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Wil je als ouder, leerkracht of hulpverlener weten hoe het leven van een kind met een autismespectrumstoornis er 
kan uitzien? Dan is 10 dingen die je zou moeten weten over kinderen met autisme jouw boek! Het werd 
geschreven door een moeder van een kind met een autismespectrumstoornis en leest als een trein. Aan de hand 
van 10 basiselementen beschrijft ze hoe het leven van haar kind verloopt. Ze doet dit op een concrete en af en toe 
zelfs humoristische manier, waardoor alles veel levendiger wordt. Per element geeft ze ook aan hoe de omgeving 
voor een kind met een autismespectrumstoornis kan vereenvoudigd en verrijkt worden. Dit zijn de 10 basiselemen-
ten die je moet kennen: 
 

• Het kind heeft autisme, het kind is zijn autisme niet.  

• De verwerking van de waarnemingen van de zintuigen is in de war. Veel prikkels doen gewoon pijn. 

• Er is een verschil tussen niet willen en niet kunnen. 

• Het kind denkt concreet: het neemt letterlijk wat er gezegd wordt. 

• Het kind heeft een beperkte woordenschat. Het beschikt niet altijd over de woorden om uit te leggen wat 
het voelt. 

• Taal is heel moeilijk, dus het kind oriënteert zich op wat het ziet. Visuele schema’s zijn dan ook erg be-
langrijk. 

• Bouw steeds verder op wat het kind kan, confronteer het niet voortdurend met wat het niet kan. 

• Help het om met mensen om te gaan. Leer het op verschillende situaties op de juiste manier te reageren. 

• Probeer telkens opnieuw te achterhalen waarom het kind een woede-uitbarsting heeft. 

• Blijf onvoorwaardelijk van het kind houden. 
 
Wie het boek aandachtig leest, zal zeker merken dat er meer dan 10 dingen besproken worden. Ik geef er alvast 
nog twee: 
 

• Het enige voorspelbare is de onvoorspelbaarheid. 

• Het enige consistente is de inconsistentie. 
 
Mensen die nood hebben aan een concreet boek zonder al te veel theoretische achtergrond vinden in dit boek 
zeker hun gading! 
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