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Terminologie.
Autisme spectrum stoornis
Het autisme spectrum stoornis is een ontwikkelingsstoornis waarbij 
de informatieverwerking in de hersenen is verstoord. Dit wordt ook 
autisme of ASS genoemd.

GGZ Breburg
GGZ Breburg is een instantie die specialistische behandeling en on-
dersteuning biedt aan mensen met psychiatrische problemen die hen 
belemmeren in het dagelijks leven.

De gebruiker
De gebruiker zijn jongvolwassenen zonder autisme. Zij zijn samen 
met de verteller de doelgroep van dit onderzoek.

De verteller
De verteller zijn jongvolwassen vrouwen met het autisme spectrum 
stoornis. Zij staan in dit onderzoek centraal. Zij worden de vertellers 
genoemd, omdat ze doormiddels van hun verhaal de gebruiker mee 
gaan nemen. Deze jonge vrouwen krijgen hierdoor een stem.
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Summary.
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Aanleiding
‘Nog altijd wordt er veel over ons gepraat, en maar weinig naar ons 
geluisterd. Het zijn vaak ouders die in de media verschijnen, het zijn vaak 
wetenschappers zonder autisme die ons bestuderen alsof we een exoti-
sche diersoort zijn.’ [1]

Over het autisme spectrum stoornis wordt maar weinig vertelt als het 
om vrouwen gaat. De meeste mensen kennen ook alleen maar de 
mannelijke variant. De vaak meer zichtbare vorm. Die ook te zien is in 
films en series.

Hierin zijn vrouwen onzichtbaar. Hedendaags heerst er nog steeds 
een taboe over het autisme spectrum stoornis. Zo erg dat vrouwen 
vanwege schaamte hier niet over durven te spreken. Afgelopen jaar is 
er een documentaire gemaakt genaamd: Mijn vriendin heeft autisme. 
Hierin spreken meerdere jonge vrouwen over hun diagnose. Deze 
documentaire laat een duidelijk beeld zien over moeilijkheden bij het 
hebben van autisme. [2] Dankzij dit onderzoek krijgen meer jongvol-
wassen vrouwen een stem.

 

Een jongvolwassen vrouw praat eigenlijk nooit over haar diagnose 
met autisme. Puur uit schaamte, maar ook omdat zij bang is voor de 
reacties van anderen. Echter ligt daar het probleem niet, maar bij 
jongvolwassen zonder autisme die weinig weten over autisme, maar 
ook omdat zij zich negatief uitspreken over autisme. Door jongvol-
wassen vrouwen een stem te geven kan je emancipatie creëren voor 
het autisme spectrum stoornis.

Probleemstelling

Het doel is om jongvolwassen vrouwen een stem te geven, waardoor 
er acceptatie kan plaatsvinden voor het autisme spectrum stoornis. 
Dit zal uiteindelijk leiden tot emancipatie. 

Doelstelling

‘Hoe kan er meer emancipatie gecreëerd worden voor het autisme 
spectrum stoornis bij jongvolwassen vrouwen?’ 

Onderzoeksvraag

Op basis van de onderzoeksvraag zijn er een aantal deelvragen gefor-
muleerd. 

1. Wat is het autisme spectrum stoornis?
2. Wat is emancipatie? 
3. Hoe kan je emancipatie creëren? 
4. Hoe kijken jongvolwassen zonder ASS naar iemand met ASS?

Deelvragen

Aanleiding
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Onderzoek
Uit het onderzoek is gebleken dat het autisme spectrum stoornis vrij 
complex is. Er zijn verschillende levels van heftigheid. Bij level 1 heeft 
hij of zij extra handvatten nodig. Bij level 2 heeft hij of zij hulp nodig 
en bij het laatste level kan hij of zij niet zonder hulp en begeleiding.

De verschillen tussen man en vrouw zijn groot. Bij mannen wordt de 
diagnose in de eerste levensjaren al vastgesteld, maar bij vrouwen pas 
als zij jongvolwassen zijn. Dit komt mede omdat vrouwen goed zijn 
in het verhullen van hun diagnose. De vrouw heeft bijvoorbeeld ook 
meer zintuigelijke gevoeligheden en minder gestereotypeerd gedrag. 

Emancipatie kan je op verschillende manier op je nemen. Voor dit on-
derzoek betekent het: dat jongvolwassen vrouwen met autisme een 
stem krijgen. Dat ze zelf aan het woord komen om hun eigen verhaal 
te vertellen. 

‘Een emancipatie van autisten, die ook een stem hebben. Zelfs zij die 
niet kunnen praten.

Al vele jarenlang wordt er voor verschillende achtergestelde groepen 
emancipatie gecreëerd. Hierbij kun je denken aan LHTBI, Black Lives, 
Matters en de vrouwenemancipatie. Zij zorgde voor emancipatie door 
verschillende demonstraties te houden, posters te maken, maar ook 
door het inzetten van bekende mensen. 

Verschillende jongvolwassen weten niet wat ASS inhoudt en de ver-
schillen tussen man en vrouw. Dit zorgt ervoor dat zij zich niet goed 
kunnen inleven in iemand met ASS.  42% zegt dat hij of zij twijfelt over 
de betekenis of het niet zeker weet. En denken dat sociaal contact het 
moeilijkst is voor iemand met ASS.

Het woord autist of autistisch wordt regelmatig gebruikt om een 
handeling te beschrijven of goed te praten. 58% doet dit, maar onbe-
wust. Films en series geven volgens hen vaak het verkeerde beeld van 
iemand met autisme, zelfs stereotyperend. 74% is het hier mee eens. 
Een klein deel denkt dat iemand met ASS zichzelf kan aanpassen als 
het gaat om het omgaan met de symptomen die bij ASS horen.

Doelgroep
Dit onderzoek heeft twee verschillende doelgroepen: de gebruiker en 
de verteller. 

De gebruiker
De gebruiker zijn jongvolwassenen mannen en vrouwen. In de leef-
tijdsklasse 18 tot en met 25 jaar oud. Zij moeten de uiteindelijk instal-
latie gaan beleven om zo meer emancipatie te creëren.

De verteller
De verteller zijn jongvolwassen vrouwen met het autisme spectrum 
stoornis. Zij zitten in dezelfde leeftijdsklasse als de gebruiker. Door-
middel van interviews en persona’s is deze doelgroep beter leren ken-
nen. Zij spelen namelijk een cruciale rol in de installatie. Hun verhaal 
wordt uiteindelijk vertelt.
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Ontwerpcriteria
Hoe kan er meer emancipatie gecreëerd worden voor het autisme 
spectrum stoornis bij jongvolwassen vrouwen?’ Op basis van de 
onderzoeksvraag en de onderzoeksresultaten is het van belang om 
ervoor te zorgen dat autisme geëmancipeerd wordt. Hiernaast staan 
de belangrijkste ontwerpcriteria benoemd. 

Vervolgens zijn er doormiddel van een design sprint verschillende 
concepten tot leven gekomen. Uiteindelijk zijn deze voorgelegd aan 
de verschillende doelgroepen en is de keuze gevallen op de inter-
actieve geluid booth. De doelgroep vond deze het sterkst, omdat 
je de verschillende levels van autisme goed uit elkaar kan houden. 
Maar ook dat de anonimiteit gewaarborgd kan worden, omdat veel 
jongvolwassen vrouwen zich nog niet durven uit te spreken over hun 
diagnose.

Conceptualisatie

Uitwerken
In de uitwerkfase is het eerste concept tot leven gekomen. Dit is 
gedaan door het aanscherpen met schetsen en door daarna te expe-
rimenteren met vormgeving. Daarnaast hebben er verschillende tests 
plaatsgevonden. De eerste test is voor het gebruik van geluidsfrag-
menten. Uit deze test is gebleken dat persoonlijk aanspreken met je 
of jij te weinig effect heeft en zelfs gespeeld lijkt. Door het verhaal zo 
natuurlijk mogelijk te brengen creëer je het meeste effect.

Bij de tweede test zijn er verschillende quotes geformuleerd. De ge-
bruiker moest een keuze maken welke hij of zij het spannendst vond 
en meer over wilde weten. Deze quotes zijn de basis van de installatie.
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Mag ik je iets vertellen?
Mag ik je iets vertellen? is een interactieve geluid booth waar de ge-
bruiker wordt meegenomen in de diagnose van de verteller. Doormid-
del van drie quotes maakt de gebruiker een keuze voor een verhaal. 
Aan het einde van het verhaal krijgt de gebruiker een aandenken 
om zo herinnert te worden aan het verhaal. Deze interactieve geluid 
booth komt op verschillende drukke plekken te staan, zoals een hoge-
school of het station.

De booth is zo gecreëerd dat hij spanning en mysterie uitstraalt. 
Dit komt dankzij de basiskleur aan de buitenkant. De binnenkant is 
kleurrijk. Zo weerspiegelt de booth hoe het in werkelijkheid ook is. Bij 
jongvolwassen vrouwen is het zo dat men aan de buitenkant niks ziet, 
maar aan de binnenkant wel. De binnenkant wordt extra benadrukt 
door positiviteit. 

De geluidsfragmenten worden uitgebreid getest door de gebruiker 
om zo de kwaliteit en het effect te behouden. Uit onderzoek is geble-
ken dat een geluidsfragment het meest effectief is als hij 1 tot 1,5 mi-
nuut duurt. Deze zorgen er mede voor dat de jongvolwassen vrouwen 
letterlijk een stem krijgen.

Als proof of concept zijn er diverse maquettes gemaakt van de bui-
tenkant van de installatie. Doormiddel van drie schetsen is de kleur 
en de plaatsing van de typografie getest bij de gebruiker. Uit deze 
tests bleek maquette 2 de voorkeur te hebben. De gebruiker vindt de 
typografie beter te lezen en zorgt voor meer spanning en mysterie bij 
het ingaan van deze installatie.

Proof of concept
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Inleiding.
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Aanleiding
‘Nog altijd wordt er veel over ons gepraat, en maar weinig naar ons 
geluisterd. Het zijn vaak ouders die in de media verschijnen, het zijn vaak 
wetenschappers zonder autisme die ons bestuderen alsof we een exoti-
sche diersoort zijn.’ [1]

Als jongvolwassen vrouw wordt er weinig gesproken over het autisme 
spectrum stoornis. Er wordt juist gehamerd op autisme bij mannen. 
Een vaak meer zichtbare vorm. Niet alleen daar, maar ook bij films en 
series is dat het geval, zoals The Good Doctor en Atypical. 

Vrouwen zie je maar weinig. Helaas heerst er hedendaags nog steeds 
een taboe over het autisme spectrum stoornis. Zo erg dat jonge vrou-
wen niet te durven spreken over hun diagnose, omdat zij zich scha-
men. Maar ook bang zijn voor de vooroordelen van anderen.

In de documentaire: Mijn vriendin heeft autisme, spreken meerdere 
jonge vrouwen over hun diagnose. Een mooie documentaire wat een 
duidelijk beeld geeft over de moeilijkheden en schaamte bij het heb-
ben van autisme. [2]

Op mijn achttiende werd ik gediagnosticeerd met het autisme spec-
trum stoornis (ASS). Best gek, omdat je eigenlijk niks aan mij kan zien. 
De afgelopen vier jaar heb ik veel geleerd over mijn diagnose, maar 
vooral ook veel over mezelf. Het is niet bepaald makkelijk geweest. 
Veel vallen, opstaan en leren accepteren. 

Een periode van schaamte. Zo zagen de eerste twee jaar van mijn 
diagnose eruit. Er over praten deed ik niet. Ik was bang. Bang dat 
anderen mij zouden veroordelen. Bang dat zij mij anders zouden gaan 
behandelen. Het beïnvloedde zelfs de keuzes die ik maakte. 

Afgelopen half jaar volgende ik de minor, creatief schrijven. Daar 
schreef ik mijn eerste boek genaamd: Ik ben toch geen koffiezetappa-
raat. Daarin neem ik de lezer mee in mijn wereld. Van mijn geboorte 
tot de afspraken bij GGZ Breburg. Een kijkje in mijn gedachtes.

Het boek weerspiegelt mijn verhaal, maar niet de verhalen van andere 
jongvolwassen vrouwen met het autisme spectrum stoornis. Ook zij 
ervaren dezelfde moeilijkheden om te praten, spreken en uit te ko-
men voor hun diagnose.

‘Ik nam mezelf de eerste  
  weken ook niet serieus.’

Positionering
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Probleemstelling
Een jongvolwassen vrouw praat eigenlijk nooit over haar diagnose 
met autisme. Puur uit schaamte, maar ook omdat zij bang is voor 
de reacties van anderen. Echter ligt daar het probleem niet. Maar bij 
jongvolwassen zonder autisme die weinig weten over autisme, maar 
ook omdat zij zich negatief uitspreken over autisme. Door jongvol-
wassen vrouwen een stem te geven kan je emancipatie creëren voor 
het autisme spectrum stoornis.

1. Wat is het autisme spectrum stoornis?
Het autisme spectrum stoornis is een breed begrip, daarom is het 
belangrijk om te weten hoe de wetenschap hiertegen aan kijkt.

2. Wat is emancipatie? 
Emancipatie kan je op verschillende manieren interpreteren. Maar wat 
betekend emancipatie voor de onderzoeksvraag? 

3. Hoe kan je emancipatie creëren? 
Emancipatie is al voor verschillende achtergestelde groepen gecre-
eerd. Hoe hebben zij gezorgd voor emancipatie? Kunnen deze metho-
des effect hebben op de onderzoeksvraag?

4. Hoe kijken jongvolwassen zonder ASS naar iemand met ASS? 
Een belangrijk inzicht is hoe jongvolwassen zonder autisme kijken 
naar een jongvolwassen vrouw met autisme. Weet zij wat autisme 
inhoudt? Maar ook de verschillen tussen man en vrouw? 

Deelvragen

Het doel is om jongvolwassen vrouwen een stem te geven, waardoor 
er acceptatie kan plaatsvinden voor het autisme spectrum stoornis. 
Dit zal uiteindelijk leiden tot emancipatie. 

Doelstelling

‘Hoe kan er meer emancipatie gecreëerd worden voor het autisme 
spectrum stoornis bij jongvolwassen vrouwen?’ 

Onderzoeksvraag
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Methodiek
Deskresearch 
Het autisme spectrum stoornis is een breed begrip. Door gebruik te 
maken van deskresearch krijgt men inzicht in de wetenschappelijke 
onderbouwing van dit spectrum.

Mindmaps
Aan de hand van verschillende mindmaps zijn verschillende thema’s 
in kaart gebracht. Ook geeft dit een mogelijk tot iteratie. 

Enquêtes 
Gedurende het onderzoek zijn er verschillende enquêtes afgenomen.  
Deze enquêtes geven inzichten over de verschillende doelgroepen. 
Maar kan ook worden ingezet tijdens het uitvoeren van diverse tests.

1 op 1 interview
Er hebben voor dit onderzoek een aantal interviews plaatsgevonden.  
Vervolgens zijn deze getranscribeerd om de gegeven gegevens in 
kaart te brengen.

Testen
Tijdens dit onderzoek zijn verschillen testen uitgevoerd. Deze werden 
voorgedragen aan de doelgroep. Doormiddel van kwalitatieve data 
kan het concept worden aangescherpt.
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Onderzoek.
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Wat is het autisme spectrum 
stoornis?
Het autisme spectrum stoornis (ASS) is een ontwikkelingsstoornis, 
waarbij de informatieverwerking van de hersenen is verstoord. Ie-
mand met autisme heeft een beperkt vermogen tot sociaal contact en 
communiceren, herhalende gedragspatronen, interesses en of activi-
teiten. Hierbij kan je denken aan het vermijden van oogcontact. Zijn 
ze over- of onder gevoelig voor bepaalde prikkels, bijvoorbeeld geluid 
en geur. Ook kunnen zij niet tegen onverwachtse veranderingen. De 
symptomen verschillen per persoon en het level waar hij of zij in is 
gediagnosticeerd. Het autisme spectrum stoornis mag ook autisme 
worden benoemd of je spreekt over de afkorting ASS.[4]

Volgens de DSM-5 module wordt er tegenwoordig niet meer gespro-
ken over subcategorieën van het autisme spectrum stoornis, zoals 
klassiek autisme, PDD-NOS en Asperger. Maar valt tegenwoordig 
onder de overkoepelende naam autisme spectrum stoornis. Hier was 
namelijk te weinig wetenschappelijk bewijs voor. Sinds 2013 wordt 
daarom gebruik gemaakt van drie levels. Bij het eerste level heeft de 
persoon met ASS ondersteuning nodig. Hierbij kun je denken aan het 
bieden van handvatten. Bij het tweede level heeft hij of zij hulp nodig, 
zoals bijvoorbeeld het helpen met plannen en begeleiding bij ver-
schillende gebeurtenissen. Bij het laatste level kan hij of zij niet zon-
der hulp. Dan is er vaak sprake van een begeleid wonen. [5]

Het autisme spectrum stoornis (ASS) wordt vaak op jonge leeftijd 
vastgesteld, alleen bij het vrouwelijk geslacht is dat anders. Bij hen 
wordt het vaak op latere leeftijd gediagnostiseerd. Dit komt omdat zij 
de diagnose vaak kunnen verhullen. Hierdoor krijgen jongvolwassen 
vrouwen vaak eerst de verkeerde diagnose. 

Er zijn duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen als het gaat 
om ASS. Zo hebben vrouwen meer zintuigelijke gevoeligheden, min-
der gestereotypeerd gedrag, maar ook minder sociale communicatie 
moeilijkheden dan de man. De man en de vrouw hebben natuurlijk 
ook gezamenlijke overeenkomsten namelijk: systematiseren, angst, 
depressie, compulsieve eigenschappen en moeite om te mentalise-
ren. [6]

Wat is emancipatie?
Emancipatie is letterlijk vertaald: ‘Het toestaan of verwerven van 
gelijke rechten aan/door een groep die was achtergesteld.’ [7] Zo zijn 
er eerdere bewegingen geweest die voor een achtergestelde groep 
emancipatie wilde. 

Aan de hand van een mindmap, zie bijlage 1, is in kaart gebracht wat 
emancipatie voor de hoofdvraag betekend om het uiteindelijk doel te 
behalen. Emancipatie voor dit onderzoek betekend dat jongvolwas-
sen vrouwen met autisme een stem geven. Geen ouders of weten-
schappers, alleen de stem van jongvolwassen vrouwen met ASS. Zij 
die echt aan het woord komen om hun verhaal te kunnen vertellen.

‘Een emancipatie van autisten,
 die óók een stem hebben.
 Zelfs zij die niet kunnen 
 praten.’
Quote uit het boek van Bianca Toeps. [1]
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Hoe kan je emancipatie
creëren?
Emancipatie kan je op diverse manieren bereiken. Voor de emancipa-
tie het autisme spectrum stoornis zijn er veel andere achtergestelde 
groepen in opstand gekomen voor emancipatie. Denk aan de vrouwe-
nemancipatie, LHTBI, maar ook de Black Lives Matters beweging. 

Vrouwenemancipatie
Gelijke rechten voor de vrouw was niet vanzelfsprekend. Dankzij 
verschillende vrouwen, zoals Aletta Jacobs hebben vrouwen meer 
dezelfde rechten gekregen als de man. Denk hierbij aan de politieke 
rechten, zoals stemrecht in 1917, maar ook kiesrecht in 1919.

Niet alleen toen, maar nog steeds hedendaags zijn er vrouwen die 
zich inzetten voor dezelfde rechten voor man als vrouw. Neem als 
voorbeeld het feit dat meer mannen kostwinnaar zijn of dat vrouwen 
vaak minder verdienen als mannen in dezelfde functie. [8]

Zij creëerde emancipatie door in opstand te komen. De straten op te 
gaan en te demonsteren. Maar emancipatie kan je ook creëren door 
geschreven boeken, exposities, maar ook bekende mensen die zich in 
zetten voor diverse bewegingen. Overzicht van verschillende bewe-
gingen en manieren om emancipatie creëren zijn te zien in bijlage 2.

Vrouwen in opstand voor gelijke rechten
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Hoe kijken jongvolwassenen 
zonder ASS naar iemand met 
ASS?
Aan de hand van een enquête is in zicht gebracht hoe jongvolwas-
senen zonder ASS naar het autisme spectrum stoornis kijken. Hier 
werden verschillende vragen gesteld over autisme, hun kennis, maar 
ook over het gebruik van de term autisme in de maatschappij. 

Uit deze enquête is gebleken dat 47% van de deelnemers zegt te 
weten wat het autisme spectrum stoornis inhoudt. Daar tegenover 
staat 42% wat twijfelt over de betekenis of het niet zeker weet. De 
antwoorden op de vraag: Wat denk je dat de symptomen van het 
autisme spectrum stoornis kunnen zijn? Zijn verschillend. De meeste 
deelnemers denken dat sociaal contact voor iemand met ASS moeilijk 
is, maar ook dat iemand met autisme meer prikkels kan waarnemen. 
Echter in werkelijkheid is dit niet het geval. 

Het woord autist of autistisch wordt regelmatig gebruikt om een han-
deling te beschrijven of goed te praten. 58% doet dit, maar onbewust. 
32% zegt dit ook te doen, maar bewust. Films en series geven vaak het 
verkeerde beeld van iemand met autisme, zelfs stereotyperend. 74% is 
het hier mee eens. 68% zou hulp bieden aan iemand met autisme, als 
hij of zij vertelt waarin. Als je aan de doelgroep vraagt hoe je iemand 
met ASS een gelijkwaardige stem kan geven in de maatschappij, 
wil de doelgroep meer leren over autisme, zodat ze hen beter gaan 
begrijpen. Alle andere vragen en antwoorden van deze enquête zijn 
terug te vinden in bijlage 3.

Hoe kijken jongvolwassen zonder ASS naar iemand met ASS? Het ant-
woord daarop is vragend. Jongvolwassen zonder ASS weten niet wat 
autisme inhoudt, dat de symptomen nooit hetzelfde zijn, maar ook 
dat ze verwachtingen hebben dat iemand met autisme zichzelf kan 
aanpassen op zijn of haar ‘mankementen’.  Een van de schrikbarende 
bevindingen is dat ze het woord autist of autistisch gebruiken om een 
handeling uit te leggen of goed te praten. Wat er juist voor kan zorgen 
dat iemand met ASS niet durft te spreken over zijn of haar diagnose. 
Ook geeft deze enquête weer hoe belangrijk dit vraagstuk is.

De enquête is te bekijken via de link in de bronvermelding. [9]

‘Zijn eigen leven aanpassen,
 op je eigen mankementen.’
Een antwoord op de vraag: Hoe denk jij dat iemand met autisme een gelijkwaar-
dige stem kan krijgen in de samenleving?
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Doelgroep.
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Dit onderzoek heeft twee verschillende doelgroepen. De gebruiker 
jongvolwassenen en de verteller jongvolwassen vrouwen met autis-
me. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de maatschappelijke eisen 
bij jongvolwassenen hoger worden. Dit zorgt er voor dat ASS meer op 
gaat vallen of dat er zelfs problemen ontstaan. De zogeheten over-
gangsperiode. [10]

De verteller zijn jongvolwassen vrouwen met autisme. In de leeftijds-
klasse 18 tot en met 25 jaar oud. Zij zijn de basis van dit onderzoek. 
Om hen een stem te kunnen geven was het van belang om de doel-
groep te leren kennen. Niet alleen gericht op hun diagnose, maar ook 
de moeilijkheden die zij ervaren in deze maatschappij. Iemand met 
ASS wil graag weten wat hen te wachten staat. Om spanning en stiltes 
te voorkomen bij het interview werden zij vooraf voorbereid op de 
diverse onderwerpen die besproken zouden worden, door middel van 
een kaartspel waar enkele vragen opstonden.

Om te bepalen welke onderwerpen van belang waren voor dit in-
terview zijn er mindmaps gemaakt. Als eerste een overzicht van de 
verschillende onderwerpen, zie bijlage 4. Daaruit werden vier thema’s 
geselecteerd. Deze waren: diagnose, hulp, moeilijkheden en emanci-
patie. Op deze manier is het namelijk makkelijker om gericht vragen 
te kunnen stellen tijdens het interview. Doormiddel van een tweede 
mindmap werden vragen geformuleerd voor het interview. Zie bijla-
ge 5. Het kaartspel is opgebouwd in de vier thema’s die van tevoren 
zijn vastgesteld. Elke thema heeft twee vragen. Open vragen, maar 
ook gesloten. De opdracht was om het kaartspel in te vullen en voor 
aanvang van het interview in te leveren. Alle kaarten zijn te vinden in 
bijlage 6.

Interviews
Voor dit onderzoek werden drie interviews gehouden. Door de co-
ronamaatregelen zijn deze gehouden via Microsoft teams. Deze 
interviews geven mooi weer hoe het is om autisme te hebben. Van 
de verkeerde diagnose tot het daten met jongens. De belangrijkste 
conclusie die we uit de interviews kunnen trekken zijn de momenten 
van schaamte. Het bang zijn om te vertellen aan anderen, omdat ze 
bang zijn voor de vooroordelen. Maanden te moeten lopen met de 
verkeerde diagnose. De reacties van anderen. Alle interviews zijn na te 
lezen in bijlage 7.

De verteller

De gebruikers zijn jongvolwassen mannen en vrouwen zonder het 
autisme spectrum stoornis. In de leeftijdsklasse 18 tot en met 25 jaar 
oud. Doordat er geen leeftijdsverschillen tussen de twee doelgroepen 
zit, zullen zij makkelijker in elkaars situaties kunnen inleven. 

De gebruiker 
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Persona’s 
Op basis van het onderzoek zijn persona’s gemaakt. Elke persona is 
gebaseerd op een van de geïnterviewde. De persona’s geven in het kort 
weer wie Tessa, Sandra en Elise zijn. Uitgebreid te lezen in bijlage 8.

Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van fictieve namen. De echte namen 
zijn bekend bij de onderzoeker.
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Conceptualiseren.
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Conclusie
‘Hoe kan er meer emancipatie gecreëerd worden voor het autisme 
spectrum stoornis bij jongvolwassen vrouwen?’  Op basis van boven-
staande onderzoeksvraag en onderzoeksresultaten kan er geconclu-
deerd worden dat het belangrijk is dat het autisme spectrum stoornis 
geëmancipeerd wordt. De verschillende methodieken bevestigen dat.
De belangrijkste conclusies kunnen omgezet worden in ontwerpcrite-
ria deze zijn:

1. Het autisme spectrum stoornis is een breed spectrum. Het is niet 
mogelijk om over het gehele spectrum te spreken.

2. De gebruiker weet niet tot weinig wat autisme inhoudt en wat het 
met de verteller doet. 

3. De verteller blijft het moeilijk vinden om over haar diagnose te pra-
ten. Hierin hebben zij extra handvatten nodig. 

4. De gebruiker de juiste informatie verstrekken.

5. Jongvolwassen vrouwen een stem geven.

6. Het ontwerp moet acceptatie creëren, zodat er emancipatie kan 
ontstaan. 

Ontwerpcriteria
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Design Sprint
Aan de hand van de onderzoeksvraag en de ontwerpcriteria is er een 
design sprint gehouden. Doormiddel van een tekentablet zijn er ver-
schillende concepten geschetst. Met daarbij een korte uitleg van elk 
concept.

Gedachtenwolk
De gedachtenwolk is een installatie waarin de gebruiker door een veld 
met gedachtenwolken loopt. Hij draagt een koptelefoon en bij aanra-
king van een wolk worden er geluidsfragmenten afgespeeld.

Interactieve Geluid booth
Deze booth is bedacht om de gebruiker mee te nemen in het verhaal 
van de verteller. Doormiddel van drie knoppen kiest de gebruiker een 
verhaal. Deze wordt afgespeeld via de koptelefoon.

Spel ASS
De gebruiker mist een groot deel van de theorie achter het autisme 
spectrum stoornis. Doormiddel van een interactieve game kan hij 
meer leren over dit spectrum.
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De definitieve keuze is gevallen op de interactieve geluid booth. De 
booth zorgt er voor dat de gebruiker mee wordt genomen in de bele-
venis van de verteller. Op deze manier kan je meerdere verhalen ver-
tellen, zonder dat je andere levels van het autisme spectrum stoornis 
schaadt. Niet alleen dat, maar het geeft de verteller ook bescherming. 
Zij vinden het lastig om uit te komen voor hun diagnose. Op deze ma-
nier kan je met gebruik van fictieve namen hun identiteit waarborgen. 
Deze keuze is gemaakt met behulp van de gebruiker en de verteller. 

Definitieve keuze

Expositie  ASS
Doormiddel van een expositie wordt de gebruiker meegenomen in de 
verhalen van de verteller. De focus ligt hier op het verhaal dat iemand 
met autisme aan de buitenkant er heel ‘normaal’ uit ziet. Deze exposi-
tie zal bestaan uit verschillende portretten.

Online platform
Een online platform is een makkelijke manier om een grote doelgroep 
te bereiken. Het platform biedt verschillende verhalen van vertellers, 
maar beschikt ook over informatie over autisme.
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Uitwerken.
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Schetsen
Met behulp van de eerste schets bij het conceptualiseren is het con-
cept eerst aangescherpt. Zie schets bijlage 9. Hierin is te zien hoe de 
basis van de booth wordt met daarop een schets van de binnenkant. 
Hier zijn de knoppen duidelijk in beeld gebracht.

Daarna zijn er meerdere varianten gemaakt op de buitenkant van de 
booth. Hierbij kun je denken aan de grote van de ingang, functionali-
teit en mogelijkheid tot het verbergen van de techniek. Zie bijlage 10. 
Aan de hand van deze drie versies zijn er meerdere schetsen gemaakt 
en uitgewerkt voor de proof of concept. Zie pagina 32.

Aan de hand van drie verschillende geluidsfragmenten wordt de ge-
bruiker meegenomen. Hij of zij maakt een keuze tussen drie verschil-
lende quotes. Het geluid moet de gebruiker overtuigen over te gaan 
tot acceptatie. Wat daarna leidt tot emancipatie. 

Er zijn verschillende manieren om de gebruiker aan te spreken en 
bewust te maken. Dit kan je doen doormiddel van het persoonlijk 
aanspreken, bijvoorbeeld door je en jij te gebruiken. Of door het juist 
als een verhaal te vertellen. De gebruiker heeft deze verschillende 
manieren getest. 

Uit dat onderzoek is gebleken dat het verhaal vertellen meer effect 
heeft. Volgens een van de deelnemers geeft deze manier duidelijk 
weer dat de diagnose niet voor de buitenwereld zichtbaar is. Een 
andere deelnemer benoemde het persoonlijk aanspreken een poging 
tot een spannend verhaal vertellen. De uitgebreide teksten zijn te 
vinden in bijlage 11. 

Geluidsfragmenten
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Quotes
De quotes spelen een belangrijke rol om de gebruiker aan te sporen 
om het geluid af te spelen. Deze quotes hebben Tessa, Sandra en 
Elise eerder benoemend tijdens het interview. De gebruiker heeft een 
enquête voorgelegd gekregen en daaruit konden ze kiezen welke 
quote hen het meeste aansprak. Ze kregen steeds de keuze tussen 
drie verschillende quotes van een verteller. De enquête is te vinden in 
de bronvermelding. [11]

Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van fictieve namen. De echte namen 
zijn bekend bij de onderzoeker.

‘Ik denk dat ik nog steeds 
momenten heb dat ik er om 
schaam’ 
47,5% stemde voor deze quote van Sandra

‘Alsof ik een pilletje slik elke 
dag en dat het dan gewoon 
voorbij is. Dat ik dan gewoon 
normaal ben.’ 
62,5% stemde voor deze quote van Tessa

‘Ze dachten ook dat ik het had 
verzonnen. Ik bedenk dit niet 
zomaar.’
37,5% stemde voor deze quote van Elise
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Mag ik je iets 
vertellen?
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Mag ik je iets vertellen is een interactieve geluid booth. Waarin de 
stem van de verteller centraal staat. Zij neemt je mee in haar wereld. 
Door een keuze te maken hoort de gebruiker een van de drie jongvol-
wassen vrouwen praten over hun diagnose. Echter weet de gebruiker 
van tevoren niet dat deze vrouwen het autisme spectrum stoornis 
hebben.

De keuze wordt gemaakt doormiddel van een quote. Elke quote weer-
spiegeld een jongvolwassen vrouw en haar diagnose. Doormiddel 
van een  geluidsfragment wordt de belevenis overgebracht naar de 
gebruiker. Achteraf neemt de gebruiker een aandenken mee. Op deze 
manier wordt hij of zij nog steeds teruggebracht na het verhaal van 
een van deze jongvolwassen vrouwen. De booth zal te bewonderen 
zijn op drukke locaties. Hierbij kun je denken aan de ingang van een 
hogeschool of het station.

De geluidsfragmenten spelen een belangrijke rol in dit ontwerp. Zij 
zorgen ervoor dat drie jongvolwassen vrouwen een stem krijgen. Elke 
jonge vrouw krijgt een eigen geluidsfragment. Vanuit de gekozen 
quotes worden er een aantal fragmenten geschreven. Deze worden 
dan bij een aantal gebruikers getest om zo de kwaliteit te houden 
bij alle drie de fragmenten. Op deze manier behoudt Mag ik je iets 
vertellen? het positieve effect om emancipatie te creëren. Het is van 
belang dat de geluidsfragmenten niet te lang worden. Uit onderzoek 
is gebleken dat een geluidsfragment het meest effect heeft als hij 1 
tot 1,5 minuut lang is.

Geluidsfragmenten

De vormgeving zorgt ervoor dat de verhalen van de interactieve 
geluids-booth sterker worden. De buitenkant van de booth is egaal en 
beschikt over een basiskleur. Doormiddel van de vraag: Mag ik je iets 
vertellen? Word de gebruiker getriggerd om binnen te komen. Deze is 
uitgebreid getest in de proof of concept. De binnenkant van de booth 
is kleurrijk. De reden waarom hiervoor is gekozen is omdat je niet aan 
deze jongvolwassen vrouwen ziet dat ze autisme hebben, maar dat 
het aan de binnenkant juist wel zichtbaar is. Het kleurrijke staat ook 
voor positiviteit. 

Vormgeving
De gebruiker wordt niet alleen meegenomen in het verhaal, maar ook 
krijgt hij of zij een aandenken mee. Op deze manier creëer je interac-
tie met je doelgroep en zal het effect van de booth vergroot worden. 
Het aandenken herinnert de gebruiker aan het verhaal wat hij of zij 
heeft gehoord.

Aandenken
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Voor het maken van de proof of concept zijn er drie verschillende 
maquettes gemaakt. Aan de hand van de schetsen die eerder zijn 
gemaakt bij het uitwerken van het concept zijn er nog drie varianten 
gemaakt. Deze zijn later uitgewerkt tot maquette. De schetsen zijn te 
vinden in bijlage 12. Het doel van deze maquettes was om de vorm-
geving voor de booth te testen. Hier ging het vooral om kleur en de 
plaatsing van de typografie. 

Uiteindelijk zijn de maquettes getest bij de gebruiker. Uit deze tests 
bleek maquette twee de voorkeur te hebben. Volgens de gebruiker is 
de typografie beter te lezen, wat volgens hen zorgt voor meer span-
ning en mysterie. Foto’s zijn te zien in bijlage 13.

Proof of Concept

Eén van de drie schetsen

Proces van het maken van de maquette

Eindresultaat
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Evaluatie.
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De afgelopen vijftien weken waar voor mij zwaar. Vooral het stuk niet 
weten waar ik moet beginnen, maar ook niet weten waar het project  
gaat eindigen. Ook werd ik regelmatig geconfronteerd met mijn eigen 
diagnose, dat is niet altijd even makkelijk geweest. Maar toch ben ik 
enorm trots met het resultaat wat ik tot nu toe heb bepaald.

Dankzij dit onderzoek heb ik drie prachtige jonge vrouwen leren 
kennen. Waar ik ook veel heb van mogen leren. Vooral dat zij mij ver-
trouwde in het uitwerken en vertellen van hun verhaal. Daarin ben ik 
Tessa, Sandra en Eline dankbaar.

Jezelf blijven motiveren in de huidige situatie is heel moeilijk. Weinig 
contact met andere studiegenoten, contact leggen met de doelgroep 
verliep niet altijd soepel en vooral het blijven geloven in het project. 
Dat vertrouwen had ik zeker niet. Maar toch heb ik mij steeds weer 
kunnen herpakken.

Natuurlijk zijn er ook dingen die ik de volgende keer anders zou willen 
doen. Zoals eerder aan de bel trekken. Ik merk dat ik vaak alles eerst 
zelf wil oplossen. Dat is niet altijd de makkelijkste oplossing geweest. 
Daarnaast zou ik van tevoren een duidelijkere planning maken. Ik 
merkte dat ik soms overstroomde in het werk, omdat ik niet op een rij 
had wat er allemaal nog moest gebeuren. Ondanks de verbeterpun-
ten ben ik blij met het eindresultaat en kan ik met trots zeggen dat ik 
jongvolwassen vrouwen met autisme een stem geef. 
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Bronnenlijst.
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Bijlage 3.

Een selectie van de gegeven antwoorden
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Bijlage 3.
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Bijlage 3.
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Bijlage 3.

Een selectie van de gegeven antwoorden
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Bijlage 3.

Een selectie van de gegeven antwoorden
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Bijlage 4.
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Bijlage 5.
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Bijlage 6.
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Bijlage 6.
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Bijlage 6.
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Bijlage 7.
C: ‘Ik denk dat ik het zo lang mogelijk ga ontwijken. Omdat ik ook 
ergens vind dat er een negatief taboe op hangt. Kijk als je zegt dat 
ADHD hebt of je bent extravert vinden mensen dat meestal wel 
leuk. Daar zit een positief iets omheen. Als je zegt dat je autisme 
hebt word je of niet serieus genomen, omdat mensen het niet aan 
je kunnen zien. Dat denken ze: na ja volgens mij klopt dat niet. Of in 
mijn hoofd gaan ze ja anders behandelen en dat wil ik niet.’

R: ‘Je wilt gewoon behandeld worden als een “normaal” iemand.’

C: ‘Precies, ja.’

R: ‘Ben ik het helemaal mee eens. Kan er niks anders over zeggen. 
Na mijn diagnose kreeg ik hulp van. Heb je opgeschreven: ouders, 
zus/broer, vrienden en familie. Weet echt iedereen van jouw familie 
het of heb je een beperkte groepje?’

C: ‘Ik denk ondertussen dat iedereen het van mijn familie het wel 
weet, omdat ze mijn boek hebben gelezen. Daar staat het in. Maar 
in het begin had ik het alleen tegen mijn ouders vertelt en tegen 
mijn zusje en broertje, omdat we zijn best wel close. Maar mijn 
moeder heeft het zelf aan haar deel van de familie vertelt. Omdat 
zij daar heel close mee is. We zijn wel eens met ze allen op vakantie 
geweest en zij wilde heel graag uitleggen waarom ik in bepaalde 
situaties heb gereageerd, zoals ik heb gereageerd. Dus voor haar 
was het ook een soort van opluchting. Zo van nou jongens er is wat 
met C, ze heeft autisme dus vandaar als jullie dat hebben gehad. 
Dat komt hierdoor.’

R: ‘Dat ze uitlegt dat het heel normaal is en dat het een onderdeel 
van jou is.’

C: ‘Precies.’

R: ‘Hoe reageerde je ouders toen je thuiskwam dat je net wist dat je 
autisme hebt?’

C: ‘Mijn moeder was heel positief. Die was eigenlijk meteen van 
dat wist ik eigenlijk al wel, of ik dacht het al wel. Ze zei ook tegen 
mij: toen je 10 jaar was wilde je al met iemand praten, omdat jij je 
anders voelde. Dat heb ik toen expres niet toegelaten, omdat ik 
dacht je moet maar opgroeien met de rest en zien dat je normaal 
bent. Maar kennelijk heb ik op hele jonge leeftijd al aangeven: yo er 
is iets. Mijn vader heeft het echter nooit erkend, omdat hij. Ik weet 
100 procent zeker dat hij het ook heeft. Hij heeft het nooit laten tes-
ten, maar ik weet zeker dat ik het van hem heb. Hij is anti labels. Hij 
zegt ook altijd tegen mij: in mijn ogen ben je gewoon normaal. Dan 
denk ik ja ik ben hetzelfde als jij. Dat is normaal voor jou dan. Dat is 
logisch, maar. Hij heeft dus nooit erkend. Ik was er zelf altijd heel blij 
mee en mijn moeder dacht ook meteen van je dat dacht ik wel.’

R: ‘Je gaf net al aan dat vrienden het ook weten. Hoe reageerde zij? 
En hoe vertel je het een vriend of een vriendin?’

C: ‘Ik merk dat ik dat altijd best wel lastig vind, omdat er nog steeds 
in mijn hoofd een taboe op zit. Omdat ik ook niet wil dat ze opeens 
anders naar mij gaan kijken ofzo. Ik weet nog dat ik het mijn beste 
vriendin vertelde en dat die best wel snel toch al zei ja dat verklaart 
wel een hele hoop. Hoe jij over bepaalde dingen denkt en ze ging 
ook wel dingen mee opzoeken. Dus die wilde het ook echt goed 
begrijpen. Dat was echt 3 jaar geleden toen ik net mijn diagnose 
had. Dus toen zat ik er zelf middenin en dan is het nog allemaal 
nieuw. Als ik het nu aan mensen vertel dan is het meer van: huh heb 
jij dat? Weet je het zeker? En dan moeten ze een soort van bewijs 
hebben, maar dan heb ik niet het idee dat het dan nog uitmaakt. Ik 
merk dat ik er nu zelf een stuk luchtiger mee bezig ben.’
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Bijlage 7.
Transcriptie interview 1 - Tessa

R – Rowy
C – Geïnterviewde 

R: ‘Hoe wist je dat er iets mis was?’

C: ‘Eigenlijk heel mijn leven voel ik me al anders dan anderen. In 
veel situaties, vooral op sociaal gebied. Bijvoorbeeld met vriendin-
nen, op een verjaardag, met familie. Ik voelde mij nooit zo op mijn 
gemak, zoals anderen dat wel deden. Dat zat mij al heel lang dwars. 
Maar ik ben eigenlijk ook met gesprekken met mijn ouders en ik 
heb ook een psycholoog gehad, inmiddels drie keer. En dat kwam 
er steeds op neer dat ik gewoon zo ben, dat het mijn karakter is. 
En dat ik gewoon zo in elkaar zit. En ik wilde daar sinds september 
eigenlijk, beetje augustus september wilde ik daar meer achter 
zoeken. Ik wilde echt een reden. Echt een oorzaak i.p.v. het zal wel 
gewoon mijn karakter zijn. En toen ben ik een onderzoek gestart, 
of naja ik. Ik heb meegedaan aan een onderzoek over het autisme 
spectrum stoornis. Of dat bij mij van toepassing was. En er waren 
altijd al wel indicaties van docenten van mijn middelbare school, 
zelfs een juf op mijn basisschool. Dat die de signalen al op autisme 
had gegooid. Maar nu dat ik het zelf heb onderzocht en zelf die 
opdrachten heb gedaan en heel veel interviews heb gedaan met 
een psychologe bij mentaal beter in Breda, was wel allemaal online 
daar bevinden hun zich. Is het dus nu officieel dat ik autisme heb 
i.p.v. dat het mijn karakter is. Dus dat voornamelijk. Ik voelde me 
altijd anders dan anderen en op welk gebied vond ik zelf moeilijk 
vast te stellen, mijn ouders ook en mijn zusje. We wisten nooit wat 
het precies was en door zelf achteraan te gaan ben ik er toch achter 
gekomen.’

R: ‘Kan je het gevoel omschrijven dat je zoiets had van er speelt bij 
mij meer? Maakte je dat juist onzeker? Hoe was dat gevoel voor 
jou?’

C: ‘Nou voornamelijk onzeker, maar ook veel schaamte. Dat ik dacht: 
ja ik weet dat ik anders ben dan anderen, maar nu kan ik dat nog 
goed verbergen, verbloemen zeg maar. Ik kan nog mooi maken dat 
ik het wel leuk vind om iets met vriendinnen te gaan doen, terwijl 
als ik moet kiezen dat dat niet mijn eerste keus is. Dat ik dan liever 
alleen thuis ben, bijvoorbeeld. Ik kon er altijd nog wel in mee gaan. 
Ik ben er allemaal makkelijk door gekomen, ook op de middelbare 
school. Maar toen kwam echt die schaamte van ik moet er echt wat 
mee gaan doen, want ik ga me echt klote voelen en alleen. Voorna-
melijk echt alleen. 

R: ‘Ik begrijp dat denk ik als geen ander. Je zei september, augustus 
dat je daarmee begon vorig jaar. En je was toen?

C: ‘Ja! Mijn leeftijd bedoel je?’

R: ‘Ja’

C: ‘19’

R: ‘En je bent nu 20 toch?’

C: ‘Ja, Ja!’

R: ‘Dat is een krappe zes, zeven maanden. Je kwam bij mentaal be-
ter, Hoe kwam je daar terecht?’ Zelf onderzocht of via de huisarts?’
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Bijlage 7.
C: ‘Ik was eerst bij de huisarts en daar was ik voor somberheids-
klachten. Daar werd het op een depressie gegooid. Vanuit deze 
depressie kreeg ik medicatie. Die medicatie ging een hele lange tijd 
goed. Ik heb dat ongeveer 1 jaar gehad. Bij die medicatie kreeg ik 
van de praktijkondersteuner van mijn huisarts wekelijks begelei-
ding. Maar dat heeft mij helemaal niks opgeleverd, die begeleiding. 
Daar ging ik echt met tegenzin heen en met tegenzin weer weg. 
Toen ben ik teruggegaan naar de huisarts. Ik zei: niet persoonlijk 
bedoelt na die praktijkondersteuner, maar ik heb er niks aan dus 
ik wil wat anders. En vanuit mijn huisarts die heeft toen een goede 
kandidaat gezocht, een psychologe. Bij die psychologe heb ik een 
half jaar gelopen. Hetzelfde verhaal. Heb ik niet echt iets aan gehad. 
Ik ging al snel het plaatje heel mooi maken, terwijl het helemaal 
niet mooi was. Die heeft mij doorverwezen naar mentaal beter voor 
een onderzoek.’

R: ‘Je hoort vaak bij vrouwen dat ze niet weten dat de symptomen 
eigenlijk ASS zijn. Dat het dan snel een depressie wordt. Dat was 
bij jou in het begin de verkeerde diagnose en heb je eigenlijk voor 
niets een traject gehad voor een depressie. De huisarts had eigen-
lijk beter moeten weten.’

C: ‘Precies. Dat wist ik ook helemaal niet. Dus daarin voelde ik mij 
ook alleen. Ik ging het gewoon geloven. Ik denk wel dat ik een 
depressie heb gehad. Ik kwam tot het punt dat ik niet meer op deze 
wereldbol wilde zijn. Ik voelde me gewoon alleen, dag in en dag 
uit klote. Ik kon niks meer doen. Het liefst wilde ik gewoon thuis 
zijn. Daarom heeft corona, hoe gek het ook klinkt voor mij heel 
veel gebracht. Dat ik gewoon heel veel thuis onderwijs heb gehad. 
Heel veel ruimte om mijn eigen ding te doen. Dat was echt heel 
fijn, daarna ontdekte ik dat het geen depressie was, maar dat het 
iets met mijzelf was zeg maar. Iets intern, mentaals, niet per se mijn 
karakter zeg maar. Dat er echt iets met mij aan de hand is.’

R: ‘En dan even terug naar mentaal beter, want je komt daar terecht 
en dan starten ze een traject met je om te kijken wat het precies 
kan zijn. Hoe ging dat? Kreeg je eerst een intakegesprek? En hoe 
zagen deze testen eruit?’ 

C: ‘Eerst inderdaad een intakegesprek, vanuit het intakegesprek 
werd ik aan iemand toegewezen. In dit geval was dat Maureen, 
psychologe en in staat om onderzoek te doen en die weet heel veel 
over ASS. Waardoor ik me ook wel prettiger voelde om er over te 
praten. Voornamelijk ook met die testjes, echt het juiste te zeggen 
vanuit mezelf en niet vanuit wat hoort. Ik antwoord al snel met wat 
ik moet antwoorden en niet wat ik wil antwoorden. Snap je?’

R: ‘Je wilt het perfecte antwoord geven.’

C: ‘En dat lukt mij echt goed ook. Ik weet wat anderen verwachten 
van mij en dat kan ik dan zo mooi maken dat ze het geloven. Dan 
denken ze dat ik heel sociaal ben en altijd voor iedereen klaar sta, 
maar eigenlijk is dat niet zo, want als ik echt mezelf ben dan heb ik 
daar geen interesse in. En dat zag Maureen dus ook. Daar hebben 
we het ook over gehad. Voornamelijk ook met vriendschappen. 
Dat ik daar gewoon niet goed in ben. Ik kan het gewoon niet goed 
behouden. Of onderhouden bedoel ik. Ik kan het niet goed onder-
houden. En dat stoort mij. En daar zat heel veel schaamte in, want 
ik dacht ja dat is eigenlijk wel gek. Dat ik geen behoefte heb aan 
vrienden en vriendinnen. Dat vond ik heel gek.’

R: ‘Als je daarop terug kijkt heb je dan het gevoel: ‘had ik het maar 
gedaan’? Had ik maar die vriendschappen onderhouden, want an-
deren hebben dat wel en ik niet.’
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C: ‘Soms wel hoor. Maar dan ga ik weer terugkijken naar mezelf 
en dan had ik dat niet vol gehouden. Dan ging het bijvoorbeeld 
voor een jaar echt goed en dan hadden mijn vriendinnen ook het 
idee: ah yes! Op C kan je echt rekenen. Die wil altijd met ons leu-
ke dingen doen. Dat is helemaal niet zo. En nu ben ik op het punt 
dat ik het aan het accepteren ben. En dat ik dat tenminste van 
mijn vriendinnen groep, twee die weten over mijn diagnose. En 
die snappen het ook. Die snappen dat ik minder app dan het zou 
moeten. Dan het zou horen. Of dat ik wat minder contact zoek. Of 
minder snel dingen wil doen. Dat wordt begrepen en de testjes die 
ik met Maureen heb gedaan gingen daar voornamelijk ook om. Dat 
waren vooral vragenlijsten, maar ook opdrachten dat er een situatie 
voor deed waarin Jantje huilt en ik ben dan als buitenstaander sta 
ik daarnaar te kijken en ik ben de enige in de zaal. Wat doe je dan? 
Dus ik zo tegen Maureen: nou hij huilt wat ik zou moeten doen is 
dat ik er heen zou gaan en hem troosten. Ik zou lieve dingen zeg-
gen. Ik zou zeggen het komt goed. Maar als ik echt vanuit mezelf 
kijk zou ik daar blijven staan en niks doen. Dat was echt wel even 
zo’n wow. Een klap in mijn gezicht. Oh maar interesseert het mij dan 
niet. Hoe anderen zich voelen en meemaken. Dat interesseert mij 
wel alleen bij een hele kleine groep.’

R: ‘Degene die jouw dierbaar zijn. Die echt in jouw kringetje zitten.’

C: ‘Ja, het is echt een kringenTJE. 

R: ‘Komen we straks nog op terug. Dan heb je verschillende testen 
gehad. Het waren allemaal digitale testjes. Toen kwam het moment 
dat mentaal beter zei: nou C je hebt autisme. Wat was jouw eerste 
gedachten?’

C: ‘Opgelucht. Ik voelde wel wat van mijn schouders afvallen. Om-
dat ik dacht: oké het ligt dus niet aan mij. Er is wel echt iets met 
mij aan de hand. Toen kwam ik er ook schaamte, want er komt een 
moment dat anderen dat gaan opmerken. Dat ik het moet gaan 
vertellen. Dat was voor mij wel wow. Dat is best wel een ding. Je 
moet eigenlijk gaan vertellen. Ohja ik heb trouwens achter jouw 
rug om heel veel onderzoek gedaan, psychologen, medicatie. De 
helft van de mensen die ik ken die weet het niet. Omdat ik het zo 
moeilijk vind om te vertellen. Dat is hetzelfde met dat onderzoek 
alsof ik het nodig had. Ik wil niks nodig hebben. Ik wil gewoon zo’n 
sterke onafhankelijke vrouw zijn, maar dat ben ik niet. Want ik heb 
wel echt hulp nodig gehad. En dat was wel echt wel even een klap 
in mijn gezicht.’

R: ‘Je komt eigenlijk daar binnen van hmm, wat kan ik hebben. En 
dan op een of andere dag blijk je toch een diagnose te hebben. 
Waar je dan best wel voor kan schamen. Waar kwam die schaamte 
vandaan? Bijvoorbeeld door het beeld wat mensen hebben over 
autisme.’

C: ‘Nou voornamelijk met dat beeld. Want als ik, dat was bij mij ook 
zo. Als ik autisme hoor denk ik echt in niet oogcontact kunnen ma-
ken, niet aangeraakt willen worden, nul sociaal contact, niet geven 
om anderen. Dat is allemaal het uiterste. Dat beeld had ik ook. Voor-
namelijk met, dat had je ook bij je kaartjes erbij staan met films en 
series. Ik vind echt dat dat mij schaamte heeft gebracht. Omdat ik 
merk als ik het woord autisme in mijn mond neem denk ik gewoon 
meteen daaraan en nu weet ik wel beter. Want nu weet ik wat het 
inhoudt en welke vormen er zijn. Er zijn zoveel vormen. Die kennis 
had ik gewoon nog niet. Nu wel. Dus die schaamte komt daar denk 
ik wel vandaan.’
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R: ‘Kan je mij vertellen wat jouw symptomen zijn van het autisme 
spectrum stoornis?’

C; ‘Bij mij is het voornamelijk de behoefte aan sociaal contact. Die 
heb ik van 1 op 10, een 4. En normale mensen, “normaal” weet je 
wel die hebben dat op 10. Ik heb dat echt alleen met een heel klein 
clubje. Verder qua symptomen, ik kan echt niet goed tegen ver-
anderingen. Dus als jij nu zou zeggen: ik wil dat we weer om 1 uur 
bellen, want dan kunnen we nog even deze opdracht doen. Of dat 
je mij vandaag nog moet spreken en dat hadden we niet afgespro-
ken. Dat zal er bij mij niet in komen.’

R: ‘Het staat niet op jouw planning, dus dan gebeurt het ook niet.’

C: ‘Nee, nee precies. Ik moet echt mijn planning kunnen volgen. Ik 
moet het ook afstrepen. Dat is bij mij ook heel belangrijk. Dat ik da-
gen afstreep. Ik wil ook altijd heel graag een doel hebben. Niet per 
se met een project, maar bijvoorbeeld met het paasweekend wat er 
aankomt dan heb ik vrijdag en maandag vrij. Daar kijk ik zo naar uit. 
Daar streep ik de dagen voor af. Die structuur heb ik nodig. Als mijn 
moeder vanavond niet thuis is, maar daar had ik wel op gerekend 
met koken. Dat moet ik ook echt goed verwerken. Oké dus ik heb 
nu te veel. Wat doe ik daar dan mee. Moet ze daarna dan ook nog 
eten. Ik denk over de gekste dingen na en dat kan ik niet loslaten.’

R: ‘Is het dan ook dat je als je in bed ligt nog steeds kan nadenken 
over dat beetje wat je te veel hebt gekookt?’

C: ‘Ja. Ik ben wel vaak, dat is bij mij ook een symptoom. Ik ben zo 
moe. Ik kom altijd in slaap. Best snel ook, ik denk echt binnen 10 
minuten slaap altijd. Maar dan kom het s nachts. Dat ik rond weet ik 
veel 4, 5 uur dat ik gewoon wakker lig. 

Terwijl ik dan nog moe ben, maar dan komen al die dingen die 
ik een dag van tevoren fout heb gedaan, in mijn idee. Of die nog 
moeten komen waarvan ik denk dat gaat me toch niet lukken. Daar 
denk ik dan over na. Ik kan het gewoon niet uitsluiten. Ik kan dan 
niet denken weetje C kijk gewoon.’

R: ‘Het blijft gewoon spoken in je hoofd.’

C: ‘Ja, echt spoken ja.’

R: ‘Dan gaan we door naar het kaartje: na mijn diagnose kreeg ik 
hulp van. Van wie kreeg jij hulp?’

C: ‘Voornamelijk van mijn familie.’

R: ‘Familie is heel breed. Of alleen ouders, zus, vriend?’

C: ‘Ja. Mijn ouders, me zus, mijn zusje is het eigenlijk en mijn vriend.’

R: ‘Heeft de instelling jou ook verder nog geholpen?’

C: ‘Ik heb toevallig afgelopen vrijdag nog een afsluitingsgesprek 
gehad. Daarin hebben we nog besproken, vooral vanuit haar. Wat 
heb ik nog nodig van haar. Ik kan dat nu nog niet aangeven, want 
ik moet het zelf nog ontdekken. Dus ik heb aangegeven bij haar als 
je nog leuke filmpjes, artikelen of iets psycho educaties, onderzoek 
hebt mail maar door, maar verder wil ik geen begeleiding. Ze heb-
ben het wel aangeboden. Maar ik heb vanuit mezelf gezegd daar 
ben ik nog niet aan toe. Ik wil eerst even zelf mijn ding doen. En dat 
vonden ze ook oké.’
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R: ‘Maar ze hebben wel aan jou uitgelegd van nou C autisme is dit 
en je kan dit verwachten. Dat hebben ze wel allemaal tegen je ver-
telt?’

C: ‘Ja, ja en voornamelijk niet per se hoe ik er mee om moet gaan. 
Wat dat zou die begeleiding dan zijn. Maar voornamelijk wat het 
inhoudt en wat het bij mij is, dus welke punten ik heb van de hele 
lijst met symptomen.’

R: ‘En de hulp van je ouders? Hoe zag dat eruit? Is het dan meer dat 
je erop terug kan vallen?’

C: ‘Ook terugvallen, maar voornamelijk erover praten. Dan niet zo’n 
officieel gesprek. We gaan met z’n alle even aan tafel zitten. Dat 
was het niet. Maar toen ik echt de diagnose kreeg, dat was best een 
heftig gesprek voor mij. Ik kon in het gesprek ook niet huilen. Maar 
daarna kwam het er even uit van wow wat heb ik zojuist gehoord. 
En daar hebben hun mij echt in geholpen. Vooral mijn zusje en mijn 
vriend die zijn allebei zo nuchter als wat. Die hebben bijvoorbeeld 
ook geen agenda. Die hebben dat allemaal ook niet nodig. Die zijn 
echt van we kijken wel. We kijken wel wat de toekomst mij brengt. 
We zien wel. Dat is voor mij wel de goede balans. Ik heb het aan 
hen vertelt en toen was het zo van ah oké klaar. Daar werd geen big 
deal van gemaakt. Dat vond ik heel fijn. Ik heb het sinds kort, denk 
twee weken aan mijn opa’s en oma’s vertelt. Aan allebei de kanten. 
Daar wil ik niet bij zeggen dat ik steun vanuit hun krijg, omdat we 
hebben het erover gehad maar het ging echt wel om: oh wat ga je 
er nu aan doen dan?’

R: ‘Ouwe stempel.’

C: ‘Ja. Ik heb best wel jonge opa’s en oma’s, maar toch is het echt 
die oude stempel. Dat was hun eerste vraag. Bij allebei de kanten 
van: en wat ga je er nu aan doen? Ja dit ben ik gewoon. Ik ga er 
niks aan doen. Ik werd wel een beetje pissig. Want ik vertel iets heel 
persoonlijks. En daarna was het wel van wat goed dat je dit vertelt. 
Ze maakte het wel mooier dan dat het was. Maar het ging om die 
eerste vraag. En wat ga je er nu aan doen dan?’

R: ‘Net alsof je er iets aan kan doen.’

C: ‘Ja. Alsof ik een pilletje slik elke dag en dat het dan gewoon voor-
bij is. Dat ik dan gewoon normaal ben. Dat is het niet. Zo zit het wel 
in de wereld verwerkt zeg maar.’

R: ‘Is het nou ook zo dat je het expres niet buiten jouw krijg vertelt?’

C: ‘Ja. 

R: ‘Puur omdat je bang bent voor de reacties van anderen?’

C: ‘Ja echt wel. Ik heb bijvoorbeeld twee vriendinnen van de havo 
en die zijn ook heel heel nuchter. Ze zullen zeggen we begrijpen je, 
maar dat ze dat niet laten zien in hun handelingen. Dus dat is voor 
mij toch onverwachts facetimen en ja terwijl ik aangeef dat wil ik 
liever niet. Dus dan denk ik heeft het wel nut om te vertellen. Dat 
ga ik dan na van mezelf. En dan kom ik steeds op nee uit. Ik hou dat 
liever voor mezelf. En voor de rest van mijn familie. Ik heb nu ook 
pas een paar mensen die het weten. Dat vond ik al heel eng om te 
doen. Vooral mijn opa’s en oma’s dan. En verder heb ik nu niet echt 
de behoefte om negatieve reacties te krijgen of dat ze mij anders 
gaan zien dan dat ik eerst was. Ik heb geen idee of ze het zullen 
begrijpen en zullen laten zien dat ze het begrijpen. 
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Ik weet het niet dus wil ik dat riskeren? Nee.’

R: ‘Dus eigenlijk wil je de veilige haven niet verlaten. Ik wil het risico 
niet nemen.’

C: ‘Ja precies en ik vond het heel fijn mijn ouders, zus en vriend om 
het te vertellen. Dat is mijn veilige haven. Hun hebben zo mooi 
gereageerd. Dat ik die verwachtingen had. Dan kom ik bij een paar 
vriendinnen en bij mij opa’s en oma’s die reageren weer anders. Ja 
hmm.’

R: ‘Bereid je dat ook voor? Hoe je het iemand gaat vertellen.’

C: ‘Ja vooral het moment. Ik heb niet zo van ik stap nu in de auto 
en ik ga het even vertellen. Zo was het niet, het was echt wel even 
appen of ik langs kon komen. Ik had het best wel voorbereid in mijn 
hoofd. Wat ga ik zeggen? En hoe vertel je zoiets? Oh trouwens even 
iets heel anders, maar ik heb autisme. Zo was het niet. Dat was een 
te grote sprong voor mij. Het was meer ik heb trouwens de afgelo-
pen maanden een onderzoek gedaan. Ik wilde onderzoeken naar 
mezelf wat erachter zit en wat de oorzaak is dat ik ben wie ik ben en 
daar is autisme uit gekomen. Zoiets had ik het verwoord.’

R: ‘Welke situaties vind je moeilijk? Het sociale? En verder?’

C: ‘Nou bij mijn studie vind ik vooral mijn stage moeilijk, maar dat is 
ook sociaal. Omdat ik steeds het idee heb, bij stage in het algemeen 
dat er iemand mij beoordeeld, naar mij kijkt en dat ik alles maar 
goed moet doen om te laten zien dat ik het kan, weet hoe het werkt 
en een goeie pedagoog ben. Dus dat is echt het verbloemen. Dus 
stage ga ik ook niet met een fijn gevoel heen, nog nooit gehad.

Omdat het voor mij echt zo’n ding is waar ik me anders moet voor-
doen dan wie ik ben. Dat heb ik ook bij mijn bijbaantje. Daar ben 
ik inmiddels al maanden niet geweest, wantja corona. Maar dat ik 
daar maanden niet ben geweest is voor mij heel fijn. Want ik sta 
daar in een winkel. Er wordt van mij verwacht dat ik mensen help, 
dat ik sociaal ben, dat ik de hele tijd aan het glimlachen ben, dat ik 
interesse heb in verhalen van anderen. Terwijl eigenlijk zou ik het 
liefst achter in het magazijn een beetje dozen opruimen, zodat ik 
geen contact heb met anderen.’

R: ‘Kan je het in de winkel makkelijker verbloemen als er een klant 
komt?’

C: ‘Ja, dat gaat heel gemakkelijk. Ook als ik de deuren bij stage bin-
nenloop. Dan gaat die switch om en het gaat gewoon vanzelf.’

R: ‘En hun weten niet dat je autisme hebt?’

C: ‘Nee.’

R: ‘En je studie ook niet?’

C: ‘Nee niemand op mijn studie op een vriendin na.’

R: ‘Is dat ook een bewuste keuze geweest?’

C: ‘Ja ik heb sowieso door corona met het online les heb ik heel wei-
nig contact met anderen. Echt alleen op studiegebied en projecten 
hebben we contact. Met een vriendin heb ik echt dagelijks contact. 
Als ik bijvoorbeeld s morgens vraag hoe is het of ik deel iets over 
mezelf of mijn dag en ik reageer dan twee dagen niet is dat voor 
haar geen probleem.
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Dat is voor mij de ideale situatie. Dat ik niet hoeft te voldoen aan 
de verwachtingen van anderen, maar dat ze begrijpen waarom ik 
het doe en daarom vertel ik het ook niet door. Omdat ik hele hoge 
verwachtingen heb. Waarvan ik denk dat komt toch niet bij ieder-
een terug in de realiteit. Dan hou ik het ook maar gewoon bij een 
vriendin.’

R: ‘Kan je ook op de vriendin terugvallen?’

C: ‘Ja zeker.’ 

R: ‘Dus als je het even niet meer weet of ziet zitten qua lesstof of 
niet meteen snapt. Kan zij jou wel die duidelijk geven die jij nodig 
hebt?’ 

C: ‘Zeker. Die duidelijkheid zoek ik vaak zelf. Dus qua opdrachten, 
wat echt de studie inhoudt, projecten en essays dat gaat me alle-
maal echt goed af. Omdat ik door de structuur en mijn planning 
gewoon weet wat ik moet doen en weet wat mij te wachten staat. 
Alleen het sociale ding is bij mij wel anders. Als ik bijvoorbeeld vol-
gende week ineens weer op locatie les zou krijgen, zou dat voor mij 
heel moeilijk zijn. Ik ben gewend aan dit, vind dit fijn en veilig. Als ik 
dan ineens weer terug moet naar full time les op school. Ja daar kijk 
ik wel tegen op als de scholen weer opengaan. Weer pauzes moet 
hebben met klasgenoten, waarbij ik het liefst online achter mijn 
laptop zit. Maar dan weer in mijn eentje alles moet verbloemen en 
leuk en gezellig moet zijn in de les.’

R: ‘Stel je moet over twee dagen na nu weer na school. Kan je dat 
gevoel omschrijven?’

C: ‘Een beetje kortsluiting en tegenzin. Maar ook dat ik het niet 
snap. Even het goeie woord zoeken. Dat ik het gewoon niet begrijp. 
Dat is het meer. Dat ik denk maar woensdag al. Daar moet ik me 
dan wel voor voorbereiden. Ik had het drie maanden van tevoren al 
willen weten. Dat ik 1 april na school moet. Bij wijze van.’

R: ‘Heb je dan ook last van hele erge spanning dat het je ziek 
maakt?’

C: ‘Ik heb vooral in mijn tweede en derde jaar veel gemist. In mijn 
eerste jaar niks aan de hand, maar in de tweede en derde jaar had ik 
wel het idee als ik echt een dag echt niet wil dan ga ik ook niet. Dat 
is ook echt door de spanning, door de tegen zin en door oh er staat 
mij heel veel te wachten morgen. Shit dat wil ik helemaal niet. Dan 
pak ik maar de veilige weg en blijf ik thuis.’

R: ‘Zijn jouw ouders dan ook de stok achter de deur? En dat ze zeg-
gen het is wel verstandig om te gaan, het is goed voor je.’

C: ‘Ja vaak wel, maar daarom vind ik het ook wel heel fijn van mijn 
ouders die snappen het ook als ik echt aangeef ik wil niet en ik ga 
niet. Hun weten gewoon dat ik zelfstandig genoeg ben dat zelf in te 
schatten. Om zelf te denken deze les slaat niet echt ergens op, die 
kan ik ook wel missen. Dan blijf ik vandaag thuis. Ik zal nooit, dat 
heb ik nog nooit gedaan bij een toets of een presentatie dan was 
ik er altijd. Want dat was voor mij ook een ding ik wil niks missen. Ik 
wil niet achterlopen. Dan moest ik dat weer inhalen, herkansing en 
oh dat is ook weer zoveel gedoe. Dus toen was ik er wel altijd.’

R: ‘We komen nu bij het laatste kopje aan. Wat betekend emancipa-
tie voor jou?’
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C: ‘Het eerste wat in mij opkwam is dat je er samen voor gaat. Bij 
emancipatie zie ik een groep mensen voor me die hand in hand 
staan en samen het gevecht aan gaan. Alleen ik vond het moei-
lijk om terug te koppelen naar autisme. Ik hoorde natuurlijk jouw 
redenering er net achter en toen dacht ik ja daar zou ik wel aan mee 
willen werken. Dat zou ik ook willen.’

R: ‘Je merkt ook wel dat deze groep, jongvolwassen met autisme 
daarin achterloopt?’

C: ‘Ja zeker. Het werd ook een ding om zoiets te vertellen. Terwijl 
als je erover na denkt als iemand ziek is en een paracetamol heeft 
gebruikt of migraine heeft en die vertelt het aan anderen dan is het 
oh wat erg, als ik iets voor je kan doen. Waarom is het met autisme 
anders? Waarom veranderd dan het beeld? Owh dus jij bent een 
autist. Dat vind ik echt niet oké, maar dat zit er echt in. Je ziet het 
bij mijn opa en opa die als eerst vragen. Wat ga je er dan aan doen? 
Wat kun je dan doen om het te verhelpen? Dit kan je niet verhel-
pen. Het is niet een migraine waar je een pilletje pakt en het is 
voorbij.’

R: ‘Zorgen films en series dat je minder snel praat over je diagnose?’

C: ‘Ja voor mij wel.’

R: ‘Puur omdat het altijd heftig is en vooral ook stereotyperend?’

C: ‘Ja het is echt de ernstige vorm, de overdreven vorm. Je ziet het 
bij de good doctor ik vind die serie echt super leuk. Maar als je er-
over na denkt is het wel zo stereotyperend. Dat is eigenlijk niet oké. 
En ik vind het vooral ook je hoort niks over vrouwen. Dat vind ik ook 
wel een ding, want ik wist niet eens tot kort dat er een verschil is 
tussen mannen en vrouwen.’

R: ‘Het is dus zo, de manier hoe je een diagnose stelt is gebaseerd 
op de man. En bij de vrouw is het zo dat ze vanuit hun aard heel 
goed kunnen verbloemen, beetje wegstoppen. Of het wordt op iets 
heel anders gegooid bijvoorbeeld wat jij ook had, een depressie of 
iets heel anders. Bij jongens kunnen ze het vaak ook eerder vinden, 
bijvoorbeeld bij hun tweede levensjaar en bij meiden is dat eigen-
lijk pas als ze jongvolwassen worden., omdat ze dan pas merken 
dat het niet helemaal lekker gaat. Het is ook echt een groot verschil, 
geen kleintje. Hoe vind je het als iemand het woord autist of autis-
tisch gebruikt om een handeling te beschrijven of goed te praten?’

C: ‘Ik vind dat onterecht en ik voel daar ook onbegrip bij. Want weet 
je wel wat het inhoudt als je zoiets zegt. Het is gewoon een stoornis 
bij iemand. Vind stoornis wel heftig om te zeggen. Wat hem anders 
maakt dan de “normale” mens. En als je dan zo’n woord gebruikt als 
“normaal” mens vind ik dat niet terecht. Ik vind dat je dan ons een 
beetje belachelijk maakt. Dat is het bij mij ook. Je ziet niks aan mij. 
Als ik in een gesprek ben, kijk ik diegene altijd in zijn ogen aan. Als 
ik voel dat diegene gaat huilen troost ik diegene. Ik ga niet afzijdig 
van hmm wat moet ik nu doen. Je zal het nooit aan mij merken. 
Maar als iemand zoiets zegt is het kwetsend, het is gemeen, het is 
onterecht en ik vind het vooral ook weet je wat je zegt.’

R: ‘Denk je ook dat er niet genoeg verteld wordt over autisme?’

C: ‘Dat weet ik wel heel heel heel zeker. Het filmpje wat ik na je 
stuurde, waar ik me echt in kon vinden. Daar is maar een filmpje 
van. Tuurlijk ooit vast wel eerder, maar die worden niet in de spot-
light gezet. De “normale” mensen zou daar dus ook niet naar kijken. 
Die zal nooit denken oh daar wil ik meer over weten. Ik ga dat even 
opzoeken. Die heb je er niet bij.’
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R: ‘Ik heb nog een laatste vraag. Je hebt mij horen praten over 
emancipatie en jongvolwassenen met autisme een stem geven. 
Hoe zou jij jouw stem gebruiken?’ 

C: ‘Dat vind ik echt een moeilijke Rowy. Hoe zou ik mijn stem ge-
bruiken? Nou ik zou ook de kanten laten zien waar niemand iets 
van af weet. Ik weet niet op welke manier. Ik denk door zo’n film 
reeks, op YouTube bijvoorbeeld. Laten zien wat er in zo’n persoons 
hoofd om gaat. In dat filmpje ging het ook over de was doen. Dat 
had ik ook met mijn oma besproken, die zo raar reageerde. Ik heb 
uitgelegd als mama aan mij vraagt wil je even de was gaan doen. 
Dan gaat er heel veel door mij heen. Dan is het niet zo van ik loop 
even naar zolder en ik ga de was doen. Nee, dan moet ik erover na 
gaan denken. Waar overal was kan liggen, welke mand ik pak, waar 
ik dan als eerst heen moet lopen, wat is slim. Er gaat heel veel door 
mijn hoofd en mijn oma ook zo, waarom doe je dat dan? Ik heb 
geen idee. Zij had geen idee dat het zo door mijn hoofd gaat. Het 
valt ook bijna niet te verzinnen. Maar het is wel zo dat wil ik vooral 
duidelijk maken. Wat er allemaal in mijn hoofd omgaat, dat is het 
gene waar ik zo moe van word. Van alles wat nu door mijn hoofd 
heen gaat.’

R: ‘Wat gaat er nu door je hoofd?’

C: ‘Nu? Even niet zoveel. Wat echt heel fijn is.’

R: ‘Ja? Komt dat denk je doordat het hebt kunnen vertellen?’

C: ‘Er wordt wel na mij geluisterd. Laten we zeggen in een dag, 24 
uur. 10 uur slaap ik dus blijft er nog 14 uur over. Dan wordt er echt 1 
uur naar mij geluisterd.’

R: ‘Ben blij dat ik al 40 minuten deel uit mag maken van jouw uur.’

C: ‘Nee echt, vind het heel fijn. Fijn dat ik jou kan helpen, maar ook 
fijn dat ik mezelf zo beter leer kennen.’



62

Bijlage 7.
Transcriptie interview 2 - Sandra

R – Rowy
C – Geïnterviewde 

R: ‘Mijn eerste vraag is eigenlijk hoe oud je bent en hoelang je diag-
nose autisme al hebt?’

C: ‘Ik ben nu 24 jaar en ik heb sinds mijn, volgens mij mijn 21ste. 
Dus 3 jaar.’

R: ‘3 jaar. Je hebt ingevuld. Ik wist toen er iets niet klopte toen: ik me 
probeerde aan te passen aan de maatschappij. Hierin liep ik vast. 
Kan je dat antwoord toelichten?’

C: ‘Uhm ja. Ik heb een burn-out gehad toen ik 17 was. Dat is 7 jaar 
geleden. Ik moest even nadenken. En toen ging ik daarvoor kijken 
waar komt deze burn-out nou vandaan. Ik ging mezelf toen erg 
leren kennen. Toen kwam ik er onder andere achter dat ik heel erg 
probeer om bepaalde dingen in hokjes te doen, maar dit helemaal 
bij kom en toen werd na een tijdje bij mij ook ondervonden dat ik 
ADD had. Daarvoor ging ik in een soort van therapie. Die mensen 
gingen mij helpen. En toen vroeg mijn therapeut elke keer aan me: 
hoe gaat het nu met je? En ik zei altijd: Ja, volgens mij wel oké. Ik 
weet het eigenlijk niet. Zij vond dat zo opmerkelijk dat ze zei: vol-
gens mij is er meer dan alleen ADD bij jou aan de hand. Toen gin-
gen we soort van mijn hele leven bekijken. Toen zei ze: wat bij jou 
eigenlijk heel vaak is dat je over je grenzen heen gaat. Je probeert 
mee te doen met de rest, maar je voelt je grenzen niet. Waardoor je 
altijd over je grenzen blijft gaan, want je kan het niet zo goed voe-
len. Vanaf toen gingen we een beetje kijken van oké, wat zou dat 
kunnen zijn. En toen kwam ze al best wel snel bij autisme uit.’

R: ‘Je had de diagnose ADD al gekregen. Wat houdt ADD in? Kan je 
dat uitleggen.’

C: ‘Ik heb de diagnose ADD en ADHD. Dat houdt eigenlijk in dat 
ik heel druk ben in mijn hoofd. Daarin heel goed ben in heel veel 
denken, snel schakelen, heel erg naar buiten gericht, dus extravert, 
maar vooral heel druk in mijn hoofd. Alles speelt zich in mijn hoofd 
af, maar gaat ook heel snel en heel en heel intens.’

R: ‘Uiteindelijk kreeg je therapie, vanuit je ADD. Toen werd er ge-
zegd nou ik denk dat er iets meer aan de hand is en vanuit daar zijn 
ze verder gaan kijken. Hoe ging dat? Kreeg je daar vragenlijsten of 
testjes. Zo ja wat voor testjes?’

C: ‘Nou zei zij eerst ik denk dat je autisme hebt. Toen was dat best 
wel een schrok. Vond dat niet zo leuk, want ik had een vooroordeel 
van wat autisme kon zijn. Ik vond dat best wel heftig ook. Ik nam 
mezelf de eerste weken ook niet serieus. Ik dacht naja hallo wtf ik 
ben een autist hmm ja naja ik weet niet. Daarna ging ze uitleggen 
wat we gingen doen, want ik ging daarvoor een onderzoek doen. 
Toen ging ze een beetje uitleggen wat autisme inhield. Heel globaal 
niet van dit en dit is het. Maar beetje van dit kan erbij horen en dit. 
Toen had ik een onderzoek samen met mijn moeder, omdat het ook 
over mijn jeugd enz. ging. Had ze mijn moeder ook nodig omdat ze 
moesten weten hoe ik als kind was, hoe ik als baby was en terwijl ze 
dat onderzoek aan het doen was. Wist ik, dit heb ik

R: ‘Wat was het vooroordeel wat je had over autisme?’
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C: ‘Ik denk een beetje de mannelijke vorm van autisme. En dan 
vooral de heftigere variant erin. Dus het heel ongemakkelijk kun-
nen zijn, het heel erg dwangmatig met een ding bezig kunnen zijn. 
En een beetje dat je heel erg aan iemand kan zien daar is iets mee 
aan de hand. Dat was echt mijn vooroordeel.’

R: ‘Heb je ook bijvoorbeeld testjes moeten doen dat er een bepaal-
de situatie werd afgebeeld en dat je dan moest vertellen wat er 
ging gebeuren. Of dat niet?’

C: ‘Nee, nee. Er was wel een test die bestond uit heel veel verschil-
lende vragen. De vragen gingen vooral over hoe ben je in zo’n 
situatie. Zijn er bijvoorbeeld bepaalde kledingstukken waar je als 
kind niet tegen kon. Hoe ging je om met veranderingen. Gewoon 
eigenlijk meer vragen wat heb je wel en wat heb je niet. Voldoe je 
aan die criteria. Dat wel, maar niet wat jij net zei.’

R: ‘Ik heb het dus allebei gehad. Twee dagen gehad, daar werd ook 
mijn IQ getest. Heb ik verschillende opdrachtjes moeten doen en 
ook laten zien hoe ik mijn tanden poetste. Maar daaruit bleek dat ik 
geen autisme had. En even later toen we ook zo’n soort vragenlijst 
gingen doen. Bleek het wel weer.’

C: ‘Ik heb het nooit gehad met afbeeldingen. Ik heb alleen een 
criteria vragenlijst gehad. Dat duurde wel drie uur ofzo. Dat was het 
enige.’

R: ‘Die opdrachten waren verdeeld over twee dagen en die vragen-
lijst was denk ik 1,5 uur. 1,5 tot 2 uur. Dus dat was pittig.’

C: ‘Dat vond ik ook.’

R: ‘De volgende. Na mijn diagnose voelde ik me opgelucht.’

C: ‘Ja want toen ik eenmaal tijdens die vragenlijst wist ik dit heb ik. 
Toen werd het voor mij ook duidelijk dat als je dwangmatig met 
dingen bezig kan zijn en alles op een bepaalde manier kan doen 
dat het ook op zo’n manier is dat je niet raar bent. Mijn vooroordeel 
was dat je een beetje raar bent als je autisme hebt. En pas toen ik 
die vragenlijst maakte oh maar dit heb ik en ik vind het niet per se 
raar. Was ik eigenlijk meer blij dat het voor mij op zijn plek viel. Oké 
ja de dingen die ik doe, doe ik met een reden. Dat viel toen pas ook 
echt op zijn plek. Van daarom had ik vroeger dat ik niet zo goed kon 
om gaan met die en die mensen. Kon ik me moeilijk aanpassen. Dus 
het was ook een soort dat ik dacht het ligt niet per se aan mij.’

R: ‘Heb je ooit geschaamd voor je diagnose?’

C: ‘Ja, best wel. Sowieso in het begin. Dat ik nog steeds dat voor-
oordeel had. En het is nu ook wel zo dat ik het niet per se altijd 
vermeld. Als ik ergens ga werken vertel ik het niet en als ik ga daten 
vertel ik het ook niet. Maar de meeste vrienden van mij weten het 
wel.’

R: ‘Waarom maak je de keuze om het dan niet te vertellen?’

C: ‘Omdat ik bang ben dat zij hetzelfde vooroordeel hebben dat ik 
had en omdat ik bang ben. Ik ga dan heel erg voor hun denken. 
Dan denk ik, ze gaan mij zien als. Terwijl ik ben meer dan alleen dat. 
En dat wil ik dan bewijzen. Dus dan vind ik dat ze dat niet hoeven te 
zien.’

R: ‘Vertel je het dan bijvoorbeeld wel als je aan het daten bent in 
een later stadium? Niet meteen in het begin, maar dat je denkt na 
drie dates kan ik het heus wel kwijt.’
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R: ‘Kan je op de dag van vandaag nog zeggen dat jij je af en toe nog 
schaamt? Of ik kan er zo luchtig mee om gaan dat het mij momen-
teel niet zoveel meer uit maakt.’

C: ‘Ik denk dat ik nog steeds momenten heb dat ik me er om 
schaam.’

R: ‘Kan je een moment opnoemen?’

C: ‘Ja bijvoorbeeld als ik aan het daten ben. Ik denk, je wilt natuurlijk 
toch de beste versie van jezelf laten zien en dit wordt niet per se on-
derdeel van de beste versie van jezelf gezien. Ook door mijzelf nog 
niet. Terwijl ik weet dat er best wel veel positieve dingen in zitten. 
Maar ik merk wel dat ik het snel als negatief bestempel.’

R: ‘Dus meer vanuit jezelf heb je het gevoel dat er nog veel te veel 
een taboe opzit. Dat je het daarom niet tot heel laat pas verteld. 
Anders ben je bang dat ze anders over je gaan denken. Ook al ben 
ik veel meer dan dat.’ 

C: ‘Precies.’

R: ‘Er werd mij vertelt wat autisme inhield na mijn diagnose. En daar 
had je ingevuld beetje.’

C: ‘Ja precies, want zij heeft het wel uitgelegd mijn psycholoog. 
Autisme houdt in dat je prikkels wat anders verwerkt en informa-
tie anders verwerkt. En toen was het de bedoeling dat ik naar een 
bepaald soort groepscursus zou gaan. Dat zag ik niet zo zitten. Ik 
dacht daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Maar daar zou mij 
specifiek worden uitgelegd wat het was, maar die heb ik dus ge-
skipt. Ik dacht ja vind ik niet nodig. 

Toen ben ik daarna wel na een andere specialisatie gegaan. Het 
regionaal autisme centrum in Helmond. Daar heb ik toen een ander 
soort psycholoog gekregen, omdat ze zeiden we kunnen je niet 
meer helpen want je bent hier voor ADD en je hebt autisme succes, 
ga maar daar heen. Toen ging ik al vrij snel met haar der in, zonder 
specifiek echt uit te leggen wat het was.’

R: ‘Heb jezelf ooit gegoogeld wat het in hield? Versterkte dat gevoel 
van het taboe?’

C: ‘Ik heb het volgens mij wel eens ooit gegoogeld, maar voor mij 
was die test en de uitslag van die test. Dat vertelde mij veel meer, 
omdat er vaak op internet toch een bepaald soort dingen staan en 
in die test stond precies bij criteria die ik had en waarom het autis-
me was. En dat vond ik voor mij meer leidend.’

R: ‘Snap ik. Ben je bang hoe anderen naar je kijken? Die kan ik zelf al 
invullen. Daar hebben we al meerdere keren over gesproken. Ook 
maak je bewuste keuzes om het wel en niet te vertellen. Aan wie 
wel en aan wie niet. Maar in principe ben je er best wel luchtig over. 
Welke situaties vind je moeilijk? Daar had je ingevuld: alleen naar 
een verjaardag, eerste werkdag en sociale kringen waar ik weinig 
gemeenschappelijk heb.’

C: ‘Ja, ik denk dat ik dat de moeilijkste dingen vindt, omdat ik dan 
gewoon niet weet wat ik kan verwachten. Vooral als je na verjaarda-
gen gaat bijvoorbeeld bedoel ik niet verjaardagen van vrienden en 
familie. Want dan ken je altijd wel mensen. Dat gaat eigenlijk altijd 
wel goed, want ik ben eigenlijk wel sociaal. Maar na verjaardagen 
van mensen die je net niet kent ofzo. Dat je een iemand kent die jou 
vraagt. En dan kom je daar en dan ken je verder niemand. Dat vind 
ik gewoon heel lastig, want dan moet ik eerst gaan aftasten waar 
heb ik met mensen gemeenschappelijke dingen mee.
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Waar kan ik over praten, want anders heb ik gewoon error. En dat 
heb ik ook een beetje met een eerste werkdag. Dan weet je gewoon 
niet wat je moet doen, niet wat er van je wordt verwacht. Dan is het 
ook vaak dat ze zeggen: doe maar wat. En dan denk ik geef mij een 
voorbeeld. Dat doen ze dan niet, omdat ze willen kijken hoe je dat 
doet. Ik heb dan error. Geef mij een voorbeeld en ik doe precies wat 
je wilt. Dat zijn situaties die ik wel lastig vind.’

R: ‘Dus stel ik nodig je uit voor mijn verjaardag. Dan zeg je nee.’

C: ‘Ik kom wel, omdat ik het ook wel leuk vind om uit mijn comfort-
zone te stappen. Daarin te leren. Ik denk ook dat ik daardoor een 
stuk flexibeler ben geworden. Omdat ik in veel situaties ben beland 
waarvan ik denk oké kut. Maar ik doe het wel. Ik ga me niet laten 
tegenhouden, omdat ik het spannend vind.’

R: ‘Kan jij je dan ook echt ziek maken door de spanning? Omdat je 
juist zoveel aan het voorbereiden bent om bijvoorbeeld naar een 
verjaardag te gaan.’

C: ‘Ik denk niet zozeer een verjaardag, omdat ik dat niet zo span-
nend vind. Als in ik hoef mezelf dan niet per se te bewijzen. Maar 
een eerste werkdag of bijvoorbeeld als ik weet dat ik een conflict 
met iemand moet aangaan of een confrontatie. Dat vind ik heel 
moeilijk, want dan ga ik heel erg in mijn hoofd scenario’s bedenken 
wat er dan allemaal kan gebeuren en daar kan ik mezelf helemaal in 
verdringen. Dus ziek zou ik het misschien niet noemen, maar ik kan 
daar wel heel erg van slag van raken.’

R: ‘En wat doe je als je van slag bent?’

C: ‘Ik slaap sowieso niet. Ik denk dat ik het er met iedereen er over 
ga hebben. En dat ik er alleen maar mee bezig ben. Ik kan het dan 
niet met rust laten. Heel dwangmatig alleen maar dat.’

R: ‘Vertel je het dan alleen maar tegen mensen uit jouw veilige ha-
ven? Of ook met wildvreemde?’

C: ‘Ik denk vooral mijn veilige haven, maar als die het allemaal al te 
veel hebben gehoord en er is echt helemaal niks meer en ik ben 
dronken. Dan zou ik het ook met een wildvreemde over hebben.’

R: ‘Hoe gaat het eigenlijk met je studie en autisme? Gaat dat sa-
men?’

C: ‘Ik heb eigenlijk altijd het idee dat dat heel goed gaat. Ik heb het 
gevoel dat ik gemaakt ben voor het huidige studiesysteem. Waarin 
ze heel duidelijk ben rubrieken aangeven wat ze van je willen. En 
ik merk dat ik steeds meer op mezelf ga vertrouwen, dat ik meestal 
als ik heel gericht vraag zodat ik precies weet wat ik moet doen. 
Dan snap ik eigenlijk altijd wel wat ik moet doen. Dus eigenlijk gaat 
studeren heel goed.’

R: ‘En als je terugkijkt na 3 jaar geleden?’

C: ‘Ja toen eigenlijk ook wel, maar dat komt omdat de opleiding die 
ik doe, communicatie dat ligt heel erg in mijn straatje van hoe ik 
überhaupt al ben. De toetsen waren ook allemaal meerkeuze dus 
dat is vet simpel. Dan leer je gewoon en het antwoord staat er ge-
woon bij, heel makkelijk. En verder was alles wat ze van mij vroegen 
wel iets wat ik altijd wel een keertje had gedaan. Het was niet heel 
nieuw. Alleen als je een keer moest presenteren voor de klas, dat 
was kut. Maar dat is voor iedereen kut.’
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R: ‘Weet je studie ook dat je autisme hebt?’

C: ‘Nee. Zie daar niet per se de toegevoegde waarde van in.’

R: ‘En waarom niet?’

C: ‘Omdat ik niet zo goed zou weten wat hun anders zouden moe-
ten doen. Ze weten bijvoorbeeld wel dat ik dyslectie heb. Maar 
dat is dan omdat ik met toetsen een a3 formaat zou krijgen. Dat 
helpt mij, maar verder zou ik met autisme niet per se weten wat zij 
kunnen doen buiten dingen die ik niet snappen aan hun vragen. 
Ik kwam er ook pas achter in mijn afstudeerjaar. Ik heb denk net 
zoals heel mijn leven eigenlijk het gewoon voor lief genomen. Als ik 
bepaalde dingen lastig vond dan dacht ik, ik vond ze altijd al lastig. 
Ik heb dingen ook niet als extreem storend ervaren.’

R: ‘Welke symptomen van het autisme spectrum stoornis heb jij?’

C: ‘Ik ben heel intelligent, terwijl ik ook niet snugger kan zijn. Kan 
ook heel dom uit de hoek komen. Algemeen kan ik wel heel goed 
nadenken. Goed analytisch nadenken. Ik let heel erg op details. Ik 
hoor en zie alles. Als er iets veranderd weet ik dat meteen. Ik ben 
heel gevoelig voor sferen in een omgeving. Ben ook wel prikkel en 
geluidgevoelig. Kan er ook niet zo goed tegen als iets kietelt. Daar 
stoor ik me dan aan. En ik kan heel moeilijk met mensen praten, 
waarvan ik weinig of niks gemeen heb of waar ik al een oordeel 
over heb. Dat lukt me dan niet. Ik kan dat dan niet uitzetten. Dan 
heb ik error.’

R: ‘Kan je ook iets positiefs benoemen aan je diagnose?’

C: ‘Ik denk het letten op details dat is echt wel een positief iets, om-
dat ik daardoor dingen zie die andere mensen niet zien. En ik vind 
dat heel positief. Ik denk ook dat. Ik kan ook heel goed focussen op 
dingen als ik mijn concentratie goed heb. Maar ik denk dat dat wel 
wist is, waardoor ik heel snel, heel gericht kan werken.’ 

R: ‘Wat betekend emancipatie voor jou? Jij had opgeschreven: stre-
ven naar een maatschappij waar het vooroordeel over ASS weg is. 
De taboe bedoel je dan?’

C: ‘Ja, dat denk ik wel. Omdat ik dacht eerst misschien van ja mis-
schien een maatschappij waar we allemaal eerlijk worden behan-
deld. Dat vond ik een beetje een clichéantwoord. En toen dacht ik is 
dat zo zeer het probleem. Ik denk dat in ieder geval voor mij rond-
om dat taboe nog zit. Omdat verder kunnen mensen met autisme 
heel goed aangeven wat ze wel en niet willen, wat ze wel en niet 
moeilijk vinden. Daar hoeft niet zozeer rekening mee gehouden te 
worden, maar vooral het plaatje eromheen. Wat we ervan vinden en 
hoe we ernaar kijken.’

R: ‘Denk je dat het kan komen doordat er weinig wordt verteld over 
autisme en wat het inhoudt, de films en de series?’

C: ‘Ja ik denk dat films en series heel eentonig zijn. Want ik heb ook 
wel wat boeken ook gelezen en dan heb je wel heel snel een be-
paald stereotyperend type wat wordt gebruikt. En dat is ook een 
beetje het stereotype wat in mijn hoofd zit. Als ik dan aan mensen 
vertel ik heb ook autisme, dan geloven ze me niet. Denk dat het 
heel stereotyperend wordt afgebeeld, maar het lijkt me ook lastig 
een realistisch beeld te geven.’
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R: ‘Over jij en ik wordt eigenlijk niks gezegd.’

C: ‘Maar ik kan dat ook wel heel goed snappen dat het heel moeilijk 
is, want wij lijken eigenlijk normaal. Dus mensen zien het niet aan 
ons. Ik zou niet zo goed weten hoe je dat in een film moet verwer-
ken.’

R: ‘Op een kaartje stond: films en series over autisme zorgen ervoor 
dat ik minder snel praat over mijn diagnose. Jij hebt daarbij ge-
schreven twijfel. Kan je uitleggen waarom?’

C: ‘Ja klopt. Ik kijk niet zoveel series en films, waar autisme dus in zit. 
Omdat ik dan heel erg het idee heb daar krijg ik dan weer een nega-
tief beeld over. Het is vaak dat ik denk stereotyperend. In sommige 
films worden vrouwen ook heel dom neergezet weet je wel. Dat 
heb ik met autisme ook. Dat ik denk ik snap wat jullie willen, maar 
dat is het voor mij niet ofzo. En het zou wel kunnen zijn dat ik in 
hele intieme sferen met vrienden er wel over zou hebben. Van nou 
ik herken dit. Bijvoorbeeld als het op een feestje wordt aangehaald. 
Van kennen jullie dit en wat vinden jullie daarvan. Dan zou ik mijn 
mond houden, want straks heeft iedereen een oordeel.’

R: ‘Hoe vind je het als iemand autist of autistisch gebruikt om een 
handeling te beschrijven of goed te praten? Bijvoorbeeld wat ik nu 
doe is wel autistisch. Dat is wel autistisch. De autist in mij komt naar 
boven.’

C: ‘Ligt er bij mij heel erg aan wie het zegt. Als het mensen zijn in 
mijn omgeving zeg ik altijd: mocht je willen. Ik word wel altijd even 
gepauzeerd. Als mensen dat zeggen is het eigenlijk altijd: wat zeg 
je? Ik word altijd wel even alert als iemand dat zegt. Aan de andere 
kant vind ik het ook wel heel fijn, want beetje raar maar omdat

mensen zichzelf dan ook autistisch noemen zonder dat ze het heb-
ben. Mensen weten niet wat ze nu eigenlijk zeggen. Een bepaald 
trekje is niet meteen autisme, autisme is juist dat je heel veel be-
paalde dingen hebt. Als jij een keer vindt dat alles recht moet staan, 
heb je niet meteen autisme. En dan zeggen ze wel: iedereen krijgt 
tegenwoordig zo makkelijk labels, maar je gebruikt het zelf ook 
voor alles. Het is altijd een beetje dubbel.’

R: ‘De laatste vraag. Hoe zou jij jouw stem gebruiken? Wat moet 
jouw stem bereiken?’

C: ‘Dat is een goeie. Ik ben over het algemeen wel iemand die niet 
stil blijft. Als ik ergens iets van vind of ik vind dat meer mensen dat 
moeten weten dan ben ik niet bang om daarover te praten. Daar-
om wilde ik jou ook graag helpen. Ik vind het ook wel heel leuk. Nu 
ben ik ook een paar jaar verder en ben ik zelfverzekerd genoeg om 
er ook over te praten, zonder dat het me eventueel zou kwetsen 
als mensen er iets vervelends over zouden zeggen. Dus ik zou er 
zelf bijna een podcast van maken. Dat ik echt denk van kom maar 
hoppa.’

R: ‘Dan kom ik in de eerste aflevering.’

C: ‘Ik zie daar nu niet per se de behoefte in om het nu te doen, 
omdat ik nu een podcast maak op een ander gebied. Maar als ik 
altijd later nog denk van ik vind dat hier veel te weinig over gezegd 
wordt dan zou ik dat gewoon doen.’ 

  



68

Bijlage 7.
Transcriptie interview 3 - Elise

R – Rowy
M – Geïnterviewde 

R: ‘Hoe oud ben je? En hoelang weet je dat je autisme hebt?’

M: ‘Ik ben 18 jaar en ik weet het denk ik nu sinds de zomer.’

R: ‘Hoe wist je eigenlijk dat er iets mis was?’

M: ‘We kwamen pas heel laat bij autisme. Het begon met vermoeid 
raken op school. Het werd zeg maar moeilijk om iedereen bij te 
benen.’

R: ‘Je merkte het pas op de middelbare school, dat je het gevoel had 
dat je het niet helemaal kon volgen. Had je echt het gevoel dat je 
anders was dan je klasgenoten? Of vond je het gewoon moeilijk en 
voelde je hetzelfde?’

M: ‘Nee inderdaad gewoon hetzelfde. Ik dacht eigenlijk dat ik mis-
schien pfeiffer had.’

R: ‘Je wist nou er klopt iets niet. Heb je daar met je ouders over ge-
sproken? Ben je meteen naar de huisarts gegaan?’

M: ‘Nee, ik heb het er eerst met mijn moeder over gehad. Daarna 
naar de huisarts gegaan, psycholoog uiteindelijk. Daarna naar een 
andere, daarna nog weer naar een andere. En toen kwam er autis-
me uit. Dus het was best een lange weg zeg maar.’

R: ‘Dus de huisarts heeft je eerst, als ik het goed begrijp eerst na een 
psycholoog gestuurd om daar mee te gaan praten, omdat je best 
wel moe was. Toen ging je weer na een andere en zijn ze verder 
gaan graven. Mag ik vragen bij welke instantie je terecht kwam?’

M: ‘Ja klopt. Bij de GGZ, ook de specifieke GGZ?’

R: ‘GGZ Breburg is dat denk ik toch?’ 

M: ‘Ja klopt.’

R: ‘Hoe gingen zij te werk? Gingen ze eerst vragen aan je stellen? 
Kan je me dat verder toelichten?’

M: ‘Ik had eerst een verkeerde diagnose gehad. Ik had namelijk de 
diagnose dat ik psychotisch was. Ik dacht toen dat het niet waar 
was. Dat was toen nog dicht bij mijn huis, die GGZ. Ik dacht van he 
dit is het volgens mij helemaal niet. Gingen we dus zeg maar meer-
dere testen doen. Dus vragenlijsten en plaatjes waar je zeg maar 
zelf een verhaal bij moest verzinnen en een IQ test. En vragenlijsten 
en gewoon gesprekjes.’

R; ‘Hoe was dat? Vond je dat moeilijk omdat je dingen moest losla-
ten bijvoorbeeld of dat je het perfecte antwoord wilde geven?’

M: ‘Het perfect antwoord willen geven inderdaad. Vond het wel heel 
moeilijk met die plaatjes om daar iets bij te verzinnen zeg maar. Dat 
vond ik een hele gekke opdracht ofzo.’

R: ‘Wat ik zelf een hele rare opdracht vond ik moest gaan laten zien 
hoe ik mijn tandenpoetste.’
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M: ‘Owh, gevolgd door gegiechel. Dat heb ik niet gehad.’

R: ‘Dus ik moest voor gaan doen, van nou ik pak mijn tandenborstel, 
ik doe dan mijn tandenpasta op de tandenborstel, zet dan de kraan 
aan. Ik moest het helemaal gaan uitleggen en ook alle bewegingen 
erbij doen. Dat was bij mij een opdracht waarvan ik niet kon snap-
pen waarom ik hem moest doen. Je had bij het GGZ wel een fijner 
gevoel dan bij die andere psychologen?’

M: ‘Jazeker. Ik vond het ook geen nuttelozen vragen. Sommige 
dacht ik ook dat is best wel moeilijk. Het ging best soepel.’

R: ‘Je hoort veel dat bij jonge vrouwen dat ze eerst de verkeerde 
diagnose krijgen.’

M: ‘Ja inderdaad ja. Dat had ik er ook over gelezen. Had ik ook, eerst 
psychose, toen depressie en toen pas autisme.’

R: ‘Een hele lange weg. Hoelang zijn ze daar mee bezig geweest?’

M: ‘Ik denk ongeveer 4 jaar zoiets. Iets korter misschien.’

R: ‘Dat is echt heel lang 4 jaar. Je bent daardoor eigenlijk 4 jaar aan 
het sukkelen geweest.’

M: ‘Ja.’

R: ‘Wat was je eerste gedachten toen ze zeiden dat je autisme hebt?’

M: ‘Wat grappig ofzo. Ik was vooral heel erg verast. Dat kan toch he-
lemaal niet. En heel erg opgelucht, want ik dacht dat het weer iets 
ernstigs zou zijn. Zeg maar iets was ik als ernstig zou zien. Als het 
bordenline zou zijn of zoiets. Ik was er dus wel blij mee.’

R: ‘Heb je nooit het gevoel gehad dat je opgegeven moment 
schaamde?’

M: ‘Nee niet zo eigenlijk. Nee eigenlijk nooit.’

R: ‘Ook niet naar anderen?’

M: ‘Nee, want ik heb niet het gevoel alsof ik het per se moet vertel-
len. Dat ik me ergens over moet verantwoorden.’

R: ‘Dat is alleen maar goed toch? Dat je daar zo over kon denken. 
Waren er nog andere dingen die je dacht of voelde na je diagnose? 
Echt alleen opgelucht?’

M: ‘Ja ook wel verward. Zeg maar het klopte niet echt met wat ik 
dacht dat ik dan zeg maar had moeten zijn als ik autisme zou heb-
ben. En… Ja vooral een beetje verward. Want ik dacht zo oh wat is 
dit dan. Blijkbaar is het dan zo de hele tijd geweest, vind ik ook wel 
een gek idee.’

R: ‘Maar vooral ook omdat je twee keer de verkeerde diagnose hebt 
gekregen. Dan krijg je weer een andere diagnose. Ik kan snappen 
dat het meteen zorgt voor verwarring. Van wie kreeg je hulp na je 
diagnose?’

M: ‘Van die GGZ dus en een psycholoog Judith en van mijn moeder 
en ook wel een paar vriendinnen. Waar ik het aan had verteld.’

R: ‘Heb je lang bij het GGZ gelopen? Of was dat maar een paar keer?’
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M: ‘Ik loop er nu nog steeds. Of ja ik ga er nog steeds af en toe heen, 
omdat het nog niet zo lang geleden is zeg maar.

R: ‘Echt alleen om te praten en om te kijken hoe je met bepaalde 
situaties om moet gaan bijvoorbeeld?’

M: ‘Ja en ik vond het wel fijn dat ze uitleggen waarom ze erop was 
gekomen zeg maar.’

R: ‘En heb je ook de uitleg gehad wat autisme nou eigenlijk inhield? 
En wat het voor jou persoonlijk betekend.’

M: ‘Ja, ja. Niet altijd heel erg duidelijk, maar dat ligt misschien meer 
aan mij. Ze heeft het wel vertelt en geprobeerd uit te leggen.’

R: ‘Oké. Je zei ook dat je hulp kreeg van je moeder. Hoe was dat? 
Was ze thuis dan het luisterend oor of je stok achter de deur?’

M: ‘Ja ik weet niet zeker of het wel hulp was, maar wel inderdaad dat 
ze daarnaar luisterde. Maar ze geloofde het ook totaal niet in het 
begin. Dus was ook niet echt handig.’

R: ‘Maar je hebt het ook tegen een aantal vrienden vertelt zei je. Hoe 
reageerde zij?’

M: ‘Ja gewoon zo...’

R: ‘Heel nuchter?’

M: ‘Ja dan uhm, ik heb het niet echt over serieuze dingen met hen. 
Het was meer zo van wat. Nu klopt alles ofzo. Zeg maar gewoon 
grapjes over maken. Het is niet zo heel erg, in ieder geval geen 
serieuze gesprekken over gehad. Ze dachten ook dat ik het had 
verzonnen. Toen dacht ik nee ik heb echt de diagnose. Ik bedenk dit 
niet zomaar.’

R: ‘En vond je het fijn dat ze zo nuchter reageerde? Of had je het 
liever iets serieuzer gehad?’

M: ‘Nee, het was wel prima zo. Het was wel iets serieuzer gemogen, 
maar het was prima. Het was zo van het past bij jou. Ja ik weet niet. 
Het was niet echt een ding.’

R: ‘Alles viel op zijn plek.’

M: ‘Ja, maar ik het gevoel dat ze daar een beetje een grapje over-
maakte. Maar dat weet ik niet zeker.’

R: ‘Zijn er nog meer mensen die weten over je diagnose? Familie of 
opa en oma’s.’

M: ‘Qua familie heb ik het aan niemand anders vertelt, maar het is 
ook nog niet zo heel lang. En toen was het ook corona dus ik heb 
niet heel mijn familie gezien. En ik heb het wel aan mijn mentor 
vertelt. Ik dacht dat het belangrijk was, omdat ik er toen net achter 
was. Ik wist niet of het iets zou beïnvloeden ofzo. En mijn zussen en 
gewoon gezin zeg maar.’

R: ‘Je hebt ook nog twee zussen?’

M: ‘Ja.’
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R: ‘Hoe oud zijn ze?’

M: ‘Een halfzus van 24 en een kleiner zusje van 17 jaar.’

R: ‘Hoe vertel je iemand dat je autisme hebt? Bijvoorbeeld bij je 
mentor. Heb je dat dan van tevoren voorbereid?’

M: ‘Nee, gewoon over nagedacht in mijn hoofd. Zo van welke zin 
ga ik gebruiken? Niet een script ofzo. Ik zei zo dat ik de diagnose 
onlangs had gekregen. Dat het misschien handig was om te weten. 
En toen zei hij iedereen is autistisch. Ik zo ah oké.’

R: ‘Dat zei mijn vader ook.’

M: ‘Ik vind het een beetje zo’n…’

R: ‘Een beetje een rare opmerking?’

M: “Ja.’

R: ‘Daar komen we zo nog even op terug. Daar ben ik verder nog 
wel benieuwd naar. Heb je bewuste keuzes gemaakt wie je het wel 
en wie je het niet hebt verteld?’

M: ‘Eens kijken. Ja ik had het, het is niet iets wat ik zo gelijk vertel 
als ik iemand ontmoet ofzo. Ik had het niet mijn klasgenoten gelijk 
vertelt. Gewoon alleen de mensen waarmee ik bevriend aan het 
worden was heb ik het een keer verteld.’

R: ‘Lopend in het gesprek?’

M: ‘Ja, want ik wil niet per se dat het mijn omschrijving is ofzo.’ 

R: ‘Welke situaties vind je moeilijk of ontwijk je het liefst?’

M: ‘Ik had dit opgeschreven. Eerst heel erg school dus, middelbare 
school. Daar ging ik ook heel weinig naar toe. Maar nu is dat eigen-
lijk wel prima, omdat ik eigenlijk gewoon op een nieuwe school zit. 
Soort van even opnieuw begonnen. Dat ontwijk ik eigenlijk niet 
meer zo heel erg. Ik vind reizen wel heel moeilijk. Ik weet niet pre-
cies hoe dat komt. Ik vind dat altijd heel erg onwennig ofzo. Nieuwe 
baan vind ik wel heel erg ongemakkelijk. Dat is voor iedereen wel 
ongemakkelijk denk ik.’

R: ‘Hoezo vind je dat ongemakkelijk?’

M: ‘Ja, omdat je dan helemaal, dan zit je heel erg in de positie van 
een stil nieuw mens ofzo.’

R: ‘Vind je het vervelend als mensen jou stil vinden?’

M: ‘Ik denk het. Ik weet niet zo goed. Dan moet je zo passief zijn, 
want je weet allemaal niet wat je moet doen enz. Maar ik ontwijk 
het niet echt, maar ik vind het wel een beetje lastig.’

R: ‘Kan je zeggen van welke symptomen jij het meeste last hebt? 
Bijvoorbeeld sociaal, oogcontact.’

M: ‘Oogcontact heb ik mezelf echt aan moeten leren, maar dan 
merk ik wel dat mensen zo naar me kijken, zo van wat is er. Dat ik 
het dan juist te veel doe. Maar ook gefragmenteerd denken zijn 
mijn psycholoog. Dat is iets waar ik last van heb, waardoor ik die 
verbanden niet zie.’

R: ‘Is het dan op school dat je verbanden moet leggen of is het per-
soons gericht?’
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M: ‘Meer persoonlijk denk ik. Het is vooral bij de dingen die ik doe. 
Niet zo zeer bij een tekst ofzo.’ 

R: ‘En je zei dat je naar een andere school bent gegaan. Zit je dan 
nou nog steeds bij op middelbare school?’

M: ‘Nee, ik ben naar het Sint Lucas gegaan.’

R: ‘In welk jaar zit je nu? En welke opleiding volg je precies?’

M: ‘Ik doe vormgeving en ambacht, is mbo. Ken je dat?’

R: ‘Ik heb daar wel eens van gehoord. Blijkt heel leuk te zijn Sint 
Lucas.’

M: ‘Ja het is wel heel erg gezellig zeg maar.’

R: ‘Je zit vaak bij creatieve opleiding dat ze je heel loslaten. Of is dat 
bij het Sint Lucas totaal niet?’

M: ‘Weet ik niet zo heel goed. Want ik ben zelf heel erg erop. Want ik 
denk als ik een dag niet ga dan ga ik nooit meer komen. Weet ik dat 
niet echt zeg maar. Als je niet komt wat er dan gebeurt. Het is op 
zich best wel vrij. Je moet er wel voor zorgen dat je bij blijft volgens 
mij.’

R: ‘Vind je dat moeilijk?’

M: ‘Nee niet, ja. Ik weet niet. Ik voel wel erg veel stress over dingen 
waar anderen niet zoveel druk over maken ofzo.’

R: ‘Bij het Sint Lucas weten ze ook van jouw diagnose af?’

M: ‘Ja, mijn mentor weet daarvan af.’

R: ‘Ah oké duidelijk. Wat betekend emancipatie voor jou?’

M: ‘Vond het wel een moeilijke vraag. Is het in de context van autis-
me?’

R: ‘Dat mag jezelf bepalen, daarin ben je helemaal vrij.’

M: ‘Ik denk meer bevrijding van stigma’s en beperkingen. Dat je 
gewoon vrij kan zijn zonder dat dingen niet mogen en kunnen.’

R: ‘Vind je dat er genoeg verteld wordt over autisme en wat het 
inhoudt?’

M: ‘Ik denk het niet.’

R: ‘En waarom niet?’

M: ‘Ik vind het vooral heel extreem uitgebeeld, wat ook goed is. 
Want bij sommige mensen is het meer zichtbaar. Maar het creëert 
ook zo’n beeld dat iedereen super lijpo’s zijn.’

R: ‘Vooral in films in series zie je alleen maar de extreem uitgebeelde 
versies. Jij en ik zie je daar eigenlijk nooit in.’

M: ‘Nee inderdaad.’

R: ‘Vind je dat jammer?’
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M: ‘Ja, ik denk dat het ook wel interessant is om daar over te lezen of 
te zien.’

R: ‘Als je dan zo’n film of serie kijkt geeft het je dan een gevoel dat 
je minder snel praat over je diagnose? Omdat je denkt of bang bent 
als je het vertelt dat je een extreme versie hebt.’

M: ‘Ligt eraan bij welke film, maar als het dus zo is waar je het over 
hebt. Dan praat ik er wel minder snel over denk ik, want dan heb ik 
het gevoel dat het niet mijn ding is om over te praten.’

R: ‘Dat kan ik snappen. Hoe vind je het als iemand autist of autis-
tisch gebruikt om een handeling te beschrijven of goed te praten? 
Dus bijvoorbeeld dat is wel autistisch wat ik nu doe. De autist in mij 
komt naar boven.’

M: ‘Ik stoor me er niet heel erg aan, maar ik vind het wel onnodig. Ik 
vind het vooral onnodig.’

R: ‘En wat maakt het voor jou onnodig?’

M: ‘Ja ik denk dat het een beetje zo een dingetje wordt, zo’n geintje. 
Maar dan kan het ook niet meer zo serieus genomen worden als 
iedereen telkens zegt van ohja dat is wel autistisch dat ik hier mijn 
glas wil hebben ofzo.’

R: ‘We zijn alweer bij de laatste vraag. Ik had het er in het beging 
over dat mijn onderwerp emancipatie voor het autisme spectrum 
stoornis is en dat ik andere zoals jij een stem wil geven. Hoe zou jij 
jouw stem gebruiken?’

M: ‘Als iemand die autistisch is.’

R: ‘Ja.’

M: ‘Ik zou het wel fijn vinden en ik denk dat het ook best wel moei-
lijk is om over te brengen, gewoon als verhaal. Omdat je niet weet 
dat ik gewoon heel normaal ben. Als iedereen er een paar keer van 
heeft gehoord dat het al veel makkelijker bespreekbaarder onder-
werp zou zijn.’
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Persoonlijk
Een doodnormale meid. Zo zou jij mij ook omschrijven. Misschien een beetje stil, verlegen 
en kijk ik eerst graag de kat uit de boom. Raak ik al in de stress omdat onze plannen plot-
seling veranderen. Pure chaos. Ik heb echt moeten leren om je aan durven te kijken, maar 
daar merk jij natuurlijk niks van. Van de buitenkant lijk ik heel normaal, maar zelfs dat speel 
ik. Vanaf kinds af aan al, eerlijk gezegd. Ik was bang. Bang dat jij anders naar me zou gaan 
kijken, als je het wist. Dat ik er een minder mens door werd. Misschien dat je me zelfs een 
gekkie zou vinden? Zo zag ik mezelf eerst ook. 

Vanuit de verteller
Een doornormale meid, zo zou ik mezelf omschrijven. Stil, verlegen, iemand die graag de kat 
uit de boom kijkt Ik raak al in de stress als mijn plannen plotseling veranderen. Pure chaos. 
Ik heb echt moeten leren om mensen aan te durven kijken, maar anderen merken niet dat 
ik het daar moeilijk mee had. Van de buitenkant lijk ik heel normaal, maar zelfs dat speel ik. 
Vanaf kinds af aan al, eerlijk gezegd. Ik was bang. Bang dat mensen anders naar me zouden 
kijken, als ze het wisten. Dat ik er een minder mens door werd. Dat ze me een gekkie zouden 
vinden. Zo zag ik mezelf eerst ook. 
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