
Deze poster is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), voor mensen met autisme. Onder autisme vallen mensen met o.a. klassiek autisme, de stoornis van  Asperger, PDD-NOS, MCDD.

Heeft extreme emoties die niet 
altijd te begrijpen zijn.Verzet zich sterk tegen veranderingen.

Is meer dan normaal gehecht 
aan bepaalde voorwerpen.Kent geen angst voor echt gevaar.

Lijkt minder oogcontact te maken 
of kijkt door je heen.

Vertoont opvallende stereotiepe 
lichaamsbewegingen.

Drukt vaak behoefte uit door de
ander mee te trekken.

Neemt geen initiatief tot of deel 
aan een gesprek.

Verzet zich tegen knuffelen of troosten 
als de ander het initiatief neemt, 

of reageert hier passief op.

Fladdert bij opwinding.
Is sterk in de ene vaardigheid 

maar zwak in de andere.

Ongewoon spelgedrag. Gebruikt materiaal 
op een manier waarvoor het niet bedoeld is. 

Is langdurig met hetzelfde materiaal of 
met een favoriet onderwerp bezig. 

Verbeeldingsspel ontbreekt of maakt een 
vreemde (nagebootste) indruk.

Neemt alles heel letterlijk. 
Heeft geen normale fantasie.

Is vaak ongevoelig of overgevoelig 
voor pijn, hitte of kou.

Wordt erg geboeid door draaiende 
voorwerpen.

Er zijn individuele verschillen in de manier waarop autisme zich uit, maar de aard van de 
stoornis is steeds hetzelfde. Stoornissen in het sociale contact, met name in de sociale 
wederkerigheid, verbale en non-verbale communicatie, verbeeldend vermogen en een 
opvallend beperkt repertoire van interesses en activiteiten. De op deze poster getoonde 
gedagskenmerken kunnen bij mensen met autisme in uiteenlopende mate naar voren 
treden. Ook hoeven niet alle getoonde kenmerken aanwezig te zijn.

Voor algemene informatie: 
Informatie en Advieslijn 
0900-2884763 (0,05 ct per minuut)
info@autisme.nl
www.autisme.nl

Landelijk bureau NVA
Prof. Bronkhorstlaan 10 (gebouw 100)
3723 MB Bilthoven
Tel.: 030-2299800
Fax: 030-2662300

Autisme
opvallende gedragskenmerken

Nederlandse Vereniging voor Autisme

Heeft de neiging om de aandacht van de 
ander op te eisen.

Reageert niet op anderen of laat het initiatief tot 
contact aan de ander over.

Speelt het liefst alleen of mist de sociale 
vaardigheden om met leeftijdsgenoten te spelen. 
Kan geen vriendschap sluiten of onderhouden.

Heeft veel aanmoediging of overreding 
nodig om iets nieuws te proberen.

Onderzoekt voorwerpen ongewoon vaak door 
middel van ruiken, likken of voelen.

of juist

Lijkt doof.

Praat of vraagt onophoudelijk of wil 
voort durend over een bepaald 

onderwerp praten.Praat niet of opvallend ongewoon.
Kan zich niet verplaatsen in 

gevoelens van anderen.
Herhaalt woorden op een zinloze 

manier (“papegaaien”).

of juist
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