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Voorwoord

Voor u ligt een handboek over autismespectrumstoornissen (ASS) bij volwasse- 

nen. Dit is een product van ruim een jaar met heel veel plezier lezen en schrijven. 

Ik had dit nooit in mijn eentje kunnen doen. Het boek is tot de laatste letter 

gelezen, gewogen en gecorrigeerd door twee ervaringsdeskundigen (Sandrine en 

Joost) die ik heel, heel dankbaar ben voor hun bijdrage en die ik graag persoon-

lijk wil bedanken. 

Joost, jouw zeer sterk ontwikkelde analytische denkvermogen is van grote 

waarde geweest voor dit boek. Je vragen waren zowel terecht als tijdrovend, 

maar leverden altijd een inhoudelijke verbetering en verdieping op. Je kritische 

blik compenseerde je overigens goed met je gevoel voor humor.

Sandrine, dankjewel voor je gemopper op mij. Ik citeer: ‘Die interpunctie 

van jou, man man man…’ en: ‘Een hoofdzin beginnend met een zogenaamd 

nevenschikkend voegwoord (en, maar, want) kan grammaticaal gezien niet.’ Ik 

hoop dat ik alle wijze lessen mee kan nemen naar een eventueel volgend boek, 

maar nog meer hoop ik dat je dan weer op me wilt mopperen.

Naast Joost en Sandrine wil ik vooral René heel erg bedanken. Allereerst 

natuurlijk voor alle mooie illustraties, maar ook voor de mentale steun in de 

twee schrijf- en tekenzomers. 

Er zijn nog allerlei andere mensen die hebben meegelezen of op een andere 

manier van betekenis zijn geweest bij de totstandkoming van dit boek. Om een 

paar namen te noemen: Harry, Ank Goosen, Marie-Louise van Heijst en Michel 

Hooijmans. Ook wil ik al mijn collega’s in Eindhoven bedanken voor hun steun 

en gedeelde passie voor ASS in al zijn facetten. 

Degenen van wie ik het meest heb geleerd zijn natuurlijk de mensen met ASS 



die ik ben tegengekomen. Zij hebben mij geïnspireerd om dit boek te schrijven 

en aan hen draag ik het met liefde op. 

Annelies Spek

Eindhoven, oktober 2013
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1 Inleiding

Tot ongeveer tien jaar geleden werden autismespectrumstoornissen (ASS) vooral 

bij kinderen herkend en gediagnosticeerd. Dat deze stoornissen ook voor konden 

komen bij volwassenen of dat kinderen met ASS volwassen worden, daar werd 

vaak niet aan gedacht. In dit opzicht is in de laatste jaren een grote inhaalslag 

gemaakt. Het wordt steeds duidelijker dat symptomen van ASS veranderen naar-

mate men volwassen wordt. De beperkingen blijven, maar (vooral intelligente) 

volwassenen met ASS leren hier steeds beter voor te compenseren. Bovendien 

kan een deel van de mensen met ASS op het werk of bij hobby’s ook gebruik-

maken van de positieve aspecten van de aandoening, zoals een goed oog voor  

detail, doorzettingsvermogen, oprechtheid, gevoel voor humor, betrouwbaarheid 

en consequentheid. Het risico is echter dat ASS hierdoor worden gecamoufleerd, 

waardoor het voor de buitenwereld niet altijd duidelijk is dat er sprake is van een 

stoornis in het autistisch spectrum en dat niemand merkt hoeveel energie het 

compensatiegedrag kost. 

ASS kunnen op drie niveaus worden beschreven, namelijk het biologische, 

het cognitieve en het gedragsmatige niveau (Frith, 2003). In schema 1 worden deze  

niveaus visueel weergegeven. 

We weten dat de oorzaak van ASS gezocht moet worden in een ingewikkelde 

combinatie van (meerdere) genafwijkingen en omgevingsfactoren die elkaar  

mogelijk wederzijds beïnvloeden. Het feit dat iemand op biologisch niveau anders  

is, leidt tot een andere manier van informatie verwerken. Dit gebeurt op het 

cognitieve niveau. De bijzondere manier van informatie verwerken leidt vervol-

gens tot de gedragskenmerken van ASS. Hierbij gaat het om moeite met de soci-

ale communicatie en om beperkte interesses en repetitief gedrag. Op dit moment
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12    .    Autismespectrumstoornissen bij volwassenen 

Schema 1  ASS op drie niveaus

kan alleen aan de hand van het gedrag worden bepaald of er sprake is van een 

diagnose in het autismespectrum. 

In de verschillende delen van dit boek ga ik verder in op deze drie niveaus en 

zal ik beschrijven hoe ASS zich uiten bij (boven)gemiddeld intelligente volwas-

senen.

InDELInG VAn DIt BoEk

In het eerste deel van het boek komt aan de orde wat we op dit moment weten 

over de oorzaken van ASS. Ik zal toelichten welke rol erfelijkheid en omgevings-

factoren hierin spelen. Aansluitend ga ik in op de bijzonderheden in de infor-

matieverwerking van mensen met ASS (cognitief niveau). Hierbij komen de drie 

belangrijkste cognitieve gebieden aan bod waarop zich bij ASS bijzonderheden 

voordoen, namelijk de theory of mind, centrale coherentie en executieve functies. 

In het tweede deel wordt uitgebreid ingegaan op de gedragskenmerken van 

ASS, zoals deze beschreven worden in de DSM-5 (de vijfde editie van het Diag-

nostic and Statistical Manual of Mental Disorders, het handboek om psychische aan-

doeningen te classificeren). Per criterium wordt toegelicht wat kenmerkend is 

voor (boven)gemiddeld intelligente volwassenen met ASS.

In het derde deel worden ASS nader bekeken. In het eerste hoofdstuk van 

dit deel ga ik in op het diagnostisch proces van ASS en wat hierbij een rol speelt. 

Daarna komt aan de orde hoe ASS kunnen verschillen bij mannen en vrouwen 

en wordt besproken wat we weten over seksualiteit bij volwassenen met ASS. Het 

laatste hoofdstuk is gericht op bepaalde levensfasen die extra van belang zijn 

voor volwassenen en ouderen met ASS. 

ASS op drie niveaus

 Biologisch ➜ Cognitief (informatieverwerking) ➜ Gedrag

 Genen  Theory of mind  Sociale communicatie

 Omgevings-  Centrale coherentie  Beperkte interesses

 factoren  Executief functioneren  en repetitief gedrag



Voor wIE IS DIt BoEk BEDoELD?

Door de manier waarop dit boek is geschreven, is het zowel geschikt voor vol-

wassenen met ASS zelf, als voor betrokkenen, zoals familieleden en werkgevers. 

Zo worden er praktische tips en adviezen gegeven aan volwassenen met ASS en 

hun omgeving. Daarnaast kan het boek gebruikt worden door hulpverleners en 

onderzoekers om kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen op het gebied 

van ASS bij volwassenen. Het boek kan bijvoorbeeld een aanvulling zijn bij het 

geven van psycho-educatie aan volwassenen met ASS. 

In het boek worden geregeld citaten aangehaald uit het dagelijks leven 

van mensen met ASS. Deze citaten zijn uitspraken die ook werkelijk zo hebben 

plaatsgevonden en zijn bedoeld als toelichting op de tekst en om het geheel wat 

levendiger en praktisch relevanter te maken. 

In dit boek wordt verder de afkorting ASS gebruikt. Hiermee wordt ‘autismespec-

trumstoornis’ in enkelvoud én meervoud aangeduid. Dit is een bewuste keuze, 

om ingewikkelde afkortingen zoals ASS’en te voorkomen.

Inleiding    .    13

‘Je hebt normale mensen en je hebt mensen ZONDER ASS.’




