
dan geef je er ook een andere betekenis aan. 
Een voorbeeld. Bij stichting Autside deed 
een groepje jongeren mee aan een djembé-
workshop. Een van de jongeren praatte door 
de uitleg heen. Om hem tot de orde te roepen, 
riep ik: “Hee, De Vries, hoe is het?”. Waarop hij 
uitgebreid aan mij ging vertellen hoe het met 
hem ging. Hij ‘pakte’ de betekenis die ik aan 
mijn woorden meegaf niet. Er wordt ook wel 
over contextblindheid gesproken. Daardoor 
hebben mensen met autisme vaak veel uitleg 
nodig over de bedoeling of betekenis van 
woorden of een situatie. Ik was eens met een 
groepje jongeren in de zomer in een park, waar 
per ongeluk nog een bord was blijven staan 
met daarop de tekst: ‘Gevaarlijk ijs’. We wilden 
een ijsje gaan eten, maar een jongen weigerde 
pertinent, want op dat bord stond toch dat het 
ijs gevaarlijk was?
Mensen zonder autisme hebben allerlei filters 
in hun hoofd die ervoor zorgen dat hun leven 
overzichtelijk en behapbaar is. Met zo’n filter 
zie je makkelijker de context van een situatie, 
of wat iemand bedoelt als hij iets op een 
bepaalde manier zegt. Mensen met autisme 
hebben die filters niet. Zij lezen of horen niet 
tussen de regels door en kunnen ook snel 
overprikkeld raken door veranderingen. Een 
andere inrichting, een nieuwe geur, of geluid: 
het komt allemaal ongefilterd binnen.’ 

Wat voor impact heeft het?
‘Autisme heeft een grote impact op het 
gezinsleven. Een kind met een stoornis in 
het autistische spectrum heeft voortdurend 
aandacht nodig en veel zorg. Je kunt 
bijvoorbeeld niet zomaar kleine dingen 
in huis veranderen; je zult altijd rekening 
moeten houden met de overprikkeling die 
snel optreedt bij een kind met autisme. In een 
“normaal” gezin kun je nog denken: je hebt 
je maar aan te passen, maar voor een kind 
met autisme werkt dat niet zo. Veel relaties 
sneuvelen doordat autisme er zo’n zware 
wissel op trekt. Ik kan geen harde cijfers geven, 
maar ik denk dat autisme vaker voorkomt in 
samengestelde gezinnen, juist doordat de 
vorige relatie is geëindigd door de invloed van 

het autisme van een van de kinderen. Je moet 
continu rekening houden met de manier van 
waarnemen, informatie verwerken en betekenis 
geven van het kind. Dat lukt natuurlijk niet 
altijd, en dan ontstaat er miscommunicatie en 
frustratie. Dat levert boos en agressief gedrag 
op bij het kind. Dat kan heel heftig zijn, maar
onder die agressie zit frustratie over iets. Als 
het je lukt voorbij die boosheid te kijken, is dat 
winst. Voor ons lijken kleine dingen, zoals een 
nieuw geurtje, niet belangrijk. Maar voor een 
kind met autisme kan dat totaal ontregelend 
zijn.’

Hoe ga je ermee om?
‘Waar kinderen met autisme goed bij gedijen, 
is bij voorspelbaarheid en structuur. Het 
systeem van pictogrammen is heel effectief: 
afbeeldingen met daarop de dagstructuur. 
Daarnaast helpt het ook goed om een 
communicatiepaspoort voor je kind te maken. 
In zo’n paspoort staat hoe jouw communicatie 
‘werkt’: hoe kun je het beste luisteren? Hoeveel 
tijd heb je nodig om informatie te verwerken? 
Wil je de informatie het liefst horen, of 
juist lezen? Iemand met autisme heeft het 
bijvoorbeeld nodig om geen geluiden om zich 
heen te hebben als hij op school huiswerk aan 
het maken is, omdat hij anders de informatie 
niet tot zich kan nemen en overprikkeld raakt. 
School kan dan zorgen voor een geluidsarme 
leeromgeving. Wil je iets veranderen, 
bijvoorbeeld in huis, laat dat dan van tevoren 
aan het kind weten. Maak er bijvoorbeeld een 
foto van en laat zien wat je gaat veranderen. 
Weten wat er gaat gebeuren, dat vindt een 
kind met autisme heel prettig.’  

Hoe ga je ermee om in je samengestelde 
gezin?
‘Net zoals in een niet-samengesteld gezin. 
Bied voorspelbaarheid en structuur. Als dat 
lukt, is het voor de meeste kinderen ook geen 
probleem om in twee huizen te wonen. Ze 
weten dat in het ene huis de ene set regels 
geldt, en in het andere huis de andere set. 
Daar kunnen ze zich aan aanpassen. Het kan 
pittig zijn, een kind met autisme dat niet van  
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Als een van je gezinsleden een stoornis 

in het autistische spectrum heeft, kan dat 

een zware wissel trekken op iedereen in de 

familie. Dat geldt al in een ‘gewoon’ gezin, 

maar al helemaal in samengestelde formatie. 

Tegelijk biedt het stiefouderschap ook 

voordelen.
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‘�Wees�voorspelbaar�en�bied�structuur’

Guido Peeters is orthopedagoog en bestuurslid 
bij Stichting Autside, een stichting die jongeren 
met autisme en hun netwerk de kans biedt 
om deel te nemen aan de maatschappij door 
allerlei activiteiten te organiseren. 

Wat is autisme?
‘Met een autismespectrumstoornis neem je 
op een andere manier waar dan mensen die 
deze stoornis niet hebben. In mijn vak werken 
we met het concept WIBTC: waarneming, 
informatieverwerking, betekenisverlening, 
taal en communicatie. Je neemt iets waar, 
je verwerkt deze informatie en je geeft daar 
een betekenis aan en daardoor ontstaan er 
soms problemen met taal en communicatie. 
Als je iets op een andere manier waarneemt, 
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Anneke leerde haar man Pieter vijf jaar geleden kennen. Hij heeft 
een zoon van 9, Sam. Zij heeft een zoon van 9 en een dochter 
van 6.

‘Toen ik Pieter leerde kennen, was nog niet duidelijk dat zijn zoon Sam 
autisme had. Maar ik had meteen in de gaten dat hij anders was dan 
andere kinderen. Ik vroeg mezelf af: wil ik die erbij? En ja, dat wilde ik wel! 
Ik vond het lastig om aan te geven bij Pieter dat ik dacht dat Sam misschien 
wel eens een stoornis in het autistische spectrum zou kunnen hebben. Zelf 
zag Pieter het niet. Hij werkte 40 uur per week en had Sam nooit thuis 
samen met vriendjes. Sam had wel problemen op school: hij vertoonde 
agressief gedrag en als Pieter hem wegbracht, rende hij gillend achter hem 
aan. Pieter gooide het lastige gedrag van Sam op de scheiding. Sam is 
min of meer opgegroeid zonder moeder, vanwege haar zware psychische 
problematiek. Hij was voordat ik in beeld kwam veel bij opa en oma en een 
gastouder. Toen we met z’n allen op vakantie gingen, begon het Pieter te 
dagen dat Sam anders dan anders was. Bij het minste of geringste zette hij 
een enorme keel op, en dat deden mijn kinderen helemaal niet. Ik heb zelf 
jaren gewerkt met volwassenen met autisme en kan Pieter goed adviseren 
hoe met Sam om te gaan. Maar tegelijk sta ik als stiefouder wel aan de 
zijlijn. Ik wilde heel graag dat Sam getest zou worden, maar Pieter had tijd 
nodig om aan dat idee te wennen. We hebben hier ook stevige ruzies over 
gehad. Toen het steeds slechter met Sam ging in groep 5, is een traject 
ingezet om hem te laten testen en kreeg hij een diagnose. Na de zomer 
gaat hij naar het speciaal onderwijs. Wat mij betreft had dat wel een jaar 
eerder gemogen! Ik ben gestopt met werken om de zorg voor Sam op me 
te nemen. Niemand kon bij hem oppassen, want dan brak hij het huis af. 
Maar van mij accepteert hij wel gezag. Ik ben direct en duidelijk, maar ook 
gezellig. Dat is veilig voor hem. Voordat we gingen samenwonen hebben 
we dat heel goed voorbereid, onder andere met pictogrammen, waardoor 
het voor Sam vrij makkelijk verliep. Hij ging naar school en al zijn spulletjes 
stonden aan het eind van de dag netjes op zijn nieuwe kamer. Maar het 
eerste jaar samen in een huis was pittig. Na een jaar waren we een beetje 
aan elkaar gewend en werd het makkelijker. Maar Sam is er altijd, en ik heb 
dus nooit een time-out. Hij is nu 9 en ik zie wel op tegen de pubertijd. Hij 
kan nu al niet goed filteren - een splinter voelt voor hem hetzelfde als een 
botbreuk. Ik ben bang dat dat straks nog veel erger wordt.’

‘�Ik�ben�gestopt�met�werken�om�voor�
hem�te�zorgen’
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Sandra Hendriks is eigenaar van Stiefgoed Utrecht-Zuid en 
gestalttherapeut. Ze is moeder van 2 en stiefmoeder van 3. Ze is 
6,5 jaar samen met Coen.

‘Mijn jongste stiefzoon Floris is nu 17, en al een hele vent. Toen ik een 
relatie kreeg met Coen, dachten we dat Floris het daar van alle kinderen 
het lastigst mee zou hebben, maar dat viel eigenlijk wel mee. Hij ging 
graag met zijn vader mee als die naar mij toe kwam, hij vond het gezellig 
en samen op vakantie gaan ging ook goed. Dat veranderde toen we gingen 
samenwonen na 3,5 jaar. We gingen van “het leuk hebben met elkaar” 
naar “verwachtingen hebben van elkaar”, er moest plek voor ons gemaakt 
worden bij hun in huis en dat voelde voor de jongste twee kinderen van 
Coen alsof er iets van ze werd afgenomen. Zijn oudste woonde toen al op 
kamers. Floris vond het heel erg ingewikkeld; hij was daarnaast ook loyaal 
aan zijn moeder. Als hem iets dwars zat, kon hij dat niet goed verbaal 
uiten, hij deed dat vooral non-verbaal of met lelijke woorden. Veel van mijn 
spullen verschoof hij bijvoorbeeld steeds of hij zette ze achterin een kast en 
hij legde nare briefjes voor mij neer. De situatie was voor iedereen pijnlijk. 
Ik dacht dat ik alles fout deed en voelde me niet welkom. Maar voor hem 
was het ook vreselijk. We wilden hem graag helpen, maar dat lukte niet 
goed. Uiteindelijk is hij een tijdje niet bij ons geweest op advies van zijn 
hulpverleners. Het was voor hem niet veilig, en voor mij ook niet. Die time-
out deed pijn, maar voor de rust was het beter. Coen had wel contact met 
hem en bleef hem zien. In de loop van de tijd zijn we weer gaan proberen 
om op te bouwen, dat mislukte ook weer een keer, maar sinds een half 
jaar komt hij weer om het weekend. Af en toe zijn er wel uitbarstingen. 
Dan is hij onrustig en weten we: er gaat iets gebeuren. Gelukkig kan Coen 
nu goed met hem praten. Hij zei in die periode een keer tegen Floris: 
“Je vond Sandra toch aardig?” Waarop Floris zei: “Toen ze hier nog niet 
woonde vond ik haar aardig maar nu niet meer. Nu vind ik haar bazig.” 
Hij heeft natuurlijk ook veel moeten verwerken, waaronder de scheiding. 
En dat alles kwam op mijn bordje terecht. Door gesprekken met Coen te 
hebben heeft dat alles wel meer lucht gekregen. Bovendien leert hij steeds 
beter woorden te vinden voor hoe hij zich voelt. Daarnaast doet hij nu een 
leuke opleiding, gaat hij uit met vrienden, sport hij en heeft hij een bijbaan. 
En ook zit hij niet meer zo heftig in de pubertijd. Hij praat 
weer tegen me en er ontstaat weer vertrouwen. Ik begrijp 
hem steeds beter in wat hij doet. En als Floris er niet 
was geweest, was ik nooit stiefcoach geworden. 
Daar ben ik hem heel dankbaar voor!’

Meer lezen?
Twee praktische theoretische boeken over autisme:
  Geef me de 5 - Colette de Bruin
  Autisme als contextblindheid - Peter Vermeulen

Een mooi verhaal geschreven vanuit het perspectief van een autistisch jongetje:
  Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht - Mark Haddon   

‘Door�hem�ben�ik�stiefcoach�geworden’jezelf is, helemaal als je net samenwoont en 
nog aan elkaar moet wennen. Dat kan best 
problemen opleveren, net als in een “gewoon” 
samengesteld gezin trouwens. Als het niet 
goed gaat, kijk en luister dan heel goed naar 
het kind en probeer te achterhalen waar hij of 
zij moeite mee heeft. 
Maar stiefouderschap heeft ook een voordeel. 
Doordat je als stiefouder wat meer afstand 

tot het kind hebt, kijk je er met een neutralere 
bril naar en kun je de ouder op een objectieve 
manier bijstaan in raad en daad. En soms willen 
ouders er niet aan dat er “iets” is met hun 
kind, maar heeft de stiefouder veel eerder in 
de gaten dat het kind bijzonder gedrag laat 
zien en extra ondersteuning nodig heeft. Een 
stiefouder kan dan een goede signaalfunctie 
hebben.’
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