
Voorwoord

Suzanne Agterberg-Rouwhorst heeft voor haar eerste boek als titel gekozen: ‘Autisme 
anders bekijken – omdat geen kind hetzelfde is’.

Een titel die de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NvA) van harte kan aanbevelen. 
Want het is zo belangrijk dat er maatwerk wordt geboden bij autisme. Ieder mens is 
uniek en voor mensen met autisme geldt dat precies zo. ‘Als je één persoon met au-
tisme kent, dan ken je één persoon met autisme’. Generaliseren en standaardiseren is 
eigenlijk niet mogelijk bij autisme. Er bestaan geen standaard handleidingen die gelden 
voor alle kinderen met autisme. Er moet juist goed gekeken worden naar de talenten en 
mogelijkheden in plaats van de (gedrags)problemen die vaak als eerste zichtbaar zijn, 
wat ook Suzanne Agterberg-Rouwhorst in haar boek onderstreept.

In dit boek worden de diverse vooroordelen rondom autisme aan de orde gesteld: Heb-
ben mensen met autisme eigenlijk wel emoties? Kunnen mensen met autisme wel com-
municeren?

Zomaar een greep uit de vooroordelen waar gezinnen regelmatig mee te maken krij-
gen. Daarnaast kost het ouders van een kind met autisme tijd om te accepteren dat 
hun kind ‘anders’ is. Ouders kennen hun kind als beste, maar kunnen toch twijfelen 
of bepaald gedrag bij het autisme hoort. Iedereen in de omgeving, op school, in de fa-
milie, heeft wel een mening over die gedragsproblemen van het kind, wat voor ouders 
niet altijd even gemakkelijk is. Niet alleen het accepteren van de diagnose en de opvat-
tingen vanuit de omgeving leiden soms tot moeilijkheden en vragen, ook zien ouders 
zich geconfronteerd met de ontwikkeling van het kind die niet altijd leeftijdsadequaat 
verloopt. Ouders moeten daar een weg in vinden, en het liefst samen met de omgeving, 
zoals bijvoorbeeld met de leerkracht.

Suzanne Agterberg-Rouwhorst heeft een boeiend boek geschreven vanuit onderzoek 
en eigen ervaring, waarin ieder kind een individu mag zijn. Door het gebruik van meer-
dere voorbeelden zal de tekst herkenning geven voor veel ouders en leerkrachten. De 
tips die bij de verschillende hoofdstukken worden gegeven kunnen bijdragen aan het 
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verbeteren van het begrip voor het kind dat u in gedachten heeft als u dit boek gaat 
lezen.

Na school praatte ik met mijn collega, en vroeg of zij ook vond dat 

Sander de laatste weken zo slecht luisterde. Zij antwoordde mij dat 

Sander niet slecht luisterde, maar slechts antwoord gaf op wat ik 

hem vroeg. Ik had hem gevraagd of hij op zijn stoel wilde gaan 

zitten … dat wilde hij helemaal niet! Terugdenkend aan mijn communicatie steeg 

het schaamrood mij naar de kaken … 

(citaat uit boek blz. 66)

Het is goed om af en toe stil te staan bij je eigen gedrag als ouder of leerkracht. ‘Doe ik 
het wel autismevriendelijk genoeg?’ en ‘Kijk ik wel écht naar dit kind’? Een zoektocht 
én een proces naar de juiste begeleiding en hulp, waarbij niet moet worden uitgegaan 
van de (ongeschreven) regels in de samenleving, maar van steun, begrip en het bevor-
deren van zijn/haar talenten en motivatie, passend bij het kind met autisme.
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