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ACADEMISCHE WERKPLAATS AUTISME

Door Julie Wevers

Omgaan met je (eigen) autisme

‘De mensen met autisme uit onze projectgroep gaven 

eerder aan dat hun functioneren voor een groot deel 

afhangt van hun vermogen om te gaan met het eigen 

autisme. Ook ouders en andere betrokkenen zoals 

hulpverleners en leraren zien hier een sterk verband. 

het kunnen bewaken van de eigen grenzen. Iemand die 

van zichzelf weet dat hij geen felle lichten verdraagt, kan 

bijvoorbeeld besluiten om niet naar een discotheek te 

gaan. Dat voorkomt dat hij overprikkeld raakt.

op het onderwerp identiteitsvorming. Dat hangt 

namelijk heel nauw samen met het onderwerp 

‘omgaan met je autisme’. Je identiteit is altijd aan 

verandering onderhevig. Dat is vooral het geval tijdens 

crisismomenten die erg vormend zijn voor je identiteit. 

Bijvoorbeeld de overgang van de basisschool naar de 

middelbare school, of van opleiding naar werk. Dit soort 

transitiemomenten levert verhoogde ‘identiteitsstress’ 

op, wat zich onder meer uit in piekeren, depressieve 

klachten en existentiële vragen. Dit geldt voor heel veel 

mensen, maar mensen met autisme lopen dan relatief 

vaak vast. Wij onderzoeken nu hoe mensen met autisme 

deze problemen op het gebied 

van identiteitsvorming ervaren, 

en wat hen hierbij helpt of 

juist belemmert. Ook zijn we 

benieuwd naar de (mogelijke) 

verbanden bij mensen met 

autisme tussen het proces van 

en zelfbeeld.’

‘Tot nu toe hebben we onder 

meer literatuuronderzoek 

gedaan naar in totaal zestig interventies waarvan leden 

van de projectgroep uit persoonlijke ervaring weten dat ze 

nuttig zijn. Daaruit hebben we een shortlist geselecteerd 

van zestien interventies waarin aandacht bestaat 

voor identiteit en zelfrealisatie. Hiervan gaan we die 

componenten in kaart brengen waarvan we verwachten 

dat ze werkzaam zijn.

Daarnaast zullen we tussen nu en april 2021 diepte-

interviews houden met een zo divers mogelijke groep van 

vijftien personen met autisme van zestien jaar en ouder. 

Van de geïnterviewden zullen we waar mogelijk ook 

één naaste spreken. Door middel van deze gesprekken 

proberen we te achterhalen wat de aanvullende 

hulpbehoefte is van mensen met autisme, en welke 

aandachtspunten belangrijk zijn.’

‘Als het goed is hebben we straks een beter beeld van de 

uitdagingen waar mensen met autisme voor komen te 

staan op het gebied van identiteitsvorming. We zullen dan 

een nieuw of aangepast hulpaanbod gaan vormgeven, 

waarbij we kritisch kijken naar welke belangrijke hiaten 

naar voren komen in het huidige hulpaanbod. Uiteindelijk 

hopen we mensen met autisme te helpen om waar 

mogelijk zélf hun weg te kunnen vinden in hun zoektocht 

naar zichzelf.’ •

De Academische Werkplaats Autisme (AWA) is 
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