige afloop, welslagen

• Down; beneden,  beetje somber, 
‘syndroom van Down’?

• Hoogbegaafd; uitzonderlijke 
combinatie van intelligentie, 
creativiteit en doorzettingsvermogen





Is de ontwikkeling een succes? 
Gaat het opwaarts?

Hoe kijken we naar autisme? 

Is het beeld veranderd, vervormd in de tijd?



‘OntstaanOntstaanOntstaanOntstaan van autisme’van autisme’van autisme’van autisme’

Geschiedenis

1911 Bleuler, autisme

• verstoord emotioneel contact bij schizofrenen

1943 Leo Kanner

studie van 11 kinderen, overeenkomstig  gedrag

• eenzaamheid en te kort aan emotioneel contact

• afwijkende spraak

• bizarre, uitgebreide en herhalende routines



Wat is er sindsdien bereikt?Wat is er sindsdien bereikt?Wat is er sindsdien bereikt?Wat is er sindsdien bereikt?



En wat vinden we daarvan?En wat vinden we daarvan?En wat vinden we daarvan?En wat vinden we daarvan?



En wat vinden mensen met autisme daarvan?En wat vinden mensen met autisme daarvan?En wat vinden mensen met autisme daarvan?En wat vinden mensen met autisme daarvan?

Vanuit welk perspectief kijken we naar ontwikkelingen?



Geschiedenis (even een opsomming)

1911 Bleuler, autisme teruggetrokken personen

1943 Kanner en Asperger, huidige gedragsomschrijving

1952 DSM: autisme

1978 NVA oprichting

1981 Wing, Asperger Syndrome 

1988 Opleidingscentrum Autisme Antwerpen

1988 Rainman

1989 Consulententeams, oprichting (2003 CCE)

1994 DSM: Asperger

1996 SVA, oprichting

1999 Convenant (Landelijk netwerk van aanbieders, vertegenwoordigers, zorgkantoor etc)

2002 start AIC’s

2002 Wing, Autism Spectrum Disorder

2009 een leven lang anders (gezondheidsraad)

2013 Vanuit Autisme Bekeken (VAB, door ministerie) 

2014 DSM 5
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Hoe kijken we naar autisme?Hoe kijken we naar autisme?Hoe kijken we naar autisme?Hoe kijken we naar autisme?

Is het beeld veranderd, 

vervormd in de tijd?



OntwikkelingOntwikkelingOntwikkelingOntwikkeling: : : : 

Diagnostisch 
nagenoeg gelijk

Veranderingen in 
visie en 
taalgebruik….

14

vroeger nu toekoms
t

ziekte genezen ‘ zijn’ ?

80% verstandelijk 
beperkt

60% normaal
begaafd

?

5: 10.000 1:100 ?

4 jongens :1 meisje gelijk? ?

stoornis anders ?

groep individu ?

sturen steunen ?

regie voeren autonomie ?

Oorzaak ouders Oorzaak
genetisch/omgeving

?

…. …. ….



Taal is veel bepalendTaal is veel bepalendTaal is veel bepalendTaal is veel bepalend

autistiform – contactstoornis –

autisme – asperger – ASS….



Is de ontwikkeling  een Is de ontwikkeling  een Is de ontwikkeling  een Is de ontwikkeling  een 
succes? succes? succes? succes? 
Gaat het opwaarts?Gaat het opwaarts?Gaat het opwaarts?Gaat het opwaarts?

nnnniet vanzelf….iet vanzelf….iet vanzelf….iet vanzelf….



Ontwikkeling                 Meer geluk?                         Ontwikkeling                 Meer geluk?                         Ontwikkeling                 Meer geluk?                         Ontwikkeling                 Meer geluk?                         ????????

………



OntwikkelingOntwikkelingOntwikkelingOntwikkeling beterebeterebeterebetere kwaliteitkwaliteitkwaliteitkwaliteit van  van  van  van  
informatieinformatieinformatieinformatie ondersteuningondersteuningondersteuningondersteuning????

Informatie zonder inzicht leidt tot

• Fout begrijpen

• Fout interventie

• Eenzijdigheid /eenheidsworsten

• ….

Informatie met inzicht leidt tot

• Gelijkwaardigheid

• Nuancering, individualiteit

• Reflectie, bescheidenheid

• ….
18



Rechten van mensen (met autisme)Rechten van mensen (met autisme)Rechten van mensen (met autisme)Rechten van mensen (met autisme)

• Universele rechten van de mens 

Of

• Rechten voor personen met een handicap (2016) 

Of

• ……



Rechten voor personen met een handicap

Artikel 3 

De grondbeginselen van dit Verdrag zijn: 

a. Respect voor de inherente waardigheid, persoonlijke autonomie, met inbegrip van de vrijheid zelf 
keuzes te maken en de onafhankelijkheid van personen; 

b. Non-discriminatie; 

c. Volledige en daadwerkelijke participatie in, en opname in de samenleving; 

d. Respect voor verschillen en aanvaarding dat personen met een handicap deel uitmaken van de 
mensheid en menselijke diversiteit; 

e. Gelijke kansen; 

f. Toegankelijkheid; 

g. Gelijkheid van man en vrouw; 

h. Respect voor de zich ontwikkelende capaciteiten van kinderen met een handicap en eerbiediging 
van het recht van kinderen met een handicap op het behoud van hun eigen identiteit. 



Nog een weg te gaan



Doelen voor de toekomst?

• Wat zou wenselijk zijn?



De goede kant op!


