C0MMUNICEREN
0VER AUTISME
Naar een samenleving met
wederzijds begrip

TIPS H0E TE C0MMUNICEREN

Vlaamse Vereniging Autisme brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal
netwerk samen. VVA wil onze samenleving motiveren en activeren zodat mensen met
autisme en hun omgeving zichzelf kunnen zijn, vertrekkend vanuit hun kwaliteiten en
rekening houdend met hun specifieke noden. Ons ideaal is een samenleving die openstaat
voor alle facetten van autisme en waar diversiteit als een meerwaarde wordt ervaren.
We moedigen mensen aan om een positief taalgebruik te hanteren over autisme en na te
gaan of deze strookt met de hieronder vermelde richtlijnen.

ZEG NIET

ZEG WEL

ook al verwijzen sommigen wel op deze wijze naar zichzelf

zo wordt de persoon niet gereduceerd tot autisme

autist/auti/aspi

lijdt aan autisme/is getroffen door autisme

heeft autisme/een autismespectrumstoornis

mentaal gehandicapt/met een mentale retardatie/achterlijk

met een verstandelijke beperking

ziekte/aandoening/afwijking

beperking/handicap

personen met een normale ontwikkeling/die zich normaal
ontwikkelen

personen met een typische ontwikkeling/die zich typisch
ontwikkelen

autisme is zeldzaam

ENKELE MYTHES 0NTKRACHT

persoon/kind met autisme/met een autismespectrumstoornis

MYTHE vs FEIT
autisme is niet zeldzaam: er zijn in Vlaanderen 42.000 personen
met autisme, bij 1 geboorte op 150 is dus sprake van een
autismespectrumstoornis

autisme is het gevolg van emotionele verwaarlozing, van
afwijzende, kille en weinig emotioneel betrokken ouders

autisme is een complexe ontwikkelingsstoornis waarbij de hersenen
op een andere manier informatie verwerken, autisme wordt niet
veroorzaakt door de manier waarop ouders hun kinderen opvoeden

1 kenmerk = autisme

we spreken van het autismespectrum: er is dus een veelheid aan
kenmerken, die bovendien verschillen van persoon tot persoon

alleen kinderen hebben autisme, ze kunnen genezen van
autisme of 'eruit groeien'

autisme heeft een levenslange impact, kinderen groeien op tot
volwassenen met autisme en kunnen meester worden in het
camoufleren en compenseren van hun autisme

autisme is een recent fenomeen/een rage/een epidemie

de toename is eerder te wijten aan de combinatie van een ruimere
definitie van autisme, een grotere bekendheid van de kenmerken
en een vroegere diagnose, bovendien zorgt de huidige complexe
samenleving ervoor dat autisme vaker een 'handicap' wordt

personen met autisme horen thuis in het buitengewoon onderwijs

met de juiste ondersteuning en aangepaste omgeving op school en
erbuiten kunnen personen met autisme zowel in het gewoon als
buitengewoon onderwijs leren en zich ontplooien

personen met autisme willen sociaal contact vermijden

personen met autisme willen graag vrienden maken en houden
maar dit verloopt niet altijd eenvoudig

alle personen met autisme hebben een uitzonderlijke gave,
een piekvaardigheid

piekvaardigheden zijn eerder zeldzaam, alle personen met autisme
beschikken wel over talenten

syndroom van Asperger is een milde/lichte vorm van autisme

syndroom van Asperger is een diagnose binnen het autismespectrum (deze diagnose wordt in DSM 5 niet meer vermeld)

mensen met autisme zijn een gevaar voor de samenleving

het aantal mensen met autisme die betrokken zijn bij criminaliteit is
deze mythe komt voort uit (suggestieve) berichtgeving die autisme linkt aan
klein, bovendien als iemand dergelijke gedrag stelt, is dit mogelijk
extreem gewelddadig gedrag en criminaliteit en die de daden reduceert tot louter te wijten aan frustratie, fysieke of emotionele overprikkeling... niet
het gevolg van autisme
noodzakelijkerwijs kwaad opzet; hun sociale naïviteit kan hen net
eerder slachtoffer dan dader van criminele feiten maken
Autisme is onzichtbaar en heeft vele gezichten. Elke persoon met autisme is uniek.
Omdat autisme zich zo verscheiden en met een verschillende intensiteit toont, bestaat er niet
zoiets als typisch autistisch gedrag, maar wel vele varianten in een breed spectrum. Als gevolg van hun
andere manier van informatieverwerking ervaren mensen met autisme de wereld anders. Autisme heeft
invloed op alle levensdomeinen in alle levensfasen en vertaalt zich in zwakke én sterke kanten.

Meer informatie over autisme en onze vereniging?
www.autismevlaanderen.be
vva@autismevlaanderen.be
Autismetelefoon 078/152 252
www.participate-autisme.be

Indien mogelijk graag bovenstaande gegevens
vermelden bij verslaggeving over autisme.
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