
In juni 2009 heeft de Gezondheidsraad een rapport uitgebracht:  
 
Autismespectrumstoornissen, een leven lang anders. Dit rapport geeft een overzicht van de 
stand van zaken van de wetenschap op het gebied van autisme en gaat in op de door 
mensen met autismespectrumstoornissen ondervonden problemen, met een aantal 
aanbevelingen voor een integrale benadering om mensen met een dergelijke stoornis de 
mogelijkheid te bieden om zo goed mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. 
 
Wel geeft de Gezondheidsraad aan dat over normaal- tot hoogbegaafde volwassenen met 
een autismespectrumstoornis (ASS) niet zoveel bekend is. Hierdoor is deze groep in het 
rapport wat onderbelicht gebleven. 

Binnen de gemeenschap van normaal- tot hoogbegaafde volwassen met ASS is veel kennis 
en ervaring aanwezig op het gebied van autisme. Helaas wordt hiervan nauwelijks gebruik 
gemaakt door de wetenschap, behandelaars/begeleiders, belangenbehartigers en 
beleidsmakers. 
 
Autisme wordt vaak beschouwd als een gedragsstoornis. Hierbij wordt uitgegaan van een 
gedragswetenschappelijk verklaringsmodel. Het beeld dat van autisme bestaat en de 
diagnostiek die op basis daarvan wordt toegepast, is voornamelijk gebaseerd op 
gedragswetenschappelijk onderzoek bij (voornamelijk) jongens. 

 

Ook de diagnostiek bij meisjes en bij volwassenen gaat uit van de kenmerken die op basis 
van het gedragsonderzoek bij jongens naar voren zijn gekomen. Op zich is dit opmerkelijk; er 
bestaan maar weinig andere ziektebeelden waarvan de definitie gebaseerd is op het gedrag 
van jongens. Meestal vormt de problematiek van volwassenen de basis voor de diagnose, en 
wordt het beeld bij kinderen daarvan afgeleid. Maar gezien de geschiedenis van het 
autismeonderzoek is het wel begrijpelijk dat juist bij autisme een andere volgorde wordt 
aangehouden; het was heel lang niet bekend dat autisme ook bij normaal- tot hoogbegaafde 
volwassenen voorkomt. Deze volwassenen hebben andere ervaringen met autisme, die 
slechts gedeeltelijk overeenkomen met de gebruikelijke visie op deze stoornis. 

Volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten is autisme een 
prikkelverwerkingsstoornis, ook wel informatieverwerkingsstoornis genoemd. Een andere 
term die veel wordt gebruikt, is ontwikkelingsstoornis. Hiermee wordt een stoornis in de 
ontwikkeling van de hersenen aangeduid. Volwassenen met een ASS merken zelf dat de 
prikkelverwerking in hun hersenen niet optimaal verloopt, waardoor allerlei problemen 
ontstaan die enigszins vergelijkbaar zijn met de problematiek van mensen met niet-
aangeboren hersenletsel. Het lijkt voornamelijk een neurologische stoornis te zijn, met 
gevolgen voor het dagelijks en psychisch functioneren. Wanneer we het beeld nader 
bekijken, dan zou een neuro-psychologisch verklaringsmodel hier mogelijk beter bij 
aansluiten dan een gedragswetenschappelijk verklaringsmodel. De problematiek komt 
namelijk lang niet altijd in zichtbaar gedrag tot uiting, waardoor vooral bij volwassenen de 



diagnose vaak wordt gemist. Uiteraard kunnen bij autisme ook stoornissen in het gedrag 
voorkomen, maar daarbij lijkt het om een secundair probleem te gaan. 

Kenmerken van autisme bij volwassenen 

Bij autisme draait het om problemen met de prikkelverwerking. Hierbij gaat het om indrukken 
die via de zintuigen worden opgedaan, maar ook gedachteprocessen, gevoelens en 
bewegingen brengen veel prikkels met zich mee die verwerkt moeten worden. In de 
hersenen van mensen met een ASS werkt de modulatie niet goed. 

Er worden veel meer prikkels (min of meer) bewust waargenomen dan normaal. Wanneer de 
hersenen deze overvloed aan informatie niet meer kunnen verwerken, ontstaat 
overprikkeling, een soort kortsluiting in de hersenen. Het hele lichaam is er dan op gericht 
om de stortvloed aan prikkels te stoppen. Tijdens een aanval van overprikkeling is het vrijwel 
onmogelijk om na te denken, zich te concentreren, te bewegen of te verwoorden. Er kan een 
gevoel van verlamming worden ervaren, evenals desoriëntatie en vervormingen in de 
waarneming. De opgelopen spanning ontlaadt zich vaak in irritatie, een woedeaanval waarbij 
iemand soms ook dingen kapot maakt of in een huilbui.  

Opvallend is daarbij dat de woede geen echte kwaadheid is en het huilen geen uiting is van 
verdriet; het gaat puur om een ontlading, waar de persoon zelf niet of nauwelijks invloed op 
heeft.  

 

Ook kan het zich uiten in hyperventilatie of een epilepsieaanval. Een aanval van 
overprikkeling kan gepaard gaan met hevige gevoelens van angst, machteloosheid, woede, 
verdriet en/of schaamte, waardoor de overprikkeling nog verder toeneemt. Overprikkeling 
doet zich vaak dagelijks (aan het einde van een dag vol indrukken) voor, maar kan ook een 
acute reactie op een situatie zijn, wanneer bijvoorbeeld gevoelens worden ervaren die op 
zich niet eens zo sterk hoeven te zijn om overprikkeling te veroorzaken. Ook taken in het 
huishouden kunnen overprikkeling met zich meebrengen, bijvoorbeeld doordat 
bewegingsprikkels niet goed verwerkt worden. Sommige mensen met een ASS zijn daardoor 
niet tot het doen van het huishouden in staat. Het kan een aantal uur of zelfs een aantal 
dagen duren voordat iemand weer van overprikkeling is hersteld. Als iemand regelmatig 
overprikkeld is, leidt dat op den duur tot klachten als chronische hoofdpijn, een burn-out en 
zware chronische vermoeidheid. Tevens lijkt er een samenhang te zijn tussen chronische 
overprikkeling en psychosen. 

Niet iedereen die een autismespectrumstoornis heeft, kent overigens dezelfde problemen; de 
exacte manier waarop de prikkelverwerking verloopt en de specifieke problemen waarmee 
dit gepaard gaat, zijn bij elk individu weer anders. Tevens herkennen mensen met een ASS 
hun waarnemingsproblemen zelf in eerste instantie meestal niet; ieder mens ervaart de 
eigen manier van waarnemen als volkomen normaal. Pas wanneer hier gerichte vragen over 
worden gesteld, komen de waarnemingsproblemen aan het licht. 



Ten aanzien van de ontwikkeling lijkt met name de emotionele ontwikkeling bij mensen met 
een ASS veel later op gang te komen dan gebruikelijk. Maar ook de betekenisverlening 
treedt pas in een later stadium op. Dit kan verband houden met de 
waarnemingsproblematiek; als je de wereld in fragmenten waarneemt, krijgen veel 
waarnemingen geen betekenis. Dit gaat samen met een gevoel van onwerkelijkheid en kan 
ook angst oproepen. Het lijkt of op latere leeftijd de hersenen de gefragmenteerde 
waarneming steeds meer gaan compenseren, doordat herinneringen een steeds grotere rol 
gaan spelen in de waarneming en de betekenisverlening. In nieuwe situaties zijn er nog geen 
herinneringen opgebouwd, waardoor de oorspronkelijke gefragmenteerde waarneming weer 
optreedt. Als betekenisverlening uitblijft, is er ook geen waarneming en/of herkenning op 
emotioneel vlak. Veel mensen met autisme ontdekken pas op volwassen leeftijd dat emoties 
en gevoelens bestaan, dat ook andere mensen een binnenkant hebben en dat je iets bewust 
kunt willen. Met terugwerkende kracht moeten dan de levenservaringen een plek krijgen en 
moet de volwassene alsnog leren om emoties en gevoelens te herkennen en te hanteren. 

Ook een zogenaamde lichte vorm van autisme kan ernstige problematiek met zich 
meebrengen. Het woord "lichte" is in dit verband dan ook zeer betrekkelijk. Zelfs wanneer 
door anderen slechts minieme signalen worden waargenomen die naar autisme verwijzen, 
kan er toch sprake zijn van een forse onderliggende problematiek op het gebied van de  

 

 

prikkelverwerking en de gevolgen daarvan. Bovendien kan juist bij de zogenaamde lichte 
vorm van autisme de lijdensdruk hoog zijn, doordat de persoon zich zeer bewust is van zijn 
beperkingen en doordat hij uiterlijk zo normaal lijkt te zijn. Daardoor worden er door de 
directe omgeving en door de maatschappij hoge eisen aan hem gesteld, waar hij vaak niet of 
slechts met veel inspanning aan kan voldoen. Als gevolg hiervan ervaren mensen met een 
ASS vaak een voortdurend gevoel van falen. 

Opvallend is dat autisme veel meer voorkomt bij mannen dan bij vrouwen, in een 
gemiddelde verhouding van 4:1. Opvallend is daarbij dat naarmate het IQ lager wordt, de 
verhouding meer gelijkgetrokken wordt. Bij zeer ernstige verstandelijke beperkingen zijn 
evenveel meisjes als jongens aangedaan. Het is denkbaar dat er een onderdiagnosticering 
plaatsvindt bij meisjes en vrouwen die normaal- tot hoogbegaafd zijn, doordat bij de 
diagnostiek wordt uitgegaan van gedrag dat bij jongens wordt waargenomen. De ervaring 
wijst uit dat autisme bij meisjes en vrouwen vaak andere vormen aanneemt.  

Diagnostiek en behandeling 

De Gezondheidsraad geeft aan dat vooral binnen de volwassenenpsychiatrie soms weinig 
kennis over autisme aanwezig is, waardoor gedragsproblemen met enige regelmaat verkeert 
worden geduid. Volgens mij is er nog een andere oorzaak waardoor de diagnose bij 
volwassenen dikwijls over het hoofd wordt gezien: de problematiek zoals die hierboven 



beschreven is, valt slechts ten dele onder de beschrijving van gedragskenmerken waaraan 
de diagnose wordt ontleend.  

Daarnaast ligt het werkterrein (en daarmee de expertise) van de GGZ niet op het gebied van 
neurologische problematiek. Hierdoor worden veel problemen die volwassen normaal- tot 
hoogbegaafde mensen met een ASS ervaren, niet opgemerkt, verkeerd geduid of als 
bijkomend probleem beschouwd. 

Wanneer de juiste diagnose wordt gemist, volgen volwassenen met een 
autismespectrumstoornis vaak jarenlange trajecten binnen de GGZ, zonder voldoende 
resultaat. Zij ervaren vaak weinig begrip voor de wijze waarop hun problematiek zich uit. De 
uitingen van overprikkeling worden door therapeuten meestal geïnterpreteerd als woede of 
verdriet, die samen kan hangen met in het leven ervaren gebeurtenissen of waarvan je kunt 
leren om die te beheersen. Maar die invalshoek blijkt tegen overprikkeling juist helemaal niet 
te helpen; de enige remedie die werkt, is het reduceren van de hoeveelheid ervaren prikkels, 
bijvoorbeeld door een rustige situatie op te zoeken. Mensen met een ASS doen dit soms al 
uit zichzelf, bijvoorbeeld door zich tijdens groepstherapie terug te trekken als het te veel 
wordt. Over het algemeen wordt dergelijk gedrag door therapeuten verkeerd geïnterpreteerd; 
sommige cliënten krijgen zelfs te horen dat ze zich tegen de behandeling verzetten. Mede 
hierdoor kan het heel lastig zijn voor volwassenen waarbij de diagnose wordt gemist, om zich 
binnen de reguliere GGZ te handhaven.  

 

Bovendien kan medicatiegebruik bij mensen met een ASS nogal eens een averechtse 
werking hebben. Als de voorschrijvende arts niet op de hoogte is van het autisme van de 
cliënt, is het risico groot dat de met de medicatie samenhangende klachten verkeerd worden 
geduid en behandeld. 

De Gezondheidsraad geeft aan dat er geen behandelmethoden zijn gevonden die bewezen 
effectief zijn tegen autisme, evenmin als tegen de klachten waarmee autismespectrum-
stoornissen gepaard kunnen gaan. Naar mijn mening gaat het er hierbij niet alleen om dat 
autisme niet te genezen is; het heeft ook te maken met inzicht in de door de mensen met 
ASS zelf ervaren klachten.  

De vraag of medicatie of een behandeling succesvol is, wordt afgemeten aan de mate 
waarin het gedrag van kinderen (over het algemeen jongens) daardoor verandert. Wanneer 
je autisme beschouwt als een gedragsstoornis, is dat heel begrijpelijk. Maar in feite zouden 
de ervaren klachten en de manier waarop de prikkelverwerkingsproblematiek verloopt, 
maatgevend dienen te zijn bij de beoordeling of medicatie of een behandelwijze effectief is. 
Soms kan bijvoorbeeld een kleine verschuiving in de waarneming al effect hebben op de 
levenskwaliteit. Of kan het feit dat iemand zich beter kan concentreren, ervoor zorgen dat hij 
in staat is om een opleiding op zijn eigen niveau te doen. 



Doordat bij veel personen met autisme de taalverwerking niet vanzelf gaat (ook bij mensen 
die zich prima kunnen uitdrukken) en de reactiesnelheid ook vertraagd kan zijn, is het voor 
hen soms lastig om tijdens een gesprek met een therapeut naar eigen tevredenheid te 
reageren. Bovendien kan een grote groep normaal- tot hoogbegaafde volwassenen met een 
ASS zich schriftelijk beter uitdrukken dan mondeling.  

Het lijkt dan ook de moeite waard om in dit kader de mogelijkheden van e-mail en internet te 
onderzoeken. Ook non-verbale therapieën, zoals muziektherapie en creatieve therapie 
beeldend, kunnen mensen met autisme een goed middel bieden om zich beter uit te 
drukken, het verleden te verwerken en zich verder te ontwikkelen. 

Levensloopbegeleiding 

Het door de Gezondheidsraad geopperde idee van levensloopbegeleiding lijkt tegemoet te 
komen aan een behoefte. 

De levensloopbegeleiding zou ook tegemoet kunnen komen aan een ander probleem. Veel 
volwassenen met een ASS hebben te maken met allerlei soorten begeleiding, bijvoorbeeld 
PGB-coaching vanuit de AWBZ, PGB-coaching vanuit de WMO, jobcoaching, begeleiding in 
het onderwijs (al of niet vanuit een rugzakje), GGZ-begeleiding, begeleiding door de 
arbeidsdeskundige, et cetera. Hier zit heel veel regelwerk aan vast. 

 

 

 

Bij het UWV lopen mensen met autisme vaak tegen gelijksoortige problemen op. Specifieke 
kennis met betrekking tot ASS bij normaal- tot hoogbegaafde volwassenen op het gebied 
van de achterliggende problematiek en de mogelijkheden tot werken lijkt niet altijd voldoende 
aanwezig te zijn bij keuringsartsen en arbeidsdeskundigen. Bovendien veroorzaken 
gesprekken met o.a. het UWV, maar ook met andere instanties, bij mensen met een ASS 
een enorme spanning en angst.  

Naast de hoge belasting die dit met zich meebrengt, gaat de spanning ook gepaard met 
overprikkelangstreacties, waardoor de persoon tijdens dit soort gesprekken niet goed na kan 
denken en verwoorden, laat staan assertiviteit tonen. Hierdoor is het extra moeilijk om 
duidelijk te maken waarom hij zorg, begeleiding of inkomensondersteuning nodig heeft. De 
levensloopbegeleider zou een aantal van bovenstaande taken kunnen overnemen en mee 
kunnen gaan naar gesprekken met instanties. Bovendien kan deze het totaaloverzicht in de 
gaten houden waarbij de verschillende vormen van zorg en begeleiding op elkaar worden 
afgestemd. 

Een zelfstandig leven 

Voor normaal- tot hoogbegaafde volwassenen met autisme brengt een zelfstandig leven 
vaak de nodige struikelblokken met zich mee. Moeilijkheden om het huishouden te doen zijn 



eerder regel dan uitzondering (o.a. vanwege de prikkelverwerkingsproblemen). Ook een 
gebrek aan overzicht heeft invloed op het vermogen om het huishouden draaiende te 
houden en het eigen leven vorm te geven. Omdat mensen met autisme hun aandacht 
meestal maar op één ding tegelijk kunnen richten, is het voor de meesten heel lastig om 
binnen verschillende levensgebieden tegelijk goed te kunnen functioneren. De meeste 
normaal- tot hoogbegaafde volwassenen met autisme hebben dan ook ondersteuning nodig 
om zelfstandig te kunnen leven en wonen. 

 

Mogelijkheden en beperkingen in arbeid 

De loopbaan van normaal- tot hoogbegaafde mensen met autisme ziet er vaak grillig uit, 
volgens het principe "twaalf ambachten, dertien ongelukken". We zien een patroon waarbij 
veel leerlingen op de middelbare school qua niveau afzakken en daarna aan verschillende 
(beroeps)opleidingen beginnen die ze soms niet af kunnen maken. Vervolgens lukt het hen 
niet om werk te verwerven en/of behouden. Uitval bij werk komt regelmatig voor, bijvoorbeeld 
doordat de belasting om te werken in de loop van de tijd toch te hoog blijkt te zijn. Iemand 
krijgt dan een burn-out of wordt chronisch vermoeid. Verder worden mensen met een ASS 
relatief snel ontslagen, doordat ze niet naar wens functioneren of doordat er sprake is van 
misverstanden. Iemand die bijvoorbeeld opdrachten steeds verkeerd verstaat of begrijpt en 
dit zelf niet in de gaten heeft, zal elke keer weer onderuit gaan. Ook de sociale omgang op 
de werkvloer kan problemen opleveren, evenals allerlei prikkelgevoeligheden. Net als bij het 
onderwijs geldt ook hier dat autisme soms pas na jaren wordt gediagnosticeerd,  

wanneer het mis blijkt te gaan op het werk en/of wanneer iemand met burn-outklachten 
uitvalt. Zoals de Gezondheidsraad aangeeft, zijn bij mensen met een ASS de verschillende 
levensgebieden onderling sterk met elkaar verbonden. Meestal is er sprake van een fragiel 
evenwicht, dat gemakkelijk omver kan worden geblazen. Als er binnen één levensgebied 
spanningen zijn, dan werkt dat in het gehele functioneren van de persoon met een ASS door. 
Een reïntegratietraject dient dan ook met de grootst mogelijke voorzichtigheid te worden 
ingezet. Vaak zijn er voor een geslaagd re-integratietraject meerdere jaren nodig (meer dan 
de twee jaar die er normaal voor worden gegeven door het UWV), waarin met hele kleine 
stapjes wordt gewerkt aan de belastbaarheid, en waarbij de veranderingen steeds minimaal 
zijn.  

Daarbij is het van groot belang om voortdurend het evenwicht tussen de verschillende 
levensgebieden in de gaten te blijven houden en ook de andere levensgebieden te 
versterken. De Gezondheidsraad geeft aan dat het belangrijk kan zijn om de begeleiding in 
arbeid te integreren met het zorgaanbod. Zelf werk ik bij een organisatie die dit principe al 
een aantal jaar toepast. In de praktijk blijkt deze combinatie in feite een noodzaak; als de 
leefomgeving niet op orde is, worden begeleiding naar werk en behoud van een baan zeer 
moeilijk. Bovendien moet bij de mensen in de directe omgeving van de persoon met autisme 
draagvlak worden gecreëerd; als ouders bijvoorbeeld te veel of te weinig van hun kind met 
een ASS verwachten, is dit een extra obstakel op weg naar werk. Omdat mensen met een 
ASS meestal een extreem laag gevoel voor eigenwaarde hebben, is het belangrijk om hier 



veel aandacht aan te besteden, evenals aan zelfinzicht, allerlei soorten vaardigheden en 
zelfverzorging. Verder zijn, indien dit van toepassing is, het verwerken van de diagnose en 
het accepteren van de beperkingen een onmisbaar onderdeel van een re-integratietraject. 
Tevens dienen de beperkingen, die bij iedereen weer anders zijn, goed in kaart te worden 
gebracht. Ook de afwijkende werking van de zintuigen moet goed worden onderzocht, zodat 
op de werkplek eventueel aanpassingen kunnen worden getroffen. Wanneer tijdens een re-
integratietraject in de loop van de tijd blijkt dat een betaalde baan geen haalbare kaart is, is 
het belangrijk om in te zetten op dagbesteding of vrijwilligerswerk, waarbij de persoon met 
ASS ook begeleid blijft worden. In de eerste plaats kan iemand vanuit participatie alsnog 
toegroeien naar geschiktheid voor werk. In de tweede plaats valt iemand gemakkelijk in een 
gat wanneer een re-integratietraject "mislukt". Dat laatste mag bij iemand met ASS in geen 
geval gebeuren, omdat hierdoor het evenwicht in zijn leven volledig wordt verstoord. 

De invoering van de nieuwe Wajong, waarbij alle nieuwe Wajongers in eerste instantie naar 
werk worden geleid, is in het licht van bovenstaande bevindingen een bron van zorg. Zoals 
eerder vermeld is het uiterst belangrijk dat de verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen 
voldoende kennis hebben van de problematiek rond autisme bij normaal- tot hoogbegaafde 
volwassenen, en dat daar in de praktijk ook rekening mee wordt gehouden. Momenteel 
worden de belastbaarheid en de arbeidscapaciteit van iemand met autisme regelmatig 
verkeerd ingeschat, wat onder de nieuwe Wajong tot gevolg kan hebben dat mensen met 
een ASS werk moeten doen dat ze niet aankunnen. Er wordt bijvoorbeeld te veel van hen 
verwacht, of ze moeten werk doen dat beneden hun denkniveau ligt. Lagergeschoold werk 
kan voor normaal- tot hoogbegaafde mensen met autisme zeer stresserend zijn, doordat ze 
met de praktische manier van denken en handelen die bij dergelijke functies hoort, helemaal 
niet uit de voeten kunnen, of omdat ze vanwege onderprikkeling door te weinig uitdaging 
uiteindelijk overprikkeld raken. Hierbij is het risico op langdurige ontwrichting van de 
verschillende levensgebieden heel groot. 

Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe wettelijke regels voor jonggehandicapten die een 
uitkering aanvragen. Het recht op arbeidsondersteuning staat in de nieuwe Wajong centraal, 
en niet meer het recht op een uitkering. Uitgangspunt daarbij is wat jongeren wél kunnen, in 
plaats van wat zij niet kunnen. De uitkering vult daarom tot 75% van het wettelijk 
minimumloon aan op wat zij zelf kunnen verdienen. De nieuwe wet gaat daarom ook anders 
heten: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong), in plaats van de 
huidige benaming: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. 
Ook start in 2010 een viertal proefprojecten om de kansen van mensen met een 
arbeidshandicap op een baan bij een normale werkgever te vergroten. Werkgevers geven 
hier gehoor aan en bieden werkplekken. Ook wordt er vanuit sociale werkvoorzieningen 
beter gekeken naar een doorstroming richting normale werkgevers. Werkgevers kunnen 
beroep doen op loondispensatie. Dan wordt er alleen betaald voor de geleverde diensten en 
wordt het salaris aangevuld uit een uitkering. 
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