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– 1 –
ONZICHTBAAR ANDERS

Zo voelt autisme

Hoi, ik ben Bianca en ik ben een alien. 

Of eh… nou ja, niet echt natuurlijk. 

Maar ik voel me vaak wel een alien. 

Stel je voor, je komt terecht op een 

onbekende planeet waar alles anders 

is. De inwoners van die planeet zien 

er anders uit, ze gedragen zich anders, 

ze praten anders. Wat ze tegen je zeggen klinkt vreemd. 

Je verstaat er helemaal niets van. En als ze je met geba-

ren duidelijk proberen te maken dat ze iets van je willen, 

snap je totaal niet wat ze bedoelen. Razendsnel denk je na: 

moet je nu meekomen of juist niet? Bedoelen ze dat je hier 

mag gaan zitten, of kun je beter blijven staan? Ze verwach-

ten vast dat je iets terugzegt, maar wat? Is het netjes of 

juist heel onbeleefd als je ze aankijkt of een hand geeft? 
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En vragen stellen, mag dat? Je begrijpt er helemaal niets 

meer van. 

Je hersenen draaien op volle toeren, maar vinden geen 

antwoord. Het liefst wil je roepen: ‘Laat me met rust!’ Maar 

ja, dat kan natuurlijk niet. Toch?

Er is één voordeel: alle inwoners zien meteen aan je dat je 

niet van hun planeet komt. Omdat je overduidelijk ergens 

anders vandaan komt, vindt waarschijnlijk niemand het erg 

dat je fouten maakt of niets terugzegt. 

Maar wat nou als ze dat niet aan je kunnen zien? Zo voelt 

autisme voor mij.  

Autisme, dat heb ik. Dat zie je niet aan de buitenkant. Als je 

autisme hebt, ben je onzichtbaar anders. 

In dit boek ga ik je uitleggen wat het betekent als je 

autisme hebt. Dat doe ik samen met mijn vrienden. Maak 

kennis met Daan, Robin en Sam.

‘Hoi, ik ben Daan en ik heb autisme. Eerst 

wist ik dat niet en had ik er veel last van. 

Nu ik het wel weet, kan ik er een stuk 

beter mee omgaan. Bovendien heb ik 

ontdekt dat het ook voordelen heeft om 

autisme te hebben. Ik kan bijvoorbeeld 
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‘Ik ben Sam en ik weet alles 

van trans-Atlantische sche-

pen, zoals de Titanic. Van 

feitjes hierover word ik blij. 

Waar je me minder blij mee 

maakt zijn feestjes. Daar 

houd ik niet van. Veel te druk. 

Ik krijg al stress als ik eraan denk, 

al die mensen bij elkaar. Vaak is er ook nog eten dat ik 

niet lust. Nee, niks voor mij. Ik blijf liever thuis, daar kan ik 

tenminste mijn eigen dingen doen. Ik vind het heerlijk om 

van alles uit te zoeken over één onderwerp; daar kan ik 

uren mee bezig zijn.’ 

O ja, dan nu nog even wat over mijzelf. Bianca dus. Mij her-

ken je aan mijn petje. Dat heb ik altijd op, omdat ik door 

mijn autisme niet zo goed tegen licht kan. Ik draag meestal 

wijde kleding, want dat zit zo lekker. Ik ben dol op k3. Je 

kunt mij gerust een superfan noemen. Ik verzamel alles 

wat te maken heeft met deze popgroep en ben bij verschil-

lende liveshows geweest. Zelfs de finale van k3 zoekt k3 

heb ik live gezien. Verder houd ik van Japan en Disney. En 

van mijn kleine broertje Mitchell natuurlijk. 

supergoed dingen onthouden. Echt handig als ik een 

toets heb. 

Ik heb bijzondere interesses: ik houd van kunst en mooie 

kleding. Eigenlijk van alles wat mooi is. Wist je dat je in 

musea heel gave dingen kunt zien? De natuur is trouwens 

ook prachtig. Ik houd vooral veel van vogels en insecten. 

Ik zie overal iets speciaals in en maak hier ook foto’s van. 

Echt heel leuk om te doen.’

‘Oké, mijn beurt. Ik ben Robin en ook 

ik ben autistisch. Als er geen andere 

mensen om me heen zouden zijn, 

zou dat echt géén probleem zijn. 

Ik ga gewoon mijn gang en daar 

heeft niemand last van. Maar mensen 

willen altijd iets anders van mij. Dat ik 

dingen op hun manier doe, bijvoorbeeld. 

Zwaar vermoeiend, want ik vind mijn 

manier meestal beter. Ik ben trouwens heel erg technisch; 

dingen maken is dan ook mijn grote hobby. Zal ik je mijn 

3d-printer laten zien?’
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Mensen die zelf geen autisme 

hebben kunnen soms wel wat tips 

gebruiken over hoe ze met iemand 

met autisme om kunnen gaan en om 

te begrijpen hoe een autist zich voelt. 

Je kunt deze tips voor ouders, broers, 

zussen, oma’s, opa’s, juffen, meesters, 

sporttrainers en anderen herkennen 

aan het kadertje met het woord ‘tip’ 

erboven.

– 2 – 
AUTASTISCHE HERSENEN

Wat is autisme?

Als je autisme hebt, werken je hersenen een beetje anders 

dan die van mensen zonder autisme. Zo verwerken mijn 

hersenen de informatie die binnenkomt op een andere 

manier dan die van mijn broertje Mitchell. Hij heeft name-

lijk geen autisme en ik wel. Om het verschil tussen mij en 

Mitchell uit te leggen, zal ik eerst iets meer vertellen over de 

hersenen, oftewel je brein. 

Je hersenen als computer
De hele dag door krijgen je hersenen allerlei informatie van 

binnen en buiten je lijf over alles wat je ziet, hoort, ruikt, 

proeft of voelt. Al die informatie bij elkaar noemen we ook 

wel ‘prikkels’. Je brein is de hele dag door bezig met het ver-

werken van al die prikkels, om te beslissen wat er in je lijf 

moet gebeuren. 

Als jij ergens naar kijkt, sturen je ogen bijvoorbeeld een 

tip
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seintje naar je hersenen. Die moeten dan bedenken wat je 

ziet. Vervolgens moeten ze bedenken of je lijf actie moet 

ondernemen. Stel, er komt heel hard een auto op je af rij-

den, dan moeten je hersenen razendsnel beslissen om jou 

opzij te laten springen! 

Zo gaat het ook met signaaltjes uit je oren. Als zo’n sig-

naaltje je hersenen binnenkomt, moeten ze bepalen wat 

je hoort en of dat geluid belangrijk is. Je hersenen beslis-

sen dan heel snel of je op het geluid moet reageren of niet. 

Bijvoorbeeld of je antwoord moet geven als iemand iets 

tegen je zegt. 

De hersenen kunnen ook een seintje krijgen van je huid. 

Als je lekker in het zonnetje zit, kun je het bijvoorbeeld erg 

warm krijgen. Je huid stuurt dan een signaaltje naar de her-

senen, waardoor zij weten dat jij het (te) warm hebt. De her-

senen zorgen er dan voor dat jij de schaduw opzoekt of dat 

je wat kleren uittrekt. 

Zo werkt het ook voor je andere zintuigen, die de herse-

nen informatie sturen over zaken als geur, smaak en hou-

ding. Je brein is dus als het ware een soort computer, die 

informatie verwerkt en allerlei dingen in je lijf regelt. 

Alle prikkels tegelijk
Omdat er zo veel informatie tegelijk binnenkomt, moe-

ten de hersenen daarbij ook nog eens beslissen wat wel 

belangrijk is en wat niet. Denk maar eens aan alle gelui-

den die je de hele dag door hoort. Sommige dingen hoor je 

zo vaak, dat ze je niet eens meer opvallen. Als je naast het 

spoor woont, hoor je bijvoorbeeld niet meer dat er elk kwar-

tier een trein voorbijrijdt. Ook in een drukke omgeving, met 

veel herrie, kiezen de hersenen zelf welke geluiden belang-

rijk genoeg zijn om over na te denken. 

Zo gaat het tenminste bij de meeste mensen. Maar bij 

autisten is dat soms anders. Mijn autistische hersenen vin-

den het vaak lastig om te beslissen welke informatie van 

belang is en welke niet. Alle prikkels komen tegelijk binnen 
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maar dan alleen als er bovenaan zo’n brede elastieken 

band zit. 

Wat ik trouwens ook een rotgevoel vind: wind op mijn 

huid. Ik kan er niet tegen als het ergens tocht of als er een 

airco staat te loeien. Daan heeft hier helemaal geen last 

van, zij vindt wind op haar huid juist fijn. Maar zij kan weer 

niet tegen zonnebrandcrème en ze vindt het ook niet fijn 

om aangeraakt te worden. 

Voor Sam is het weer anders, hij heeft problemen met 

eten. Hij heeft een hekel aan nieuwe dingen proeven en 

vindt eten vaak niet fijn aanvoelen in zijn mond. Zo hebben 

we allemaal last van iets anders: wat voor de een een groot 

probleem is, hoeft voor de ander helemaal niet erg te zijn. 

en alles lijkt even belangrijk. Daarbij komen de prikkels ook 

nog eens extra hard binnen. Alsof de volumeknop helemaal 

openstaat. 

Door al die prikkels is mijn brein met van alles tegelijk 

bezig. Komen er nog meer prikkels bij dan gaat het mis. 

Mijn hersenen hebben dan geen overzicht meer en kun-

nen niet goed beslissen wat er moet gebeuren. Dan raak 

ik ‘overprikkeld’. Het liefst wil ik dan weg. Als dat niet kan 

houd ik mijn handen voor mijn oren en roep dat ze moeten 

ophouden. Of ik word heel stil. Het lijkt dan alsof ik de uit-

knop in mijn hoofd heb ingedrukt en ik er niet meer ben. 

Ik zie wel alles wat er om me heen gebeurt, maar reageer 

nergens meer op. 

Niet iedere autist reageert op dezelfde manier als hij of zij 

overprikkeld is. Robin barst bijvoorbeeld in woede uit als 

er te veel drukte om hem heen is, dan begint hij enorm te 

schreeuwen, terwijl Sam juist heel stil wordt en geen ant-

woord meer geeft als iemand hem iets vraagt. Zo reageert 

iedereen op zijn eigen manier. 

Ook hebben we niet allemaal last van dezelfde prik-

kels. Wat de een heel erg irritant vindt, is voor een ander 

geen probleem. Ik kan er bijvoorbeeld absoluut niet tegen 

als broeken te strak zitten rond mijn buik. Het liefst wil ik 

wijde kleren aan, die niet irriteren. Leggings kunnen wel, 
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