
Een beetje autistisch!?

Meer weten?

Lees hoofdstuk 5 uit de brochure ‘Autisme in het jeugdwerk’  

of kijk op www.helpendehanden.nl/autismeindekerk.

De werkgroep ‘Autisme in de kerk’ wordt gevormd door:



Puzzelstukjes
Alle gebeurtenissen komen in het hoofd 

van iemand met autisme binnen in de vorm 

van puzzelstukjes die door elkaar liggen. 

Zo iemand heeft daarom tijd nodig om te 

begrijpen wat er om hem heen gebeurt. 

Het kan dus even duren voordat iemand 

iets begrijpt of kan reageren. Vaak is er 

ondertussen al weer iets gebeurd of gezegd: 

wéér een nieuwe puzzel! Daar wordt hij 

moe, boos, of bang van: lastig voor hem en 

voor jou.

Hoe kun je helpen?
Geef iemand met autisme tijd om te 

puzzelen. Bied duidelijkheid en structuur 

om deze puzzel compleet te krijgen. Zorg 

dat voor iemand met autisme duidelijk is: 

•	 wie

•	 wat

•	 wanneer

•	 waar

•	 hoe	

Talenten
God heeft alle mensen verschillend 

geschapen. Als je je verdiept in je vriend(in) 

met autisme, zul je merken dat je kunt 

genieten van de eigenheid. Hoe meer je te 

weten komt van autisme, hoe meer je gaat 

kijken door een ‘autibril’. Dat betekent dat 

je beter begrijpt hoe iemand met autisme 

denkt en wat hem helpen kan.

Alle mensen zijn uniek. Dat geldt ook voor mensen met autisme. 
Vergelijk het maar met streepjescodes. De ene streepjescode heeft 
veel dikke strepen, de andere heeft veel dunne strepen. Er zijn heel 
veel verschillende streepjescodes. Zo is ook autisme bij ieder mens 
anders.

Joost kan niet goed tegen dingen die anders gaan, Arianne heeft daar niet zo’n last van. 

Andries kan moeilijk contact maken, bij Janneke gaat dit wel goed. Rob gebruikt graag 

moeilijke woorden, Hans weet alles van treinen. Die bijzonderheden horen soms bij 

autisme. Maar ook een beetje bij iedereen. Ieder mens heeft wel een paar streepjes van de 

‘autismecode’.

Echt auti
•	 tijd	is	tijd,	afspraak	is	afspraak

•	 sociaal	contact	is	ingewikkeld

•	 inleven	is	moeilijk

•	 humor	is	niet	te	begrijpen

•	 liever	geen	oogcontact

•	 al	snel	te	veel	prikkels

•	 	praten	over	gevoelens	is	moeilijk

•	 	figuurlijk	taalgebruik	en	beeldspraak	in	

de Bijbel is moeilijk te begrijpen

•	 inleven	in	een	ander	is	moeilijk

•	 structuur	is	fijn

•	 	vaste	programma’s	en	gewoonten	geven	

houvast

Tips 
•	 blijf	iemand	betrekken	bij	de	groep

•	 verplaats	je	in	de	ander

•	 	sluit	aan	bij	de	beleving	van	je	

groepsgenoot

•	 vraag	de	leiding	wat	autisme	inhoudt

•	 maak	korte	zinnen

•	 vermijd	taalgrapjes

•	 zeg	duidelijk	wat	je	verwacht

•	 leg	beelden	uit

•	 	gebruik	afbeeldingen	om	beelden	uit	te	

leggen 

•	 wees	duidelijk	en	concreet	

•	 	gebruik	niet	alleen	gebaren	om	iets	

duidelijk te maken


