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Voorwoord

Ik draag sinds mijn veertigste verjaardag een leesbril. Ik kan echt niet meer 
zonder functioneren, ik word er zelfs onzeker van wanneer ik hem niet bij me 
heb. Daarbij komt ook nog eens dat ik hem wel 500 keer per dag op- en afzet. 
Ik leg hem overal neer, steek hem zomaar los in mijn handtas, mijn jaszak, etc. 
Kortom … ik draag weinig zorg voor mijn ‘o zo noodzakelijke leesbril’, met als 
gevolg dat hij steeds vuil is en vaak vol krassen staat. Toch lukt het me steeds 
te lezen wat er staat, wat maakt dat ik niet gemotiveerd ben om er beter zorg 
voor te dragen. 

Er wordt vaak gezegd dat je gedrag van personen met een autismespectrum-
stoornis met een ‘auti-bril’ moet bekijken. In mijn job draag ik dus, naast mijn 
‘vaak vuile’ leesbril, ook zo’n AUTI-bril. Het is inderdaad zinvol om te probe-
ren het gedrag van mensen met autisme correct te lezen. Gelukkig spreken we 
hier over een denkbeeldige bril, want als je een vuile of bekraste auti-bril opzet, 
leidt dit tot een troebel ‘in-zicht’, wat het lezen van gedrag NIET echt verbetert. 

Het is belangrijk om te weten dat ieder mens met autisme heel verschillende 
dingen vraagt van zijn of haar omgeving. Als je denkt dat bijvoorbeeld ‘struc-
tuur’ en ‘voorspelbaarheid’ de twee magische woorden zijn, die je leest wan-
neer je de auti-bril opzet, dan doe je een deel van de mensen met autisme ern-
stig tekort. Daarnaast leidt een auti-bril ook weleens tot kortzichtigheid, je ziet 
een persoon, je ziet wat bijzonder gedrag en plots wordt die persoon ‘autistisch’. 
Maar dan heb je gewoonweg de verkeerde bril opgezet!
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Kortom … ik raad je aan veel zorg te dragen voor die ‘o zo noodzakelijke 
 auti- bril’, want in je omgang met mensen met autisme helpt het wanneer de 
glazen ‘glASShelder’ zijn. 

Veel leesplezier, 
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