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INLEIDING

  Rik, een slimme vijftienjarige die goed is met computers, 

kijkt ineens erg moeilijk wanneer hem tijdens het intakege-

sprek wordt gevraagd waarom hij speciaal onderwijs nodig 

heeft. ‘Ik heb iets van autisme of zo.’ De vraag waar hij dan 

last van heeft, doet hem nog moeilijker kijken: ‘Vraag maar 

aan mijn moeder.’ ‘Rik, zou jij zelf niet graag willen weten 

wat autisme is? Dan snap je misschien ook waarom je het 

niet redde op je oude school.’ ‘Hm...’

 Op Bascule Extern volgen intelligente jongeren tussen 

twaalf en twintig jaar met een autismespectrumstoornis 

(ASS) onderwijs op havo/vwo-niveau (zie box 1). Veel goed in-

telligente jongeren met ASS blijken prima te gedijen op het 

regulier voortgezet onderwijs, al dan niet met speciale hulp. 

Sommigen hebben echter dermate last van de beperkingen, 

voortkomend uit de stoornis, dat zij het niet redden. 

 Scholen voor deze kwetsbare doelgroep zijn in opkomst – 

inmiddels zijn er vergelijkbare initiatieven elders in het land 

ontstaan – en zij boeken succes. Het schoolverzuim is relatief 

laag, vroegtijdige schooluitval kan meestal worden voor-

komen en de kans op het behalen van een diploma neemt 

beduidend toe. 

  Op Bascule Extern wordt op de schoollocatie een heel 

pakket aan behandeling geboden, waarbij Ik ben speciaal 2 

(Vermeulen, 2005) vaak een startpunt is. Van dit programma 

voor psycho-educatie aan mensen met ASS verscheen in 1999 

de eerste versie. Wij hebben dit programma inmiddels vier 

jaar intensief bij deze groep jongeren gebruikt. In dit artikel 

beschrijven we de inhoud van het programma, de toetsing 

aan onze praktijk en de op basis daarvan doorgevoerde aan-

passingen. 
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In dit artikel wordt beschreven hoe we bij Bascule Extern 
in de afgelopen vier jaar psycho-educatie bij intelligente 
jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) vorm 
hebben gegeven. Bascule Extern is een samenwerkingsver-
band tussen een cluster 4-school voor onderwijs op havo/
vwo-niveau, die hoofdzakelijk is bestemd voor jongeren 
met ASS, en het kinder- en jeugdpsychiatrische centrum 
De Bascule, dat op dezelfde locatie poliklinische behande-
ling biedt. De – individuele – behandeling is in eerste in-
stantie gericht op het ondersteunen van de schoolgang. 
Het gehanteerde programma is gebaseerd op de door Pe-
ter Vermeulen ontwikkelde methode Ik ben speciaal. Als 
gesprekstechniek wordt de socratische methode ingezet, 
waarmee een sturende en motiverende aanpak is gega-
randeerd. Er wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van 
eenduidig en concreet taalgebruik, waarbij met behulp 
van visuele middelen wordt getracht om communicatie- 
en generalisatieproblemen te minimaliseren. Gezien onze 
intelligente doelgroep hebben wij het programma op een 
aantal punten aangepast. 
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JONGEREN MET Ass BIJ BAsCuLE ExTERN 

  ASS kenmerkt zich door ernstige tekortkomingen in de 

wederkerige sociale interactie, de (non)verbale communicatie 

en rigide gedragspatronen, zoals fascinaties en stereotypieën. 

In de praktijk van Bascule Extern komen wij bijna de hele 

DSM-IV-range van ASS tegen – klassiek autisme, PDD-NOS en 

stoornis van Asperger – en de niet in de DSM opgenomen diag-

nose multiple complex developmental disorder (MCDD). Jongeren 

met ASS bij Bascule Extern hebben, zoals iedereen met deze 

diagnose, te kampen met een chronische stoornis die zich 

in alle ontwikkelingsdomeinen manifesteert. Bekend zijn 

de problemen met vriendschappen en relaties, moeite met 

veranderingen, een grote behoefte aan structuur en voorspel-

baarheid en onhandigheid in de communicatie. 

  In deze schoolse setting zien we bij deze intelligente leer-

lingen onderstaande specifieke cognitief-communicatieve 

problemen die samenhangen met de genoemde tekortko-

mingen. 

- Problemen met de planning en organisatie, waardoor 

leerlingen bijvoorbeeld hun agenda onvoldoende bijhouden 

of veel te laat starten met het leren voor een proefwerk of 

examen.

- Te veel aandacht voor details en een gebrek aan overzicht 

bij het studeren, waardoor er bijvoorbeeld problemen ont-

staan bij het bestuderen van grote hoeveelheden tekst.

- Het te letterlijk nemen van de taal. Het volgende voorbeeld 

vormt hiervan een goede illustratie. Vanuit de gedachte dat 

extra visuele ondersteuning belangrijk is, vertelt de docent aan haar 

klas dat ze de huiswerkopdrachten 3 en 4 uit het werkboek moeten 

omcirkelen. Een van de leerlingen doet keurig wat hem gevraagd 

wordt – hij zet een grote cirkel om de hele opdrachten in plaats van 

alleen rond het cijfer drie en vier. 

- Problemen met informatieoverdracht, waardoor het maken 

van mondelinge toetsen en boekverslagen een probleem 

wordt. In de individuele behandeling wordt hieraan vaak 

extra aandacht besteed via modeling en uitleg, waarbij veel 

herhaling nodig is om progressie te boeken en de generalisa-

tie in gang te zetten.

  Deze problemen kunnen worden verklaard door de theo-

rieën over het executief functioneren (coördinatie en organi-

satie van informatie in de hersenen), de centrale coherentie 

(betreft een afwijkende wijze van waarnemen: gedetailleerd 

en fragmentarisch) en theory of mind (ToM: het vermogen om 

gedachten, intenties, gevoelens en ideeën aan anderen of 

jezelf toe te schrijven) (Frith, 2002). Het begrip ‘contextblind-

heid’ van Vermeulen, een nieuwe, zeer verhelderende toevoe-

ging aan deze drie theorieën, maakt duidelijk waardoor het 

zo vaak misgaat met de betekenisgeving in allerlei situaties 

(Vermeulen & Degrieck, 2006). 

 Onze leerlingen worden, zelfs door ervaren docenten en 

therapeuten, gemakkelijk overschat door de discrepantie 

tussen het hoge niveau waarop ze intellectueel functioneren 

en het lage niveau van hun schoolse, sociale en communica-

tieve vaardigheden.

 De meeste jongeren die wij in onze praktijk tegenkomen, 

zijn al lang bekend in de ggz-hulpverlening, waarbij de  

diagnose doorgaans al op jonge leeftijd is gesteld. We zien 

een duidelijk verschil in functioneren tussen de jongeren 

in de onder- en de bovenbouw. In de onderbouw hebben de 

jonge leerlingen vaak zowel op school als daarbuiten veel 

last van hun autistisch denken en gedrag, waarbij stressreac-

ties vanuit (sociaal) onvermogen en onbegrip kunnen leiden 

tot angst en agressief gedrag. De ernst van de gedragsproble-

men neemt vaak tijdelijk toe als gevolg van de veranderin-

gen die gepaard gaan met de overgang naar het middelbaar 

onderwijs en de ontluikende adolescentie. Deze leerlingen 

zijn vaak nog niet goed in staat over zichzelf na te denken, 

reageren te impulsief en doorgaans sociaal inadequaat.

 Bij de leerlingen in de bovenbouw manifesteren de 

problemen zich anders. Het autistisch denken en handelen 

imponeert vaak als minder ernstig, maar als we de jongeren 

beter leren kennen, blijken zich dezelfde basisproblemen in 

een andere vorm voor te doen. Wat betreft het leren blijft er 

sprake van een gebrekkig inzicht in oorzaak-gevolgrelaties, 

het onvermogen om (mondelinge) toetsen tot een goed einde 

te brengen en extreem grote angst en stress voor en tijdens 

examens. Jongeren ontwikkelen door hun gebrekkige voor-

stellingsvermogen bijvoorbeeld vaak moeilijk een beeld over 

de toekomst, waardoor leerlingen zelfs tot in vwo 6 over wei-

nig intrinsieke motivatie beschikken voor school. Hierdoor 

blijven ze erg afhankelijk van de invloed van docenten en 

ouders. Ook het functioneren in een groep en het ontwik-

kelen van leeftijdsadequate sociale relaties blijft voor veel 

jongeren een moeilijk punt. 

psYCHO-EDuCATIE

  Er bestaan verschillende definities van psycho-educatie: 

van het meedelen van de diagnose tot zelfs vormen van 

psychotherapie. Vermeulen ziet psycho-educatie als een edu-

catieve of pedagogische interventie, gericht op het vergroten 
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problematiek. Door de overgang naar Bascule Extern worden 

jongeren er expliciet op gewezen dat ze een probleem heb-

ben: ze moeten immers naar een speciale school. De bewust-

wording van het anders-zijn is vaak een eerste stap in het ac-

ceptatieproces van de stoornis en vormt een goede indicatie 

om psycho-educatie te starten. Ik ben speciaal wordt dan ook 

vooral in de onderbouw ingezet. Leerlingen die al langer op 

deze school zitten, ervaren bij Bascule Extern dat docenten 

en hulpverleners problemen onomwonden bij de naam noe-

men. Als blijkt dat jongeren niet in staat zijn om informatie 

over ASS op zichzelf toe te passen, als kennis is verdwenen of 

als er andere, nieuwe vragen omtrent de diagnose zijn ont-

staan, bieden we psycho-educatie (opnieuw) aan. We merken 

dan dat herhaling geen kwaad kan, zeker als de jongere in de 

bovenbouw inmiddels beter in staat is om over zichzelf na te 

denken. Uiteraard wordt er altijd met het team van docen-

ten en therapeuten, de ouders en de jongere bekeken welke 

(contra-)indicaties er zijn voordat wordt gestart met psycho-

educatie (zie box 2 en 3). Het initiatief voor psycho-educatie 

kan overigens door alle betrokkenen genomen worden: de 

jongere, de ouders, de behandelaar of de mentor. 

 Personen met ASS hebben, zoals reeds genoemd, onder 

andere problemen op het gebied van de ToM: het vermogen 

om gedachten, intenties, gevoelens en ideeën aan anderen of 

jezelf toe te schrijven. Dat vermogen is vaak wel aanwezig, 

Box 1: Bascule Extern
Bascule Extern is een Amsterdams samenwerkingsver-
band tussen het Altra College (voortgezet speciaal onder-
wijs - cluster 4) en De Bascule (academisch centrum voor 
kinder- en jeugdpsychiatrie). Binnen één gebouw verzorgt 
Altra onderwijs op havo- en vwo-niveau en De Bascule 
poliklinische psychiatrische behandeling. Bascule Extern 
is vijf jaar geleden gestart met twaalf leerlingen en is 
inmiddels uitgegroeid tot een school met 160 leerlingen, 
voornamelijk jongens. Ruim 80% van de leerlingen heeft 
een diagnose binnen het autistisch spectrum. Daarnaast 
zijn er leerlingen met andere psychiatrische problematiek, 
zoals ADHD, stemmingsstoornissen, persoonlijkheids-
stoornissen in ontwikkeling en psychotische stoornissen. 
Enerzijds zijn de (gedrags)problemen bij de leerlingen zo 
ernstig dat handhaving in het reguliere onderwijs niet 
langer mogelijk is en anderzijds passen deze jongeren van-
wege hun hoge intelligentie niet in het reguliere cluster 
4-onderwijs. De ambulante hulpverlening is in eerste 
instantie gericht op het ondersteunen van de school-
gang, waarbij we zo veel mogelijk een beroep doen op 

de aanwezige (en soms verborgen) competenties van de 
jongeren en hun gezin.

Het ambulante hulpaanbod bestaat op dit moment uit: 
psychiatrische diagnostiek en begeleiding, behandeling 
met psychofarmaca, adolescententherapie, cognitieve 
gedragstherapie, muziektherapie, individuele begeleiding 
en coaching, de Asperger-praatgroep, cursus agression re-
placement therapy (ART) , cursus Ik ben speciaal of andere 
psycho-educatie, cursus Met plezier naar school, slaap-
cursus, faalangsttraining, brussencursus, sociale vaardig-
heidstraining, sekseducatie, ouderbegeleiding en -trainin-
gen. Binnen Bascule Extern wordt de cursus Ik ben speciaal 
verzorgd door de trainer kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP) 
– een basispsycholoog of sociaalpedagogisch hulpverlener 
met een aanvullende opleiding als gedragstherapeutisch 
medewerker. De trainer heeft op school een strategische 
positie: hij is op school een bekend figuur, werkt nauw 
samen met de docenten en heeft tegelijkertijd voldoende 
afstand tot de dagelijkse praktijk in de klas.

van vaardigheden, (zelf)kennis en zelfvertrouwen, met als 

doel de persoon met ASS het leven weer in eigen handen te 

kunnen geven. Wij sluiten ons hierbij aan en leggen de na-

druk op het ontwikkelen van een realistisch, minder gefrag-

menteerd zelfbeeld (de manier waarop je jezelf waarneemt 

en beoordeelt), waarbij expliciet gebruik wordt gemaakt van 

de competenties van de jongere. We streven niet naar het 

vergroten van het zelfinzicht (begrijpen waarom je doet wat 

je doet en wat het effect van jouw handelen is op de ander), 

omdat een gebrekkige ToM nu juist een van de kernproble-

men is van ASS. Bij psycho-educatie gaat het niet primair 

om gedragsverandering en daarmee onderscheidt deze zich 

duidelijk van individuele begeleiding en psychotherapie. De 

gangbare volgorde is bij ons dan ook: eerst psycho-educatie 

en dan eventueel een van laatstgenoemde methoden. 

 Wij gebruiken als basis Ik ben speciaal van Vermeulen 

(2001, bijgestelde editie 2005 met werkboek op cd-rom). Dit 

is geen geprotocolleerde cursus, maar veeleer een werkboek 

met een variëteit aan methoden, (hulp)middelen en technie-

ken die per individu verschillend ingezet kunnen worden. 

Waarom is psycho-educatie over Ass belangrijk?

 Een groot aantal jongeren bij Bascule Extern komt 

van het reguliere basis- of middelbaar onderwijs, waar ze 

uiteindelijk toch zijn vastgelopen door de eerder geschetste 
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veel ASS’ers beschikken wel degelijk over ToM, maar in de 

sociale praktijk blijkt dat ze die kennis toch onvoldoende 

kunnen toepassen. Het kost hen derhalve niet alleen moeite 

om ánderen te begrijpen, maar ook om zichzélf te begrijpen. 

Daardoor ontwikkelen ze vaak een weinig realistisch en 

vertekend zelfbeeld – sterk beïnvloed door het autistisch den-

ken – en hebben ze weinig zicht op de eigen ASS-gerelateerde 

gedragingen en problemen. Het verschaffen van informatie 

biedt de jongere de kans om het heft in eigen hand te nemen. 

Psycho-educatie leidt, als het goed is, tot een toename van 

kennis, maar de aard en ernst van de stoornis beperken de 

jongere om tot een doorleefd en samenhangend niveau van 

zelfreflectie en introspectie te komen. Dit betekent in de 

praktijk bijvoorbeeld dat een jongere wel kan uitleggen dat 

hij moeite heeft met veranderingen, maar dat hij zijn eigen 

gedrag in zo’n situatie niet als zodanig herkent. Ook komt het 

voor dat een jongere het gedrag van klasgenoten ineens gaat 

snappen, maar het (nog) niet bij zichzelf herkent.

‘Ik ben speciaal’ in de praktijk van Bascule Extern

 Ik ben speciaal wordt in een cyclus van 10-15 keer gegeven, 

afgestemd op wat voor de desbetreffende jongere wenselijk 

is. In de regel houden we de volgorde van het programma 

aan zoals dat door Vermeulen is ontwikkeld. Ook voor de 

inhoud vormt het bestaande programma de basis (zie box 

4). We hebben dit programma op Bascule Extern bewerkt en 

aangevuld met informatie die voor de leerlingen in het al-

gemeen of juist specifiek interessant kan zijn. We bespreken 

nu de volgende onderdelen: ‘Aanpassingen van het program-

ma’, ‘Gebruik maken van de omgeving’, ‘De keuze voor een 

individuele aanpak’ en ‘De begeleidingsstijl’.

Aanpassingen van het programma 

De persoonlijkheid

 In de eerste sessies stellen we de persoonlijkheid van de 

jongere centraal. In deze bijeenkomsten kunnen we de juiste 

toon zetten, terwijl we ingaan op de dingen die ze goed 

kunnen en die ze moeilijk vinden, hun voorkeuren, interes-

ses en karaktereigenschappen en hun sociale netwerk. Bij 

de jongere proberen we competenties te ontdekken waar 

we later op terug kunnen vallen. We betrekken hierbij de 

ouders, de mentor en soms ook andere belangrijke personen. 

We gebruiken als extra materiaal een karaktervragenlijst uit 

de extra werkbladen van Ik Ben Speciaal 2 (Vermeulen, 2005), 

een sociogram en een zelf ontwikkeld vaardigheden- en 

eigenschappenspel. Onderdelen als ‘de buitenkant’ en het ge-

bruik van een foto en een vingerafdruk slaan we over, omdat 

dit door veel jongeren kinderachtig en oninteressant wordt 

gevonden.

Box 2: indicaties voor psycho-educatie
• Enige lijdensdruk voelen.
• Vragen over autisme hebben.
• Meer willen weten over het eigen autisme.
• Behoefte aan herhaling hebben.
• Als er sprake is van een sterke terugval in functioneren of 
een negatief zelfbeeld.
• Herdefiniëring van bestaande ideeën of aanvulling van 
hiaten in kennis.

Box 3: contra-indicaties voor psycho-educatie
• Als het in hoofdzaak een besluit van anderen is en de 
jongere zelf niet gemotiveerd is.
• Als de jongere zelf niet ziet dat er een probleem is en de 
informatie nog niet op zichzelf kan betrekken.
• Als de omgeving nog niet in staat is voldoende te onder-
steunen.
• Als er te veel weerstand is tegen herhaling van de cursus.
• Als de jongere te veel in beslag wordt genomen door al-
lerlei andere problemen.

Box 4: het oorspronkelijke basisprogramma van Vermeulen
1 ik ben uniek buitenkant (uiterlijke kenmerken) 
  binnenkant (persoonlijkheid: karakter, 
  interesses en voorkeuren, mogelijkheden)
2 mijn lichaam buitenkant
  binnenkant (onder andere: organen, 
  hersenen)
3 anders zijn ziekte, stoornis, handicap, oplossingen
  en hulpmiddelen, aanpassingen in de om   
  geving
4 autisme oorzaak, kenmerken, soorten autisme, 
  bijkomende  problemen, voor- en nadelen

Informatieverwerking

 Vervolgens wordt op basaal niveau iets verteld over 

de werking van de hersenen (ontvangen, verwerken en 

versturen), waarbij we de focus leggen op de verwerking van 

informatie. Het is van belang dat jongeren gaan snappen dat 

hun hersenen de informatie anders verwerken, waardoor 

ze afwijkend reageren op hun omgeving. We gaan op zoek 

naar de binnenkant: mensen met ASS gedragen zich immers 

anders omdat ze de wereld om zich heen anders waarnemen, 

anders begrijpen en anders ervaren vergeleken met leeftijd-
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uit de boeken van Frith (2002) en van Happé (1994). De ver-

schillende vormen van ASS vinden ze interessant, omdat ze 

deze allemaal terug zien op school. We gebruiken daarvoor 

informatie uit Frith (2002) en De Bruin (2004). De kenmerken 

en gedragingen die de jongere bij zichzelf herkent, worden 

vanzelfsprekend ook uitgebreid besproken – door henzelf 

vaak als ‘mijn autisme’ of ‘mijn Asperger’ bestempeld. Het 

is voor de jongeren die we behandelen erg belangrijk om uit 

te zoeken wat ze zelf herkennen en we doen dit, gezien hun 

geringe vermogen tot zelfreflectie, het liefst met hulp van 

een ouder en/of leerkracht. We gebruiken de werkbladen van 

De wereld in fragmenten (Vermeulen, 2005) die wat uitgebrei-

der zijn dan die in het basisprogramma en die  beter passen 

bij de leeftijd en het intelligentieniveau van onze doelgroep. 

We bespreken veel gedragsvoorbeelden en situaties om de 

jongere de kans te geven het gedrag te herkennen en beter te 

snappen waar het om gaat. Als de leerling er zelf om vraagt, 

kunnen bijvoorbeeld ook comorbide problemen aan de orde 

komen. We maken duidelijk dat ASS nooit overgaat, maar 

dat je er wel iets aan kunt doen in de vorm van bijvoorbeeld 

speciaal onderwijs en begeleiding. We behandelen tevens, 

zoals Vermeulen ook voorstelt, prettige en minder prettige 

kanten van autisme en expliciet de voor- en nadelen van het 

feit dat de handicap nagenoeg onzichtbaar is. We slaan de 

werkbladen met het thema ‘Ik ben uniek’ over. Leerlingen 

kunnen zich vaak niet vinden in de woordkeuze, vinden het 

belachelijk, evident of juist kinderachtig. 

 Als afsluiting wordt de lijst met belangrijke vragen nog 

eens doorgenomen om te controleren of de jongere op alle 

vragen antwoord heeft gekregen en vaak wordt de jongere 

gevraagd hoe hij een ander zou uitleggen wat ASS is. Ook voe-

gen we aan het einde vaak het door de jongeren zeer gewaar-

deerde onderdeel toe: ‘Beroemde mensen met ASS’. De een 

ziet de onophoudelijke, humorloze duivengrapjes van Bert 

van Sesamstraat als autistisch, terwijl de ander in Mr. Bean’s 

sociaal incompetente gedrag wel iets van autisme herkent. 

Gebruik maken van de omgeving

 Doordat we hulp op locatie bieden, hebben we genoeg 

mogelijkheden om met de schoolmentor samen te werken; 

uiteraard met expliciete toestemming van de jongere. 

genoten. Ook wordt veel aandacht besteed aan intelligentie, 

waarbij de intellectueel sterke en minder sterke kanten van 

de jongere in kaart worden gebracht. Met jongeren die dit 

een interessant onderwerp vinden, bespreken we technische 

informatie over hersenen of bekijken we voorbeelden van op-

tische illusies. Sommige jongeren vinden het interessant om 

ook hun emotionele-intelligentiequotiënt (EQ) te bekijken, 

waardoor je later de link met kenmerken van ASS mooi kan 

leggen. Ook hier slaan wij het gedeelte over fysieke verschij-

ning (= de buitenkant) en een gedeelte van de binnenkant 

(organen enzovoort) geheel over. Veel adolescenten vinden 

expliciete aandacht hiervoor niet prettig en dat geldt ook 

voor deze groep. Daarnaast horen we ook wel: ‘Het is toch 

geen biologieles!’

Anders zijn

  ‘Anders zijn’ is het derde grote thema. Gedurende deze 

sessies is ASS nog geen expliciet onderwerp, al weten de 

jongeren heel goed dat het hier uiteindelijk om gaat. Som-

mige jongeren beginnen er daarom uit zichzelf over, wat de 

overstap naar dit thema vergemakkelijkt. Bij het werkblad 

over speciaal onderwijs en begeleiding wordt langer stilge-

staan. We onderzoeken met jongeren wat zo speciaal is aan 

onze school, waarom er aanpassingen zijn gemaakt en wat 

zij hiervan vinden. Met veel jongeren kom je zo in gesprek 

over hun cognities en beleving over deze school en over hun 

eigen anders-zijn. 

 Wanneer we daadwerkelijk gaan praten over ASS, starten 

we met een lijst met belangrijke vragen hierover uit de extra 

werkbladen van Ik Ben Speciaal 2 (Vermeulen, 2005). Dit doen 

we enerzijds om in te kunnen schatten wat de jongere al 

weet, zodat we daar goed op kunnen aansluiten en ander-

zijds om erachter te komen of er sprake is van ideeën over 

ASS die weerlegd zouden moeten worden. We bekijken ook 

of er specifieke vragen leven bij de jongere. In ieder geval ko-

men de volgende onderwerpen aan de orde: de verschillende 

niveaus waarop ASS kan worden beschreven (namelijk op 

gedragsmatig, cognitief-psychologisch en biologisch niveau), 

feiten over verschillende vormen van ASS en algemene ken-

merken van ASS. De oorzaak van ASS is voor veel jongeren 

van belang: ze herkennen vaak gedrag van een familielid en 

snappen daarmee hun eigen ASS ook beter. Ook bespreken 

we soms de Sally-Anne taak (een taak waarbij getest wordt of 

iemand zich verplaatst in de gedachtegang van een ander; 

ToM, zie Frith, 2002), halen we de DSM (APA, 2000) erbij of 

tekenen we samen een complexe illustratie na (centrale co-

herentie, zie box 5). Met behulp van voorbeelden besteden we 

aandacht aan het probleem met de informatieverwerking. 

We maken hierbij gebruik van de tekeningen van Scheffler 

 

Valkuil: eindeloze 

welles-nietes discussies
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de jongere bevraagt over het te bespreken onderwerp. Dit 

doen we om drie redenen: 

1. om een scherp beeld te krijgen van kennisniveau, zodat 

we goed aan kunnen sluiten;

2. om de eventuele idiosyncratische cognities (dat zijn zelfbe-

dachte, persoonsgebonden opvattingen) haarfijn te kunnen 

achterhalen, zodat we die kunnen ombuigen;

3. om de kans te vergroten dat de verworven informatie 

beter beklijft; het idee hierachter is dat kennis beter wordt 

onthouden, als je deze zelf hebt verworven.

 Flexibiliteit en authenticiteit, onorthodox durven den-

ken, geduld en oprechte interesse zijn hierbij belangrijk. 

 Door de problemen met de communicatie en informatie-

verwerking is het belangrijk dat er voor de jongere genoeg 

rust en ruimte is om vragen te stellen en antwoorden te 

formuleren, dat er gecheckt wordt of en hoe de informatie of 

instructie begrepen is en dat er rekening gehouden wordt met 

onverwachte interpretaties en (soms vertraagde) vragen. Soms 

ontstaan weerstand en verzet. Dit vormt voor de trainer een 

mooie uitdaging om ideeën en vragen bij de jongere te achter-

halen. Deze intelligente jongeren met een sterk ontwikkeld 

geheugen, die op deelterreinen slimmer zijn dan veel volwas-

senen, kunnen de trainer ook wel eens flink op de proef stel-

len. Naast zelfvertrouwen en zelfkennis is het belangrijk dat 

de trainer kan terugvallen op een intervisieteam om ervarin-

gen te delen, van elkaar te leren en zich te ontwikkelen.

De boodschap is nooit wat het lijkt 

 Tijdens de training kunnen zich al snel communicatie-

problemen voordoen. Het is aan het begin van de training 

lastig het niveau goed in te schatten. Vooral de jongeren met 

de stoornis van Asperger imponeren als verbaal sterk. Veel 

Tijdens het mentoraat, bij de training sociale vaardigheden, 

in de klas of bij de Asperger-praatgroep komen dezelfde the-

ma’s regelmatig terug. Dit heeft als voordeel dat de jongere 

herinnerd wordt aan datgene wat hij heeft geleerd en meer 

kansen krijgt hiermee te oefenen, wat de generalisatie ten 

goede komt. Doordat de lijnen kort zijn, kunnen eventuele 

problemen ook sneller gesignaleerd en aangepakt worden. 

 Zoals eerder genoemd worden de ouders, vanwege het 

zwakke vermogen tot zelfreflectie bij de jongere, altijd 

bij de psycho-educatie betrokken. Dit kan voor de jongere 

soms confronterend zijn, maar in het algemeen wordt dit 

als prettig ervaren. Voor de trainer is het goed om te weten 

hoe er in het gezin over ASS wordt gesproken. Verder kun-

nen ouders vanuit hun eigen ervaringen ook waardevolle 

begeleidingstips geven. Aan het einde van de reeks krijgen 

de jongere en de ouders een schriftelijke en mondelinge rap-

portage. 

De keuze voor een individuele aanpak

 Waarom kiezen we, anders dan Vermeulen voorstelt, 

tot nu toe voor een individuele aanpak? Ten eerste houden 

we hiermee rekening met de sterke schaamtegevoelens die 

op deze leeftijd een belangrijke rol spelen. De jongere wil 

immers niet anders zijn dan anderen. We merken ook vaak 

dat een jongere zijn eigen ASS niet wil vergelijken met die 

van een klasgenoot, omdat deze gedrag vertoont dat niet 

herkend of zelfs ergerlijk gevonden wordt. Het verschil 

in ontwikkelingsniveau en de mate van acceptatie van de 

stoornis zijn dan doorslaggevend. Verder hebben leerlingen 

al veel groepstrainingen gehad, die ze vaak als een verplich-

ting hebben ervaren. Tot slot biedt een individuele aanpak 

betere kansen om goed in te spelen op de specifieke vragen 

en problematiek van de jongere zelf. 

De begeleidingsstijl

 Het perspectief en de perceptie van de adolescent met 

ASS vragen om een trainer die zich goed in hen kan inleven 

en die over een aantal specifieke vaardigheden beschikt (zie 

box 6). Kennis hebben over en ervaring hebben met het autis-

tisch denken (gevormd door de specifieke stijl van informa-

tieverwerking) vormen de basis. Bij mensen met ASS dringt 

het autistisch denken door in alles wat ze horen, zeggen, on-

dernemen, kiezen... Denk aan de invloed van paniek bij een 

kleine verandering, het niet-begrijpen van een grap, het let-

terlijk nemen van een opmerking, een rigide idee, het gebrek 

aan inlevingsvermogen of de hypersensitieve zintuigen. Het 

autistisch denken vraagt dus om een concrete en expliciete 

aanpak, waarbij de jongere op socratische wijze bevraagd 

wordt. Dit betekent dat je nooit begint met uitleggen, maar 

Box 5: Miranda
Miranda, een veertienjarig meisje met PDD-NOS wil graag 
weten hoe het zit met autisme en details, want daar heeft 
ze een keer iets over gelezen. Na een uitgebreide uitleg 
blijkt Miranda het nog niet te snappen en al helemaal niet 
op zichzelf te kunnen betrekken. De trainer besluit om 
samen met Miranda een gedetailleerde illustratie van een 
huis na te tekenen. Wanneer ze hier een minuut mee bezig 
zijn, blijkt Miranda een schoorsteen met een opstijgende 
rookwolk getekend te hebben en de trainer een groot 
vierkant met een driehoek erop. Ineens heeft Miranda het 
door: toen ze bij beeldende vorming de opdracht kreeg een 
paard te kleien, was ze ook met de staart begonnen...
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gang te vinden (zie box 7). Er is dan vaak ogenschijnlijk een 

gebrek aan motivatie, waarbij vermeende desinteresse een 

houding is om moeilijke zaken of het onbekende te vermij-

den. Deze fase vraagt in vergelijking met de bejegening van 

leeftijdgenoten zonder ASS om een extreem sturende en 

motiverende manier van contact maken en soms engelen-

geduld, waarbij de valkuil wordt vermeden om uitlatingen 

emotioneel te interpreteren.

 Tijdens de eerste bijeenkomsten wordt de omgeving na-

drukkelijk aangepast aan de jongere, door bijvoorbeeld lang 

te praten over de speciale interesses van de jongere, door de 

sessies de eerste paar keer kort te houden of een activiteit 

buiten de spreekkamer te verzinnen. Dit is een periode van 

aftasten en voorzichtig opereren om een goede werkrelatie 

op te bouwen. Het vaardigheden/eigenschappenspel, dat we 

zelf meespelen, kan daarbij helpen. Voor zowel de trainer 

als de jongere is het prettig elkaar al doende beter te leren 

kennen. De trainer stelt zich niet normatief op en biedt 

ruimte tot exploratie. Uiteraard laat de trainer zien dat hij 

veel kennis over ASS heeft, maar het is zeker geen eenrich-

tingsverkeer. Door de goede vragen te stellen, gaat de trainer 

samen met de jongere op zoek naar antwoorden, waarbij 

we een beroep doen op hun intelligentie – dat is waar ze in 

uitblinken!

 In de praktijk blijkt het overigens bij elke sessie belang-

rijk dat we aandacht besteden aan een warming-up en een 

cooling-down in de vorm van een kopje thee, een gesprekje of 

een spelletje.

De trainer als klankbord

 Waar onze jongeren erg gevoelig voor zijn, is de manier 

waarop we met hen omgaan. Ook slimme jongeren met ASS 

hebben een heldere en voorspelbare aanpak nodig, terwijl 

zij het belangrijk vinden dat we hen voor vol aanzien. Als 

we hen te bevoogdend of betuttelend benaderen, krijgen we 

dat vaak ongezouten te horen. De jongeren zijn zeer gevoelig 

voor gelijkwaardigheid in de werkrelatie en onechtheid of 

onoprechtheid wordt vaak snel opgemerkt en niet gewaar-

deerd. We zorgen ervoor dat de jongere medeverantwoor-

delijk wordt gemaakt voor het verloop en de inhoud van de 

cursus, door ze bijvoorbeeld mee te laten denken over de 

terminologie, te laten kiezen tussen verschillende opdrach-

ten en mede te laten bepalen waar, wanneer en hoe de ses-

sies plaatsvinden. De trainer stelt zich open op, draagt zelf 

voorbeelden aan en zal zonodig verkeerde aannames subtiel 

proberen te beïnvloeden. Jongeren gebruiken de trainer 

steeds meer als klankbord om hun ideeën over ASS en de 

wereld te toetsen (zie box 8).

jongeren met ASS vinden het lastig om hun aandacht goed 

te richten. Ze hebben ook veel moeite om de vraag of bood-

schap goed te horen en te interpreteren en om vervolgens 

adequaat te reageren. Het taalgebruik dient eenduidig en 

concreet te zijn, vanwege de generalisatieproblemen liefst 

doorspekt met veel voorbeelden uit het dagelijkse leven. 

 In de training maken we veel gebruik van flap-overs en 

whiteboards. Om de gesproken taal te ondersteunen, kan 

het behulpzaam zijn om kernwoorden op te schrijven en 

om de informatie met praktische opdrachten heel concreet 

en visueel te maken. De visuele informatie geeft dan let-

terlijk meer zicht op wat wordt bedoeld en biedt meer kans 

om samenhang te laten ontdekken. Je kunt dan denken aan 

het gebruik van (poppen)spel, video, cartoons of compu-

ter en het maken van tekeningen en schema’s. In feite is 

dit een variant op de visuele ondersteuning die bij deze 

doelgroep op jongere leeftijd vaak via pictogrammen wordt 

geboden.

 Voor de jongeren is het vaak lastig om hun eigen erva-

ringen en gevoelens onder woorden te brengen. De trainer 

kan hierbij behulpzaam zijn als ‘vertaler’ door expliciete 

informatie te geven, door passende, begrijpelijke metafo-

ren te gebruiken, duidelijke vragen te stellen en door het 

tempo en de hoeveelheid informatie goed te doseren. 

sturen en motiveren in het contact

 Vanaf de intake moeten we nieuwsgierig op zoek gaan 

naar de denkbeelden en redeneringen van de jongere. Wat 

weet hij al over ASS? Welke vragen of aannames heeft hij? 

In hoeverre is hij gemotiveerd voor psycho-educatie? Is de 

timing goed voor deze jongere? Welke aanpak zal bij hem 

passen? In het begin is het altijd een zoektocht om een in-

Box 6: competenties van de trainer
• Veel kennis hebben over en ervaring hebben met ASS;
• Het autistisch denken van de jongere goed kunnen 
 analyseren;
• Kunnen inspelen op de individuele (autistische) leerstijl   
 van de jongere;
• Oprechte nieuwsgierigheid tonen; authentiek zijn; 
• Geduldig zijn en de jongere zelf ontdekkingen laten doen;
• Flexibel kunnen denken en handelen; 
• Uiteenlopende werkvormen en middelen (methodisch)      
 kunnen hanteren;
• Motiverende gesprekstechnieken kunnen inzetten;
• Didactische vaardigheden hebben;
• Humor kunnen toepassen ter verlichting en relativering.
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goed in het verwoorden van hun argumenten, maar niet 

flexibel in het nuanceren of loslaten ervan. Daarnaast kan de 

discussie gaan over het al dan niet herkennen van bepaald 

autistisch gedrag, maar ook over een theorie over de moge-

lijke oorzaak van autisme, die ze ooit op internet gelezen 

hebben. De kunst is dan bij je standpunt te blijven, zonder de 

jongere te willen overtuigen, maar ook zonder hem het idee 

te geven dat zijn mening niet van belang is. 

 Bij zware onderwerpen, waarbij zwart-witdenken de 

overhand kan krijgen, is het belangrijk om de nodige humor 

in te zetten en perspectief te bieden, bijvoorbeeld door 

samen met de jongere te zoeken naar datgene wat hij extra 

goed kan, dankzij zijn autisme. Onderwerpen die gevoelig 

liggen, worden tijdens de sessies zo nodig herhaald om te 

voorkomen dat de jongere hiermee in zijn eentje gaat wor-

stelen en vastloopt. Bovendien kunnen we dan zelf ook de 

spanningsopbouw goed in de gaten houden.

REsuLTATEN

 In de afgelopen jaren hebben we ‘van binnenuit’ proefon-

dervindelijk ontdekt hoe wij onze aanpak en het gebruikte 

materiaal het beste konden aanpassen aan het intelligen-

tieniveau van de jongeren. We kunnen hen aanspreken op 

hun cognitieve competenties en hen met veel herhaling en 

concrete uitleg langzaam laten snappen waar het om draait. 

Van hun intelligentie kan dan als (interne) protectieve factor 

zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt. Hierbij zien we 

verschil met de doorgaans minder intelligente leeftijdge-

noten die we elders behandelen. Díe jongeren gaan minder 

diep op de materie in, stellen minder vragen, zijn minder 

analytisch, hebben minder behoefte kennis te vergaren over 

theorieën en achtergronden en passen het geleerde minder 

snel toe. 

 De meeste jongeren op Bascule Extern geven in het 

eindgesprek aan dat ze veel geleerd hebben. Ook geven veel 

jongeren aan dat ze door de cursus bepaald gedrag van 

zichzelf, van klasgenoten of van hun vader beter kunnen 

plaatsen en snappen. Sommige jongeren kunnen na Ik ben 

speciaal beter aangeven waarbij ze nog hulp nodig hebben en 

wat ze al kunnen. Het zelfvertrouwen is vaak toegenomen. 

Sommige jongeren hebben moeite datgene wat ze geleerd 

hebben onder woorden te brengen, maar indirect kunnen 

we het effect vaak uit hun gedrag opmaken. 

 Van ouders horen we vaak terug dat ze het prettig vinden 

dat hun zoon of dochter eens goed is uitgelegd wat ASS is. 

Soms zorgt dit ervoor dat er thuis ook gemakkelijker over 

gesproken wordt, zoals bij Alex thuis. Daar ontstond aan 

de keukentafel een gesprek over de plaats van belangrijke 

Box 7: floris: ‘dit is echt niets voor mij!’
Floris is een intelligente jongen van vijftien jaar met PDD-
NOS. Door de vele hulpverlening in het verleden heeft hij 
een aversie ontwikkeld tegen alles wat maar een beetje 
met hulpverlening te maken heeft. Toch willen ouders en 
leerkrachten erg graag dat hij psycho-educatie gaat volgen. 
Bij het intakegesprek maakt Floris een ongemotiveerde 
indruk en lijkt hij niets te willen. Hij is duidelijk gestuurd 
door zijn ouders. Bij doorvragen geeft Floris min of meer 
aan dat hij toch wel iets wil leren, maar dat hij een enorme 
hekel heeft aan een betuttelende benadering en stan-
daardprogramma’s. Nu de trainer zich oprecht nieuwsgierig 
opstelt, blijkt het dus niet zozeer een kwestie te zijn van 
gebrek aan motivatie voor de cursus zelf; het gaat vooral 
om het zoeken naar een passende aanpak. In overleg met 
Floris en zijn ouders wordt gestart met een aangepast pro-
gramma, waarbij de informatie tijdens de bijeenkomsten 
steeds gezamenlijk op papier wordt gezet, met gebruik van 
enkele bestaande werkbladen. Het resultaat: een werkboek 
waarin alle relevante thema’s aan de orde komen, een 
gemotiveerde jongere en tevreden ouders. 

Box 8: rolf: ‘Ík heb toch niets gedaan?!’
Rolf, een dertienjarige jongen met PDD-NOS en ADHD 
wil graag meer weten over zijn problemen. Hoewel naar 
zichzelf kijken voor deze jongen erg moeilijk is en sociale 
situaties vaak niet goed verlopen, blijkt hij wel in staat om 
op gestructureerde wijze moeilijke situaties stap voor stap 
terug te halen. Zijn goede geheugen, eerlijkheid, analyti-
sche vermogen en motivatie voor de gesprekken zorgen 
ervoor dat hij bij het bespreken van een conflict steeds aan 
kan wijzen waar het mis gaat, ook als het over hem gaat. 
Door de problemen met generalisatie is dit een langdurig 
proces, maar herhaling van de procedure en het bespreken 
van een groot aantal situaties helpen hem om op cognitief 
niveau te gaan snappen wat er mis gaat en alternatieven te 
zoeken.

 Vooral bij de jongeren met de stoornis van Asperger is 

het een valkuil om in eindeloze welles-nietes discussies te-

recht te komen. Jongeren met deze diagnose spreken vaak in 

grammaticaal zeer correcte en complexe uitingen, hanteren 

formeel of archaïsch taalgebruik en hebben vaak veel kennis 

over een specifiek onderwerp. Over die specifieke onderwer-

pen gaan ze graag met je in discussie en ze zijn vaak zeer 
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vermogen. Naast individuele begeleiding kan op indicatie 

ook cognitieve gedragstherapie worden ingezet.

CONCLusIEs EN NIEuWE ONTWIkkELINGEN

 We hebben het programma Ik ben speciaal in aangepaste 

vorm op Bascule Extern inmiddels bij ruim 45 jongeren ge-

bruikt. Het is prettig werken met deze intelligente jongeren, 

omdat ze om een individuele aanpak vragen en een sterk 

beroep doen op onze kennis, humor en flexibiliteit. Het soms 

razendsnelle denken en handelen dat dit werk vereist, zorgt 

ervoor dat we door onze jongeren actief, alert en authentiek 

blijven. De algemene en individuele aanpassingen die we in 

de praktijk in de methodiek hebben doorgevoerd lijken voor 

deze populatie effectief te zijn. Zelfs na langere tijd blijken 

jongeren nog veel kennis over (hun) ASS paraat te hebben. 

Bovendien biedt de cursus, indien nodig, een naadloze op-

stap naar individuele begeleiding.

 Jongeren, hun ouders en docenten zijn doorgaans tevre-

den met de geboekte resultaten. Wij willen nu graag effect-

metingen gaan doen om de waarde van deze methodiek ob-

jectiever en beter te onderzoeken. Een groot probleem blijft 

dat het geen geprotocolleerde methodiek is, die daardoor 

lastig meetbaar is. De individuele aanpak die bij deze doel-

groep zo goed uitpakt, maakt onderzoek er niet eenvoudiger 

op. Vooralsnog lijken er nog geen goede meetinstrumenten 

beschikbaar te zijn. Onderzoek zou zich idealiter kunnen 

richten op de toename van kennis, zicht op het eigen gedrag, 

acceptatie van de stoornis en op een verbeterde zelfwaarde-

ring.

 Inmiddels hebben we ook al negen keer een brussencursus 

aangeboden, bestemd voor broers en zussen van de leerlin-

gen van Bascule Extern en mede gebaseerd op Ik ben speciaal 

voor broers en zussen van Vermeulen. 

 De bijzondere leerlingen van Bascule Extern zullen ons 

ook in de toekomst blijven uitdagen tot het ontwikkelen en 

aanpassen van programma’s, om hen zo goed mogelijk te be-

geleiden en met plezier en enthousiasme met hen te blijven 

werken. 

mensen in je leven, waarin Alex vol overtuiging verkondigde 

dat zijn Nintendo, X-Box en tv het dichtst bij hem stonden en 

dat zijn ouders en zusje eigenlijk niet zo belangrijk waren. 

Met behulp van de nieuw verworven kennis over ASS kon 

hierover met de nodige humor gesproken worden. 

 Leerkrachten rapporteren weinig directe effecten van 

psycho-educatie. Bij het mentoraat vallen de jongeren die Ik 

ben speciaal hebben gevolgd wel op doordat ze gemakkelijker 

iets over zichzelf kunnen vertellen en dit in perspectief 

kunnen plaatsen. Ook merken docenten dat leerlingen de 

sessies met plezier volgen en bijvoorbeeld realistischer of 

positiever over zichzelf praten. De kennis wordt ook weleens 

als alibi ingezet: ‘Ik heb niet gestudeerd voor het proefwerk, 

want ik heb nogal moeite met plannen. Dat komt door mijn 

autisme….’

 Onze eigen indrukken zijn positief. Jongeren komen met 

plezier en werken actief mee – het lukt ons vaak om de mo-

tivatie aan te wakkeren. Daarnaast zien we vaak opluchting 

bij jongeren en verzuchten ze: ‘Ik ben dus niet gek.’, ‘Ik ben 

niet de enige.’ of ‘Nu snap ik het.’ De meeste jongeren gedra-

gen zich bij de laatste bijeenkomst opgewekter en zelfver-

zekerder en het is soms verbazingwekkend hoeveel kennis 

ze hebben opgedaan. Bij een enkeling duurt dit wat langer, 

waarbij sombere gevoelens tijdelijk kunnen overheersen.

Follow-up

 Doordat we op de schoollocatie werkzaam zijn, houden 

we vaak nog contact met de jongere. Voor hen blijkt het erg 

belangrijk te zijn dat je nog af en toe beschikbaar bent. Ze 

komen uit zichzelf naar de trainer toe, soms zelfs na twee 

jaar, waarbij ze teruggrijpen op de ervaringen uit hun trai-

ning. Ik ben speciaal wordt hiermee zowel voor de jongere als 

voor de trainer heel speciaal. Er zijn uiteraard ook jongeren 

die niet door willen gaan, omdat ze zelf geen problemen 

ervaren of ongemotiveerd zijn, waarbij ze soms heel pragma-

tische redenen aanvoeren. 

 Als tijdens de psycho-educatie blijkt dat de jongere te 

kampen heeft met veel problemen die rechtstreeks verband 

houden met zijn ASS, zoals angstgevoelens of agressie, 

bieden we vaak aansluitend individuele begeleiding aan. Het 

gaat dan om een oplossingsgerichte aanpak ten behoeve van 

het versterken van (sociaal) adequater gedrag. Startpunt is de 

hinder die de jongere in de dagelijkse praktijk ondervindt in 

zijn patroon van denken, voelen en handelen (zie box 8). 

Hierbij helpt de succeservaring van Ik ben speciaal vaak: 

hulpverlening kan ook leuk en leerzaam zijn! Individuele 

begeleiding is geschikt voor praters en voor doeners. Het 

lijkt in zekere zin op de module De wereld in fragmenten, die 

ook is gericht op het vergroten van het probleemoplossend 
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tussEndoor

Lidewij Wolters, orthopedagoog

Dylan (zestien jaar) rookt, blowt, spijbelt, houdt zich niet

aan afspraken (vooral niet als het om huishoudelijke klusjes

gaat), poetst geen tanden en is altijd van alles kwijt. Als

zijn moeder er wat van zegt, wordt hij kwaad en loopt weg.

Zijn moeder wordt zo mogelijk nog bozer en roept dat hij

er niet meer in komt. Aan het eind van de dag komt Dylan

weer naar huis. Dylan wil best veranderen, maar ’s ochtends

is zijn wekker stuk, waardoor het tandenpoetsen erbij

inschiet en hij alsnog te laat op school komt (zonder zijn

boeken), als hij zijn kleren strijkt, vergeet hij om na afloop

de stekker van het strijkijzer uit het stopcontact te trekken

(zijn moeder kan net op tijd verhinderen dat er brand

uitbreekt) en de trap kan hij toch ook maandag zuigen,

‘waarom moet dat nou per se op zaterdag als hij naar zijn

vrienden wil?’ Dylan doet echt zijn best, maar niet alles

pakt uit zoals hij het bedoeld had en zijn moeder is een

kritische toeschouwer.

Maar vandaag zit er een stralende Dylan in de wachtkamer

en zijn moeder slaat hem trots op de schouder. Dylans

haar is netjes gekamd, geen stoppeltjes, en zijn blouse is

gestreken. Hij is al de hele week op tijd op school geweest,

zijn kamer is opgeruimd en hij heeft zelfs de trap gezogen.

Dylan heeft sinds kort een vriendinnetje en je weet nooit of

ze misschien nog langskomt vandaag…

 Kasper heeft al zolang hij zich kan herinneren last van tics, 

vooral oogknipperen. Hij is nu zeventien en wil er vanaf 

voordat hij gaat studeren. Hij oefent heel wat af en krijgt het 

aardig onder de knie om zijn tics te controleren. Maar als 

Kasper minder last heeft van het knipperen, blijkt het erg 

moeilijk te zijn om de oefeningen uit te blijven voeren. Dit 

wordt meteen afgestraft met een toename van de tics en hij 

komt in een vicieuze cirkel terecht. Minder last van de tics 

leidt tot minder motivatie om te oefenen, minder oefenen 

leidt tot meer tics, meer tics tot meer motivatie en meer oe-

fenen, meer oefenen tot minder tics, minder tics tot minder 

motivatie etc. Een lastig probleem, want eigenlijk is Kasper 

nog niet tevreden met het behaalde resultaat. Het probleem 

wordt opgelost als hij een vriendinnetje krijgt. Het liefst is hij 

de hele dag bij haar, zonder te knipperen uiteraard!

Berend is dertien jaar en plast al sinds zijn peutertijd in

zijn bed. Samen met zijn ouders heeft hij van alles gepro-

beerd om er vanaf te komen, maar niets heeft geholpen. Nu

Berend in de puberteit komt, willen ze het opnieuw probe-

ren. Zo kan het toch niet altijd doorgaan… Berend vindt het

zelf ook wel lastig dat hij dit heeft en voor zijn ouders wil

hij nog wel een keer proberen om er vanaf te komen. Zelf

maakt hij zich er niet zo druk om. Totdat… hij een vriendin-

netje krijgt. Plotseling gaat hij fanatiek aan de slag!

Zouden wij – als therapeut – niet wat vaker gebruik kunnen

maken van deze lieve en oh zo behulpzame vriendinnetjes?

Binnen een mum van tijd worden spectaculaire doorbraken 

bereikt. Zonder veel moeite. En de jongens zijn nog nooit zo 

gelukkig geweest. Daar kunnen wij met onze behandeltech-

nieken nooit tegenop – hoe evidence-based ze ook zijn. Dus 

misschien de protocollen soms maar even in de hoek gooien 

en een landelijke database aan gaan leggen: Gezocht: lieve 

vriendjes en vriendinnetjes. Graag snel aanmelden!

Gezocht: lief vriendinnetje
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