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«Brussen, gezinservaringen en 

praktische handreikingen»



“Geen enkel gezin is imuun aan
moeilijkheden… Wat gezonde gezinnen
kenmerkt is niet zozeer de afwezigheid
van moeilijkheden of van lijden, maar
eerder hun capaciteit om problemen aan te
pakken en op te lossen” (F. Walsh, 2008)

Laten we de legende van het 
«gewone» of het «normale» 

gezin loslaten



Je kan coping teweegbrengen door het
gezin aan te moedigen om een conflict,
een crisis of een impasse te zien als een
aanvaardbare en betekenisvolle uitdaging.



De broers en zussen

Ze kunnen mekaar een houvast geven, mekaar

ondersteunen of ontwijken, mekaar onder vuur nemen,

overleggen, samenwerken en mekaar op een positieve

manier uitdagen om het beter te doen dan de andere. Ze

kunnen leren hoe men een vriendschap doet groeien en

het voor mekaar opnemen, hoe succes bereiken en

behouden, wanneer bij je standpunt blijven en wanneer

van gedacht te veranderen,...

Men ontwikkelt spelgedrag, communicatievaardigheden,

interactie, enz …..



De Broers en zussen (brussen)

Oudere brussen gaan 

vaak een ouderrol 

aannemen (voornamelijk de 

zussen)

De jongere brussen 

steken vaak hun broer of zus 

voorbij, waardoor de rollen 

omgekeerd worden…. 



DE HOOGST MOGELIJK ZELFSTANDIGHEID

Je zou de hoogst bereikbare zelfstandigheid moeten

beschouwen door rekening te houden met de 

behoeftes van de persoon en met zijn kenmerken

binnenin een gezinscontext en  

een sociaal – economische context

De kwaliteit van leven…..



De persoon

School

Centrum

Werk
Thuis

Maatschappij Vriendschap

DE PERSOON STAAT CENTRAAL



Pre-educatie

de omstandigheden creeren waarin de stress afneemt en 
de mogelijkheden om te leren groeien : (Theo Peeters)

1. Voorspelbaarheid

2. Sensoriele bescherming

3. Positief zelfbeeld 

4. Respect

(autisme van binnenuit begrijpen)



Veiligheid….



Waar de prioriteiten leggen?



Zelfredzaamheid

Eenvoudige dagelijkse vaardigheden, zoals zichzelf verzorgen, 

eetgedrag, het inslapen en het slapen, zindelijkheidstraining,enz...



• Bron: sostegno.forumattivo.com

Zelfredzaamheid



Bron:  http://theautismangle.blogspot.it/2011/02/tackling-terrible-toothbrush-tips-for.html

Tanden poetsen



Uitkleden

Bron:
http://www.gratisbeloningskaart.nl/dagritmekaarten/



Bron:
http://www.gratisbeloningskaart.nl/dag
ritmekaarten/

Bron:
http://www.forumlive.net/proposte/TEMPO/il_tempo_per_il_bambino.html

Bron:
http://www.ellenheutink.nl/ud/uw_
publicatie.htm

Aankleden

Hoe, waar, wanneer 

en wat?



trentanni di normali differenze

Handen wassen

Een voorbeeld kan je hier vinden: http://tips4specialkids.com/2011/08/04/task-analysis-for-washing-hands/



communicatievaardigheden



 Desensibilisatie, afleiden, belonen …

 Handen vuilmaken in het zand, het vuil is 
onaangenaam

 Alle gezinsleden moeten hun nagels 
knippen 

 Het kind moet erbij betrokken worden

Bron: 
http://cynk.wordpress.com/2012/08/11/he-
let-me-trim-his-fingernails/

Bron:
http://planetoutreach-asd.blogspot.it/2012/02/nail-
cutting-bridge-of-death.html

Nagels knippen



Haar knippen

Bron:
http://digilander.libero.it/autismoebambini/pagina
sequenze.htm

Filmpje: 
http://abclocal.go.com/kabc/story?section=news/health/your_health&id=8089334

Bron: 
http://www.autismspeaks.org/docs/HaircuttingTrainingGuide.pdf

 Gebruik een stille en rustige stem

 Probeer het kind niet te verrassen 
vanachter uit

 Eenvoudig taalgebruik

 Op antwoord wachten



 Opletten voor de oren (stoppen, zingen)

 Reukloze shampoo of balsem bij 
hypersensibiliteit

 Kies het juiste moment (bijvoorbeeld niet 
na een drukke schooldag)

 Dek het kind af

 Laat het materiaal aanraken voor het 
knippen 

 Doe het zo snel mogelijk

 Eerst de moeilijke gedeeltes

 Motiveren, belonen, gelukwensen ….

Bron:
http://www.child-autism-parent-
cafe.com/haircut.html

Haar knippen



Je behoeftes doen

Bron:
http://www.gratisbeloningskaart.nl/dagritmekaarten/



Je behoeftes doen



De douche of het bad nemen

Bron:
http://www.gratisbeloningskaart.nl/dagritmekaarten/



Eten

• Bron: http://theautismangle.blogspot.it/

Gevarieerd en met regelmaat eten



Slapen

Bron: http://noahsworldllc.com/tag/autism-treatment

Bron: http://www.myaspergerschild.com/2008/05/sleep-

problems.html

‘s nachts slapen en in je eigen bed slapen???



Dagelijkse vaardigheden

Je leefruimte in orde houden, eten klaarmaken, je 

verplaatsen in de buurt, boodschappen doen, het 

openbaar vervoer nemen,                     

werkgedrag…



Huishoudelijke vaardigheden



De afwas doen



koken

Bron: 
http://www.montessorionthedouble.com/



koken

Bron:
http://www.artfulparent.com/2008/
04/popovers-for-breakfast-pretend-
soup-for-lunch.html

Bron:  
http://teachingtheboy.blo
gspot.it/2010/04/visual-
recipes.html

Bron http://teachinglearnerswithmultipleneeds.blogspot.it/2009/07/visual-recipes.html



Tafel dekken

Bron: http://sostegno.forumattivo.com/t1096-vita-pratica-
apparecchiare-la-tavola

Bron:
http://www.erickson.it/Multimedia/Pagine/Scheda
-DVD.aspx?ItemId=37923



Positief zelfbeeld

Zelfbeeld + specifieke vaardigheden+ efficiente 
communicatie + waardevolle sociale relaties + begrip

over eigen mogelijkheden en limieten

Het sociaal netwerk zou de boodschap moeten
comuniceren:

Als persoon

ben je OK!!!



Sociale vaardigheden stimuleren

perspectiefneming, inzicht in en regulatie van niet verbale 
communicatie en emoties,  gespreksvaardigheden met 
nadruk op de cognitive sociale vaardigheden, samen met het 
aanleren van vaardigheden om vriendschappen aan te gaan. 

Welke sociale vaardigheden zijn belangrijk? (het belang van 
observatie e begrijpen van functie probleemgedrag)

bijvoorbeeld: omhelzen, ruiken, seksualiteit, enz.

Inzicht in en het begrijpen van de sociale regels…



Vertellen



Emoties exploreren



Emoties exploreren

Howlin P, Baron-Cohen S & Hadwin J (1998)

Teaching Children With Autism to Mind-Read : A Practical Guide for Teachers and 

Parents; John Wiley and Sons Ltd



 CAT-kit van Tony Atwood: 

http://www.cat-kit.com/

Het leren omgaan met emoties, 

emoties moduleren

• Exploring Feelings: Anxiety: Cognitive Behaviour Therapy to 

Manage Anxiety. Future Horizons, Inc.Atwood T. (2004)

• Behandelwijzer Leuk vinden – lief vinden; Cognitieve gedragstherapie voor 

kinderen in het autismespectrum om affectie te leren begrijpen en 

uitdrukken; Nieuwezijds, Tony Attwood & Michelle Garnett (2014)

• Werkboek Leuk vinden – lief vinden; Kinderen in het autismespectrum 

affectie leren uitdrukken en waarderen;Tony Attwood & Michelle Garnett 

(2014)

Emoties exploreren, controleren en 

comuniceren …  



• Inzicht in en communicatie van diagnose

• Vermeulen, P. (2005). Ik ben speciaal. Uitg. EPO.

• Enkel in het Italiaans: Gli devo dire che è Asperger? Strategie e consigli per spiegare 

la diagnosi di Spettro Autistico alla persona, alla famiglia e alla scuola.” di Tony 

Attwood e Carol Gray, Armando Editore, 2014



Sport en vrije tijd



Sport en vrije tijd



Het plezier maken



Bedankt voor jullie aandacht


