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Boekverslag

Autisme 
   in het huwelijk

Sinds de jaren ‘70 stijgt het echtscheidingspercentage. Gemiddeld loopt een op de drie 

huwelijken uit op een scheiding. Het scheidingspercentage in huwelijken met autisme 

of aanverwante stoornissen ligt zelfs op 92 procent. Het is dus van groot belang om 

aandacht te besteden aan deze problematiek.

In de meeste gevallen heeft in dit soort huwelijken de 
man autisme. De vrouw staat er vaak alleen voor, ook 
in de opvoeding van de kinderen.
De therapeut Ben Zijl krijgt in zijn praktijk voor psy-
chologische- en seksuele hulpverlening veel met deze 
doelgroep te maken. In zijn nieuwste boek, ”Eenzame 
vrouwen”, biedt hij een handreiking aan vrouwen en 
mannen van wie het huwelijk “wordt geteisterd door 
autisme.”
Zijl gaat eerst in op wat autisme is en welke gevolgen 
deze aandoening iedere dag heeft; voor de persoon 
zelf, maar ook voor de partner.
Kennis van autisme is belangrijk. Dat zorgt vanzelf 
voor meer begrip. Iemand met autisme moet weten 
wat de aandoening met hem doet, waarom hij anders 
handelt en denkt. Dat hij inzicht krijgt in wat zijn ster-
ke en zwakke punten zijn. Winst is als hij dit ook aan 
anderen duidelijk kan maken.
Mensen met autisme hebben soms een hoge abstrac-
te intelligentie, maar vaak minder goede sociale vaar-
digheden. Daardoor begrijpt hij, ondanks zijn intelli-
gentie, niet altijd wat er kan worden gezegd.
Iemand met autisme heeft vaak onvoldoende inzicht 
in hoe een ander denkt. Zo was in het gezin van An-
neke de koelkast dringend aan vervanging toe, maar 
had haar echtgenoot het geld, zonder medeweten 
van zijn vrouw, aan zijn postzegelhobby uitgegeven.
Een gesprek voeren met een persoon met autisme 

loopt vaak anders dan met iemand zonder autisme. 
Mensen zonder autisme passen hun communicatie 
aan op de reactie van een ander. Daardoor ontstaat 
er een interactie, waardoor de ander ziet of hij wordt 
begrepen. Mensen met autisme doen dit veel minder. 
Daardoor ontstaat er eenrichtingsverkeer.

Prikkels
Mensen met autisme hebben veel last van prikkels. 
Deze prikkels komen via de zintuigen (zien, horen, 
ruiken, proeven en voelen) binnen, maar mensen met 
autisme kunnen moeilijk filteren.
Zijl legt aan de hand van een mengpaneel voor het 
mixen van geluiden uit hoe dit werkt. “Elk zintuig 
is een schuifje. Bij niet-autistische mensen staan alle 
schuifjes ongeveer in het midden. Bij mensen met 
autisme staat een aantal schuifje helemaal open, een 
ander schuifje staat helemaal dicht en weer andere 
staan redelijk in het midden. Staat het schuifje “proe-
ven” vrijwel dicht, dan zal zo iemand zonder moeite 
een flinke klodder sambal naar binnen werken. Staat 
“voelen” te veel open, dan zal hij of zij het stiknaadje 
van kleding wellicht als pijnlijk ervaren of een schou-
derklopje als een mokerslag.”
Zo kunnen mensen zonder autisme op een lawaaiig 
feestje de geluiden filteren en een geconcentreerd ge-
sprek voeren. Mensen met autisme horen alle geluiden, 
zien alle bewegingen en nemen extreem veel details 

waar. De therapeut vindt het belangrijk dat wij bij de 
ander proberen te ontdekken wat de stand van de ver-
schillende ‘schuifjes’ is. Door dit te weten kunnen om-
standers hun gedrag of omstandigheden aanpassen.

Taakverdeling
In een huwelijk groeien gewoonlijk twee mensen 
steeds meer naar elkaar toe. Ze voelen elkaar aan en 
weten wat de ander fijn vindt, maar ook waarmee de 
ander kunnen irriteren. Bij een relatie waarin autisme 
een rol speelt, zal het vrijwel nooit lukken om een 
echte twee-eenheid te vormen.
Zo gaat het vaak in de taakverdeling mis. Een repara-
tie in huis betekent vaak een drama van steeds uitstel-
len. De achterliggende gedachte is vaak faalangst. De 
man is bang om niet te voldoen aan de verwachtin-
gen van de vrouw. Hij zal moeite hebben zijn vrouw 
bij zijn taken te betrekken, zoals de financiën.
Extra lastig is het als de man uit veiligheidsoverwe-
gingen voor de toekomst flink wil sparen, terwijl dat 
eigenlijk niet mogelijk is. “Je weet maar nooit, straks 
verlies ik mijn baan.” Mannen die daarop zijn gefo-
cust, kunnen hun vrouw voortdurend het gevoel ge-
ven dat ze te veel uitgeeft.
Er is ook een andere kant, schrijft Zijl. Hoe voelt het om 
te leven in een omgeving waarvan je veel niet begrijpt? 
Hoe is het om steeds verwijten te krijgen zonder te be-
grijpen wat je anders had moeten doen? Een huwelijk 
met autisme is zwaar voor beide partners. Het onbe-
grip van de omgeving maakt dit vaak nog zwaarder.

Seksualiteit
Sommige mensen met autisme hebben weinig behoef-
te aan seksueel contact met de partner. Zo kan het ge-
beuren dat de man wel veel porno kijkt, maar geen zin 
heeft in seksuele gemeenschap met zijn vrouw.
Ook voelt een man met autisme vaak niet aan wan-
neer het een goed moment is voor seksueel contact. 
Veel vrouwen met een autistische partner voelen zich 
regelmatig verkracht, omdat hun echtgenoot hen 
dwingt tot seksueel contact. Zijl geeft als tip om met 
elkaar afspraken over seksuele gemeenschap te ma-

ken, zoals over de frequentie en de grenzen.

Opvoeding
Er zijn vaders met autisme die nauwelijks deelnemen 
aan het gezinsleven. Ze komen pas thuis als de kinde-
ren op bed liggen en vertrekken ruim voor het ontbijt 
naar hun werk.
De zaterdag en de zondag zijn een ware ramp voor 
deze vaders en hun kinderen. En uiteraard ook voor 
de moeders die deze dagen vooral druk zijn met voor-
komen, bemiddelen en sussen. Vooral ook als een van 
de kinderen autisme heeft.
Een vader met autisme heeft meestal weinig tot geen 
begrip voor zijn kind met autisme. Daardoor worden 
de problemen alleen maar groter: veel boosheid en 
vaak onterechte straffen.
De opvoeding van de kinderen komt voor 90 procent 
op de ouder zonder autisme neer. Daardoor loopt 
deze het risico vroeg of laat een burn-out op te lopen.

Therapie
Het is belangrijk dat er een diagnose wordt gesteld. 
Soms ontkent de partner dat hij autisme heeft; hij 
heeft tijd nodig om aan het idee te wennen. Bij dit 
proces heeft hij meestal hulp nodig.
Een volgende stap in de therapie is om met elkaar na 
te gaan wat aanvaardbaar autistisch gedrag is en wat 
niet. Met als doel dit om te buigen naar aanvaardbaar 
gedrag. Via cognitieve therapie werken de partners 
aan een leefbaar en zo prettig mogelijk maken van 
hun relatie.
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‘Anneke’s koelkast was dringend aan
vervanging toe, maar haar man had het 

geld uitgegeven aan zijn postzegels’


