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Voorwoord bij de herziene versie  

Toen ik in 1998 Brein bedriegt schreef, had ik niet het fl auw-
ste benul van de impact die het boek zou hebben. Het boek 
kende sindsdien dertien herdrukken en meer dan 20.000 
mensen schaften zich een exemplaar aan, wat het boek tot 
een van de meest gelezen boeken over autisme in het Ne-
derlands maakt. Toch ben ik niet onverdeeld gelukkig met 
de impact van Brein bedriegt. Laat ik eerst vertellen waar 
ik wel blij om ben. Daarna wil ik het hebben over enkele 
effecten van het boek die ik liever niet had gezien. (En dan 
heb ik het niet over de vele onbedoelde vervormingen van 
de titel van het boek op websites, zoals ‘Schijn bedriegt’, 
‘Brein bedreigt’ of zelfs ‘Bruin bedriegt’, want die vond ik 
erg grappig. En evenmin over het misverstand als zou ik de 
persoon op de cover zijn.)

Met Brein bedriegt wou ik vooral de aandacht vestigen 
op een groep mensen van wie het autisme in die tijd, de 
jaren negentig van de twintigste eeuw, nauwelijks herkend 
en erkend werd. Autisme was al bekend bij het grote pu-
bliek en zeker bij professionals. Maar autisme bij normaal 
tot hoogbegaafde personen, daar was veel minder over 
bekend. Uitspraken als ‘een autist kan toch niet gehuwd 
zijn’, ‘dat kind kan toch niet autistisch zijn: hij praat, maakt 
contact en speelt fantasiespel’ waren schering en inslag als 
het ging over mensen met autisme die wegens hun intelli-
gentie een heel ander plaatje toonden dan wat traditioneel 
en stereotiep onder autisme begrepen werd: het verstande-
lijk beperkte, in zichzelf gekeerde, niet-pratende kind met 
opvallend stereotiep gedrag. Vandaar de ondertitel van het 
boek: ‘als autisme niet op autisme lijkt’. De eigenlijke titel, 
‘Brein bedriegt’, verwees naar het feit dat het autisme bij 
normaal begaafde mensen veel minder aan de buitenkant, 



10   brein bedriegt. autisme en normale tot hoge begaafdheid

het gedrag, zichtbaar is omdat begaafde mensen met autis-
me via hun intelligentie heel wat autistische tekorten weten 
te compenseren en camoufleren. Zo gaan ze bijvoorbeeld 
sociale situaties beredeneren en met die intellectuele ana-
lyses komen ze een heel eind, waardoor de sociale tekor-
ten minder opvallen. Brein bedriegt bood daarom een in 
die tijd vernieuwende kijk op autisme en een correctie op 
het klassieke, te beperkte en stereotiepe beeld van autisme. 
Eindelijk vonden begaafde mensen met autisme en hun ou-
ders herkenning. Dat is ook wat in de meeste recensies van 
het boek naar voren komt. ‘Ineens vallen alle puzzelstuk-
jes op hun plek.’ ‘Heel veel “o ja”-momenten bij het lezen.’ 
‘Na bijna 40 jaar heb ik eindelijk bevestiging.’ ‘Ontzettend 
herkenbaar.’ ‘Een “feest” der herkenning!!’ Het klinkt wel-
licht pretentieus, maar ongetwijfeld heeft Brein bedriegt 
bijgedragen aan een betere onderkenning van autisme bij 
normaal begaafde personen. Dat is ook wat professionele 
diagnostici me vertelden: dat ze anders waren gaan kijken 
naar autisme en daardoor beter in staat waren om de diag-
nose te stellen bij mensen van wie het autisme niet meteen 
in het oog springt. Opzet geslaagd, zou je denken. Voor wat 
betreft een beter begrip van en voor autisme bij intelligente 
mensen, is dat zeker het geval. Maar tegelijkertijd heb ik de 
indruk dat sommige mensen mijn boodschap wat té eenzij-
dig hebben begrepen. En daar ben ik minder gelukkig mee.

Ik verduidelijk een en ander. Met Brein bedriegt volgde ik 
het standpunt dat ik in mijn eerste boek, Dit is de titel: over 
autistisch denken, uit de doeken had gedaan en dat sinds-
dien altijd mijn credo is gebleven. Namelijk: het typische aan 
autisme zit aan de binnenkant, de manier waarop een autis-
tisch brein informatie verwerkt, en niet aan de buitenkant, 
het gedrag. Mensen met autisme, ongeacht hun leeftijd of 
intelligentie, hebben een gemeenschappelijke, typische stijl 
van betekenis verlenen. In Dit is de titel beschreef ik die 
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als een tekort aan samenhangdenken, een neo logisme dat 
ik bedacht voor het technische begrip centrale coherentie, 
bedacht door Uta Frith. Ondertussen heeft de wetenschap 
ons veel bijgeleerd over het autistische denken en heb ik de 
theorie van een tekort aan samenhangdenken gecorrigeerd 
en bijgewerkt tot het idee van contextblindheid, daarbij 
overigens nog steeds geïnspireerd door diezelfde Uta Frith. 
Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat de typische in-
formatieverwerkingsstijl de essentie vormt van autisme. En 
dat op dat vlak, de binnenkant dus, er geen onderscheid is 
tussen begaafde en minder begaafde mensen met autisme. 
Dat is ook de reden geweest waarom ik nooit warmgelopen 
ben voor het onderscheiden van verschillende vormen van 
autisme, zoals het syndroom van Asperger. En waarom ik 
er ook bij het publiceren van Brein bedriegt met opzet voor 
gekozen heb om niet de term ‘Asperger’ in de titel op te ne-
men. Dat ging trouwens tegen alle commerciële principes in, 
want de term ‘Asperger’ is in kringen van begaafde mensen 
met autisme en hun omgeving veel meer ‘in’ dan ‘autisme’, 
getuige het succes dat de term ‘Asperger’ sinds de jaren ne-
gentig heeft geboekt. Commercieel gezien en carrièregewijs 
had ik misschien beter gekozen voor een titel met de term 
‘Asperger’ erin. Tony Attwood was iets slimmer op dat vlak 
en hij is mede dankzij de term wereldberoemd geworden. 
De verkoopscijfers van Brein bedriegt zijn peanuts in ver-
gelijking met die van zijn boek Het syndroom van Asperger, 
dat in hetzelfde jaar verscheen en over dezelfde groep men-
sen met autisme ging. Ik ben altijd koppig geweest in mijn 
ideeën en voor mij primeert intellectuele rechtlijnigheid op 
commercieel belang en populariteit. Maar dit terzijde. Even 
terug naar de redenering.

Autisme bij mensen met een normale tot hoge intelli-
gentie is in mijn visie dus niet verschillend van autisme bij 
mensen met een geringere intellectuele bagage. Hun gedrag 
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daarentegen kan wel erg verschillend zijn. Anders uitge-
drukt: wanneer ik het in Brein bedriegt had over autisme 
dat niet op autisme lijkt, dan had ik het over de gedrags-
kenmerken bij normaal begaafde mensen met autisme en 
niet over de typische stijl van informatieverwerking. Aan de 
binnenkant is hun autisme identiek aan dat van de minder 
begaafde mensen. In het gedrag van mensen met autisme 
speelt het autistische denken wel een belangrijke rol, maar 
gedrag is nooit rechtstreeks en exclusief verbonden aan au-
tisme. Heel wat andere factoren, zoals leeftijd, intelligen-
tie, persoonlijkheid maar ook omgevingsinvloeden kleuren 
mee het gedragsplaatje dat we uiteindelijk te zien krijgen. 
En het zijn die factoren, vooral de intelligentie dan, die er-
voor zorgen dat het gedrag van normaal begaafde mensen 
verschilt van dat van mensen met autisme en een verstan-
delijke beperking. In de praktijk krijg je dan gedrag te zien 
dat veel mensen beschouwen als een minder zichtbare, 
subtielere of lichtere vorm van autisme. Zo heb ik het nooit 
bedoeld. Brein bedriegt ging niet over lichtere of mildere 
vormen van autisme. Ik vind het jammer dat die link soms 
wel gemaakt werd en wordt.

Hoewel er ongetwijfeld gradaties bestaan in autisme (al-
leen heb ik nog niemand ontmoet die mij kan vertellen hoe 
je die op een betrouwbare en valide wijze kan onderschei-
den...) heb ik de ernst van autisme nooit gekoppeld aan 
intelligentie. Voor mij is het autisme bij normaal begaafde 
personen met autisme niet per definitie lichter, milder of 
minder ernstig dan bij mensen met een verstandelijke be-
perking en autisme. De ernst van autisme en intelligentie 
staan los van elkaar. Er zijn mensen met een verstandelijke 
beperking en een milde vorm van autisme − whatever that 
may be − en mensen met een normale begaafdheid die heel 
erg autistisch denken. In de 25 jaar dat ik met autisme bezig 
ben, heb ik het hele spectrum mogen meemaken en ik heb 
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normaal begaafde en zelfs hoogbegaafde mensen met autis-
me ontmoet bij wie het autisme allesbehalve subtiel was. 
Nogmaals, ik heb het dan over hun denken, niet over hun 
gedrag. Dat gedrag kan inderdaad minder autistisch lijken, 
maar dat komt omdat die andere factoren, vooral de intelli-
gentie, dat gedrag mee kleuren en verkleuren. Daarom is er 
bij normaal begaafde mensen niet noodzakelijk sprake van 
een geringere vorm van autisme. Het autisme wordt door 
die intelligentie wel gecamoufleerd en gecompenseerd en 
dat maakt het gedragsplaatje verwarrend en bedrieglijk, 
kortom Brein bedriegt.

Die boodschap is, denk ik, goed overgekomen. Maar ze 
is niet altijd goed begrepen. Ten onrechte zijn mensen de 
redenering gaan omkeren en dat was niet wat ik bedoelde.

Ik stel het even visueel voor. (Sorry, beroepsmisvorming.)
Dit is in essentie de boodschap van Brein bedriegt:

Binnenkant Buitenkant

Autis-
tisch 

denken
+

Goede 
begaafd-

heid
Gedrag

Autisme +

Compen-
satie en 
camou-

flage

–  Gedrag dat lijkt op, maar toch 
anders is dan wat mensen 
meestal verbinden aan autisme 
(zogenaamd ‘klassiek autisme’)

–  Minder opvallend autistisch 
gedrag

–  Soms normale reacties

Een aantal mensen gebruiken evenwel de redenering soms 
ook in omgekeerde richting.

Opnieuw visueel voorgesteld:
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Buitenkant Binnenkant

Gedrag
Autistisch 

denken
+ Goede be-

gaafdheid

–  Gedrag dat lijkt op, 
maar toch anders is dan 
wat mensen meestal 
verbinden aan autisme 
(zogenaamd ‘klassiek 
autisme’)

–  Minder opvallend 
autistisch gedrag

–  Soms normale reacties

Autisme +
Compen-
satie en 

camouflage

In de praktijk komt die omkering erop neer dat men autisme 
gaat vermoeden ook wanneer er sprake is van minder opval-
lend autistisch gedrag. Dat vermoeden kan terecht zijn maar 
ook niet. Want u kent het wel: alle vogels leggen een ei en 
hebben pluimen. Maar het is niet omdat je een ei vindt, dat er 
een vogel in de buurt is. En niet alles wat pluimen op zijn kont 
heeft, is een vogel (ga maar eens naar de Folies Bergère of de 
Moulin Rouge in Parijs).

Brein bedriegt beschrijft dan wel hoe autisme zich bij 
begaafde mensen met autisme uit, maar het is geenszins be-
doeld als diagnostisch instrument. Het is erg begrijpelijk dat 
mensen bij het lezen van een boek op zoek gaan naar wat 
ze herkennen bij zichzelf, hun kind of hun partner. Niet voor 
niets getuigen de recensies van Brein bedriegt van ‘herken-
ning’ en ‘bevestiging’. Maar het herkennen van kenmerken en 
voorbeelden in Brein bedriegt impliceert niet noodzakelijk 
dat er sprake is van autisme, net zo min als dat het niet her-
kennen van wat in het boek staat autisme uitsluit. Ik heb het 
boek nooit bedoeld als screeningsinstrument voor autisme, 
maar in de praktijk blijkt het soms zo wel gebruikt te worden.
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En dan blijken de termen ‘compensatie’ en ‘camouflage’ 
soms een rol te spelen die ik ze nooit toebedeeld heb. Ik ver-
klaar me nader met een fictief voorbeeld van een gesprek tus-
sen een psycholoog en een vrouw die autisme vermoedt bij 
haar echtgenoot. Het is gebaseerd op diverse waargebeurde 
verhalen die ik hoorde.

De psycholoog: ‘Uw man heeft wel erg weinig ken-
merken van autisme. Hij heeft vrienden, komt mij 
erg empathisch over, communiceert vlot en is ook 
minder rigide dan wat ik meestal bij mensen met 
autisme zie.’

De vrouw: ‘Mijn man heeft wel degelijk autisme 
volgens mij. Die empathie is niet echt. Het is alle-
maal beredeneerd. Ik heb het gevoel dat hij me nooit 
spontaan begrijpt, hij leeft zich enkel intellectueel 
in. En ja, vrienden heeft hij, maar daar compen-
seert hij met zijn radde tong. Hij kan over van alles 
meepraten, maar een echt gesprek heb ik nooit met 
hem gehad. Met zijn vlotte praatjes camoufl eert hij 
handig zijn tekort aan inlevingsvermogen. En in-
derdaad, in zijn gedrag lijkt hij erg soepel, maar dat 
is slechts schijn. Hij is zeer rigide in zijn denken. 
Maar dat verstopt hij netjes voor de buitenwereld.’

De uitspraken die de vrouw over haar man doet, zijn − zij het 
dan niet letterlijk − allemaal zaken die in Brein bedriegt be-
schreven staan, en verwijzen naar vormen van compensatie 
en camoufl age die bij begaafde mensen met autisme voorko-
men.

Over die camouflage en compensatie valt een en ander te 
zeggen.

Om te beginnen zijn camouflage en compensatie geen ken-
merken van autisme. Toch blijken een aantal mensen het ca-
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moufleren of compenseren wél te zien als een kenmerk van 
autisme. Wanneer een man bij wie men autisme vermoedt, 
zich voor de buitenwereld mooier voordoet dan thuis bij de 
echtgenote en de kinderen, wordt dat wel eens gezien als een 
extra argument voor het vermoeden van autisme. En van een 
puber die op school vrij normaal functioneert en vooral thuis 
moeilijk doet, wordt gezegd dat hij daar netjes zijn tekorten 
kan camoufleren, wat toch aantoont dat hij autisme heeft, 
want dat is ‘typisch’. Lees het boek van Vermeulen maar! Het 
zal geen toeval zijn dat wanneer je in Google de trefwoorden 
compensatie en camouflage intikt, je op de eerste pagina voor-
al verwijzingen krijgt naar websites over autisme. Camoufla-
ge en compensatie zijn echter allesbehalve een kenmerk van 
autisme. Het is eigen aan álle mensen, dus niet alleen mensen 
met autisme, om tekorten te compenseren en om de schone 
schijn hoog te houden door onhebbelijkheden te verbergen 
voor het oog van de medemens. Of dacht u dat dames ‘met 
een maatje meer’ jurken met horizontale streepjes vermijden 
en kalende mannen hun gebrek aan hoofdvacht camoufleren 
met een hoofddeksel of een andere snit omdat ze mogelijk 
autisme hebben? Overigens zijn camouflage en compensatie 
geen negatieve, ‘pathologische’ kenmerken of symptomen. Ze 
getuigen van motivatie en inzet om het goed te doen.

Ten tweede, als iemand het ergens goed doet, betekent dat 
niet meteen dat er sprake is van compensatie of camouflage. 
De puber kan op school ook vrij normaal functioneren omdat 
hij dat gewoon kan. En misschien doet die man zich buitens-
huis niet mooier voor dan hij is, maar vindt hij het gewoon leu-
ker dan thuis en heeft hij thuis niet veel zin in luisteren, praten 
of samen leuke dingen doen. Het is een beetje stout van me 
om die voorbeelden te geven, maar wat ik bedoel, is eigenlijk 
het volgende. Wanneer iemand het soms goed doet, zich soms 
‘normaal’ gedraagt en op andere plekken en momenten pro-
blemen heeft/geeft en afwijkend gedrag stelt, dan kunnen daar 
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verschillende redenen voor zijn. Compensatie of camouflage 
is maar een van de vele factoren die een rol kunnen spelen in 
variaties in functioneren. Motivatie is bijvoorbeeld een andere 
belangrijke reden waarom mensen zich verschillend kunnen 
gedragen in verschillende contexten. Wanneer een man zich 
buitenshuis anders gedraagt dan thuis, wanneer een puber op 
school anders functioneert dan thuis, dan vraagt dat om verder 
onderzoek en is dat niet meteen een indicatie voor autisme.

Tot slot nog het volgende. In Brein bedriegt benadrukte ik 
dat het autisme bij normaal begaafde mensen met autisme 
niet altijd zichtbaar is, wegens de compensaties en camoufla-
ges. Achteraf bekeken had ik daar een kanttekening bij moe-
ten maken. Het is nooit te laat, dus doe ik het nu. ‘Niet altijd 
zichtbaar’ betekent dat het ‘soms wel zichtbaar’ is. Hoe vaak 
en in welke omstandigheden het zichtbaar moet zijn om van 
autisme te spreken is niet in een regeltje te gieten, maar feit 
is wel dat je bij mensen met autisme, zelfs de meest intelli-
gente, vroeg of laat het autisme te zien krijgt. Misschien niet 
meteen en misschien niet voor iedereen (een grondige kennis 
van autisme helpt), maar zien doe je op een zeker moment. 
‘Niemand ziet ooit iets aan hem, maar toch is hij autistisch.’ 
‘Hij gedraagt zich altijd heel normaal. Je merkt zijn autisme 
helemaal niet.’ Dergelijke uitspraken hoor ik al eens vaker. 
En dan wordt steevast de bekende tandem van compensatie 
en camouflage bovengehaald als argument. De eerlijkheid 
dwingt me te zeggen dat er ook nog een andere verklaring kan 
zijn, namelijk dat er helemaal geen sprake is van autisme... of 
misschien is er wel sprake van een andere stoornis, waarvan 
de kenmerken met autisme overlappen (daarover meer in het 
hoofdstuk over de onderkenning van autisme).

Het argument van de compensatie en camouflage kan ook, 
en zo heb ik het nooit bedoeld, gebruikt worden om de gren-
zen van autisme verder uit te rekken dan wenselijk is. Wan-
neer slechts één persoon het autisme merkt, wanneer het 
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autisme zich tot één situatie beperkt en voor de rest onzicht-
baar is voor de omgeving, of wanneer er nauwelijks zichtbare 
kenmerken zijn die op autisme wijzen, dan gebiedt de intel-
lectuele en diagnostische eerlijkheid ons om ook de optie te 
overwegen dat er geen sprake is van autisme. Met het argu-
ment van compensatie en camouflage kan je makkelijk patho-
logiseren (dat betekent: gewone variaties in gedrag en functi-
oneren als ziekte of stoornis bestempelen). ‘Eigenlijk heeft u 
schizofrenie, mijnheer Vermeulen, maar niemand merkt daar 
wat van, want u bent een meester in het camoufleren en com-
penseren...’

En daarmee kom ik tot de kern van mijn ongenoegen over 
de impact van Brein bedriegt. Hoewel ik ervan overtuigd ben 
dat het boek geleid heeft tot veel diagnoses die niet zouden 
zijn gesteld zonder mijn pleidooi voor een betere bekendma-
king van het autisme dat niet op autisme lijkt, heeft Brein 
bedriegt ongetwijfeld ook in een aantal gevallen aanleiding 
gegeven tot overdiagnosticeren van autisme om de twee re-
denen die ik zonet schetste:

1. Het herkennen van gedragskenmerken beschreven 
in Brein bedriegt en op basis van die herkenning 
concluderen dat er sprake is van autisme.

2. Wat niet onmiddellijk als autistisch te bestempelen 
valt, verklaren vanuit camoufl age en compensatie, 
zonder andere verklaringen in overweging te ne-
men.

Autisme vraagt om een grondige diagnostiek. En dat houdt 
meer in dan het met fl uostift inkleuren of onderlijnen van her-
kenbare zinnen of paragrafen uit een boek. Of het afpunten 
van een lijstje van kenmerken.

Autisme is voor mij, ik herhaal het voor alle zekerheid nog 
maar eens, een specifieke stoornis in de informatieverwer-
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king. Die in kaart brengen en onderkennen is essentieel voor 
een diagnose van autisme. Hoewel de diagnose ‘autisme’ tot 
op heden officieel een gedragsdiagnose is, volstaat gedrag 
voor mij niet om een diagnose ‘autisme’ te stellen. Er zijn heel 
veel stoornissen die op gedragsniveau sterk overlappen met 
autisme en je hoeft zelfs geen stoornis te hebben om af en toe 
autistisch te reageren (het volstaat om iemand zonder voor-
bereiding in een totaal vreemd milieu te droppen). Het inven-
tariseren van gedrag is nodig, maar onvoldoende om tot een 
diagnose ‘autisme’ te komen. In de fictieve dialoog tussen de 
psycholoog en de mevrouw hierboven blijven beiden steken 
op het niveau van gedrag. Zo bedrijf je geen diagnostiek. Het 
gedrag moeten we in zijn context plaatsen. Enkel wanneer 
die context duidelijke sporen bevat van autistisch denken en 
er ook op jonge leeftijd al kenmerken van autisme aanwezig 
waren, is een vermoeden van autisme te vertalen in een diag-
nose. Dat vraagt tijd, veel tijd, en kennis van het autistische 
denken.

En nu maar hopen dat deze herziene versie van Brein 
bedriegt niet tot nieuwe misverstanden leidt. Als dat wel 
gebeurt, dan ben ik daar mee verantwoordelijk voor...

Peter Vermeulen,
oktober 2013
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Als brein bedriegt: een boek over het syndroom 
van Asperger zonder Asperger in de titel  

Aanleiding om eind de jaren negentig Brein bedriegt te schrij-
ven was de toenemende vraag van ouders en hulpverleners 
naar teksten en informatie over het syndroom van Asperger. 
Toen in 1994 de Amerikaanse vereniging van psychiaters (de 
APA) het diagnostische handboek DSM herwerkte, heeft ze in 
de herziening van de sectie ‘Pervasieve Ontwikkelingsstoor-
nissen’ (nu bekend als autismespectrumstoornissen) het 
syndroom van Asperger opgenomen als aparte classifi catie. 
Daardoor werd de diagnose ook in Vlaanderen en Nederland 
steeds vaker gesteld, zij het veel minder dan op sommige an-
dere plaatsen, zoals de Angelsaksische en Scandinavische 
landen. Daar was er eind de jaren negentig ook al wat litera-
tuur beschikbaar over het syndroom van Asperger, maar voor 
Vlaanderen en Nederland was die diagnose relatief nieuw.

Het internet stond toen nog in de kinderschoenen en behalve 
academici lazen weinig mensen Engelstalige boeken en arti-
kels, wat ervoor zorgde dat Vlaanderen en Nederland inzake 
bekendheid van de term ‘Aspergersyndroom’ wat achterop 
liepen bij de Angelsaksische landen. Maar die achterstand 
had niet alleen met taal en toegankelijkheid van informatie 
te maken. Vlaanderen en Nederland hadden al termen ter be-
schikking om de zogenaamd ‘mildere’ verschijningsvormen 
van autisme te beschrijven. Zo was Vlaanderen begin de ja-
ren negentig eventjes de term ‘APOS’ gaan gebruiken. APOS 
stond voor Atypisch Pervasieve OntwikkelingsStoornis, een 
term afkomstig uit de DSM-III van 1980. Nederland trok re-
soluut de kaart van PDD-NOS, een classifi catie die in de DSM 
III-R van 1987 was ingevoerd om het gedrag te labelen van 
iemand die net niet aan de criteria voor autisme voldeed. 
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Vrij snel nadat in Vlaanderen de term ‘APOS’ opgang had ge-
maakt, is de term echter weer verdwenen, in tegenstelling tot 
in Nederland, waar de PDD-NOS-diagnose steeds populairder 
werd. 

In Vlaanderen liet men de APOS-benaming los omdat dui-
delijk werd dat de zogenaamde ‘atypische’ en ‘typische’ ver-
schijningsvormen van autisme veel meer gemeenschappelijk 
hadden dan dat ze verschilden. In Vlaanderen is van begin 
af aan altijd de nadruk gelegd op het ‘autistische denken’ en 
de autistische betekenisverlening als kern van het autisme 
en als basis voor de benadering van autisme in onderwijs en 
zorg. Uit de praktijk bleek dat achter het minder opvallende 
of minder typische autistische gedrag van mensen met APOS 
of PDD-NOS eenzelfde autistische stijl van denken schuilging 
als bij mensen die zo uit de autismeboeken leken te wande-
len. Vlaanderen is historisch gezien ook altijd sterk beïnvloed 
geweest door de ideeën van Lorna Wing, mede dankzij de aan-
dacht die zij kreeg van autismepioniers in de Lage Landen zo-
als Theo Peeters en Ina van Berckelaer-Onnes. En op die ma-
nier kreeg Wings idee van een autismespectrum vrij snel voet 
aan de grond in Vlaanderen. Zowel de oudervereniging als 
vooraanstaande autismedeskundigen hielden vanaf midden 
de jaren negentig een sterk pleidooi voor het bundelen van 
alle diversiteit binnen het autismespectrum (de zogenaamde 
‘lumping approach’1) en tegen het verder opsplitsen van het 
autismespectrum in steeds meer verschillende subtypes met 
een eigen benaming (‘splitting approach’). Die keuze voor 
‘eenheid in verscheidenheid’ was ook de reden waarom ik bij 
de publicatie van Brein bedriegt met opzet niet voor de term 
‘Asperger’ in de titel had gekozen, terwijl het boek toch voor-
namelijk over mensen ging die in de Angelsaksische landen 
die diagnose kregen.

Zonder het te weten zijn we met onze Vlaamse koppigheid 
in de weigering om het autismespectrum op te splitsen visi-
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onair geweest, want met de huidige DSM-5 is ervoor geko-
zen om niet langer subtypes te onderscheiden binnen het au-
tismespectrum.2 Exit dus Aspergersyndroom, na 19 jaar als 
aparte classificatie bestaan te hebben.3

Geen Asperger dus in de titel, maar wel ‘Brein bedriegt’. En 
dat was meer dan een poging tot spitsvondig spelen met 
woorden. In de tijd dat ik Brein bedriegt schreef, werd au-
tisme bij normaal begaafde personen nog onvoldoende her-
kend en erkend. Het beeld dat de meeste mensen van autisme 
hadden, was er eigenlijk een van autisme in combinatie met 
een verstandelijke beperking. Oké, we hadden eind de jaren 
tachtig wel Rain Man gehad waarin een personage geportret-
teerd werd dat gebaseerd was op relatief begaafde mensen 
met autisme, zoals Joseph Sullivan en Peter Guthrie, maar de 
fi lm heeft niet echt het beeld van autisme verbreed en genu-
anceerd, wel integendeel.

Het beeld van autisme van de jaren negentig van de vori-
ge eeuw leek niet te matchen met wat we te zien kregen bij 
begaafde mensen met autisme. Hun autisme leek te weinig 
op het autisme dat we verwachtten te zien. Inderdaad, ‘ver-
wachtten te zien’. We kenden een bepaald beeld van autis-
me maar intelligente mensen met autisme leken daarvan af 
te wijken. Hun autisme leek niet op ‘autisme’. Velen dachten 
dan ook: begaafde mensen met autisme schijnen anders te 
functioneren dan anderen met autisme.

Maar schijn bedriegt.

En die schijn was en is nog steeds het resultaat van hun goe-
de intelligentie. Met hun goede intelligentie kunnen begaafde 
mensen met autisme beredeneren wat mensen zonder autis-
me in een fractie van een seconde aanvoelen. In nogal wat 
situaties komen ze daardoor, zij het via de trage omweg van 
het intellect, tot hetzelfde gedrag als mensen zonder autisme. 
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Door hun intelligentie wekken ze de indruk beter te functio-
neren dan de anderen met autisme. Maar brein bedriegt.

Dat was in de jaren negentig, bij de eerste druk van dit boek, 
het geval. En dat is nog altijd zo. Hoewel autisme bij normaal 
tot hoogbegaafde mensen tegenwoordig veel beter onder-
kend wordt, straks zelfs beter dan bij mensen met een ver-
standelijke beperking, zijn er nog steeds veel misverstanden 
over autisme in combinatie met een normale begaafdheid. 
Tegelijkertijd hebben we in de voorbije vijftien jaar heel wat 
nieuwe kennis verworven over autisme, zeker het autisme bij 
normaal begaafden. Net omdat het autisme bij die mensen 
niet ‘verkleurd’ wordt door een verstandelijke beperking zijn 
zij de proefpersonen bij uitstek geworden voor wetenschap-
pelijk onderzoek over autisme. En dat onderzoek heeft heel 
wat nieuwe, boeiende inzichten opgeleverd. Reden genoeg 
dus om Brein bedriegt na vijftien jaar een grote opknapbeurt 
te geven.
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Als autisme niet op autisme lijkt  

Het woord ‘autisme’ is tegenwoordig alom bekend. Sterker 
nog, het is een huis-tuin-en-keukenterm geworden, ingebed in 
het alledaagse taalgebruik. Je kan geen krant meer openslaan 
en je kan geen avondje tv-kijken zonder dat het woord autis-
me valt. ‘Politicus reageert autistisch op kritiek.’ ‘Oh, maar 
dat is gewoon een autistisch trekje van mij’, vertelt een be-
kende Vlaamse presentator over zijn perfectionistische inge-
steldheid. In de lijst met meest gebruikte scheldwoorden op 
school staat ‘autist’ ondertussen al heel wat hoger genoteerd 
dan ‘mongool’ of ‘debiel’.

Maar ondanks de ruime bekendheid van de term autisme 
is de stoornis, nu ruim zeventig jaar na de ‘ontdekking’ ervan 
door Leo Kanner en Hans Asperger, nog altijd niet goed ge-
kend. Autisme behoort tot de club waar ook ‘relativiteitsthe-
orie’ en ‘koppakking’ (of ‘joint de culasse’) lid van zijn: woor-
den die mensen kennen en gebruiken, zonder echt te weten 
waarnaar ze verwijzen (met uitzondering natuurlijk van de 
experts ter zake).

Bij de allereerste editie van dit boek, net voor de millenni-
umwissel, was het voor veel mensen nog een verrassing te 
horen dat er ook begaafde mensen met autisme waren. Autis-
me in combinatie met een normale tot hoge intelligentie was 
toen al goed beschreven in de wetenschappelijke literatuur, 
maar toch riep het woord autisme toen nog vaak het beeld 
op van een ernstig gehandicapt kind, dat niet alleen autisme 
heeft maar ook een duidelijke verstandelijke beperking. Het 
besef dat er kinderen met autisme zijn die vriendjes hebben, 
kunnen praten en zelfs naar de gewone school gaan, was nog 
niet echt goed verspreid, en nog geringer was het besef dat er 
begaafde volwassenen met autisme zijn die een baan hebben, 



26   brein bedriegt. autisme en normale tot hoge begaafdheid

gehuwd zijn en zelfs kinderen hebben. Autistisch zijn en een 
gezin hebben: dat kan toch niet? Autisme is toch een ernstige 
contactstoornis?

Ik dacht dat dergelijke misverstanden over autisme vijftien 
jaar later de wereld uitgeholpen waren, maar niets is minder 
waar. In 2011 trekt de Nederlandse Francisca Scholte in het 
Tijdschrift voor Orthopedagogiek1 hard van leer tegen ieder-
een die het begrip ‘autisme’ onnodig uitrekt en zo meedoet 
aan de creatie van ‘nieuwe autisten’, mensen die eigenlijk 
geen autisme hebben (zoals hoogbegaafden, kinderen met 
taal- en hoorproblemen of mensen met emotionele trauma’s). 
Hoewel ook ik er in dat artikel van langs krijg, ben ik het niet 
helemaal oneens met Scholte en heb ik zelfs sympathie voor 
haar boodschap. Het begrip ‘autisme’ is de laatste jaren inder-
daad onderhevig aan een enorme inflatie, in die mate zelfs dat 
de dreiging van overdiagnosticering al lang niet meer denk-
beeldig is. Maar daarover later meer. In datzelfde artikel trekt 
Scholte het autisme bij Temple Grandin in twijfel. Naast het 
feit dat Scholte filmdocumentaires en biografieën blijkbaar 
als diagnostisch materiaal beschouwt en zij daarenboven in 
staat is om een diagnose te beoordelen zonder ooit de per-
soon in kwestie lijfelijk ontmoet te hebben, is vooral haar ar-
gumentering opmerkelijk: volgens Scholte kan Grandin geen 
autist zijn, want autisten kunnen geen autobiografieën of boe-
ken schrijven en geen interviews geven. ‘Voor het maken van 
autobiografieën en films en het geven van lezingen en inter-
views zijn vaardigheden nodig die autisten, volgens de gang-
bare theorieën over autisme, juist ontberen.’2 Opmerkelijk: 
de titel van het artikel van Scholte is: ‘Moderne misvattingen 
over autismespectrumstoornissen’. Maar over wiens misvat-
tingen gaat het? Die van Scholte zelf?

Eerder had Scholte al behoorlijk wat stof doen opwaaien 
met een andere uitspraak over autisme in een Nederland-
se krant: ‘Een echte autist zou nooit havo of vwo kunnen 
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doen.’3 (Vlaamse versie: ‘Een echte autist zou nooit alge-
meen secundair of wetenschappelijk secundair onderwijs 
kunnen doen.’)

Vijftien jaar na Brein bedriegt staan we dus blijkbaar niet 
veel verder, althans sommigen onder ons. Hoewel de term 
‘autismespectrumstoornis’ intussen door iedereen gekend 
is, is de ware betekenis ervan blijkbaar nog niet tot iedereen 
doorgedrongen. Als het om een spectrum gaat, dan betekent 
dat dat er niet zoiets bestaat als dé autist. Dat weerhoudt veel 
mensen er evenwel niet van om toch een soort prototypisch 
beeld van autisme te vormen, opgebouwd rond een aantal ‘ty-
pische’, stereotiepe uitspraken over autisme.

In de tijd van de eerste versie van Brein bedriegt was dat 
prototype van autisme vooral gebaseerd op het beeld van de 
combinatie van autisme en verstandelijke beperking. In dat 
beeld worden de volgende kenmerken als typisch autistisch 
beschouwd: teruggetrokken in sociaal contact, weinig of 
geen gesproken taal, opvallend repetitief gedrag (motorische 
stereotypieën) en een opvallende weerstand tegen verande-
ringen. Het prototype van ‘een autist’ is dan een kind dat con-
tact met anderen afwijst of vermijdt, geen oogcontact heeft, 
niet praat en voortdurend aan wieltjes draait. 

Veel van die kenmerken hebben evenwel vooral te maken 
met de verstandelijke beperking, soms zelfs meer dan met 
het autisme. Autisme dekt hier onvoldoende de lading. Het 
is net alsof we de term ‘blindheid’ zouden gebruiken voor 
blinde mensen met een bijkomende motorische handicap. 
‘Blind’ zou dan staan voor ‘niet kunnen zien en niet kunnen 
lopen’. Een blinde die niet in een rolstoel zit, zou dan geen 
blinde meer zijn (of slechts een milde vorm van blindheid 
hebben).

Door dat te beperkte prototype van autisme werd autisme 
onvoldoende onderkend bij begaafde mensen. Hun autisme 
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leek te weinig op wat men dacht dat autisme was (in wer-
kelijkheid een combinatie van autisme en verstandelijke be-
perking). En dat had een onderdiagnosticering van autisme 
bij normaal begaafde kinderen en volwassenen als gevolg. Bij 
slechts een deel van de mensen met autisme werd dan ook de 
diagnose ‘autisme’ gesteld:

Dat toenmalige prototype van autisme kwam natuurlijk er-
gens vandaan. Autisme komt op alle begaafdheidsniveaus 
voor, maar hoewel de literatuur van bij het begin ook kinde-
ren met autisme met betere intellectuele mogelijkheden be-
schreef, was vooral het beeld van het verstandelijk beperkte 
kind met autisme in het collectieve bewustzijn doorgedron-
gen. Tot een eind in de jaren tachtig werd de diagnose vaker 
gesteld bij mensen met autisme en een verstandelijke beper-
king. En we gingen er ook van uit dat de meerderheid van de 
mensen met autisme een verstandelijke beperking had. Dit 
is het plaatje dat in de oorspronkelijke Brein bedriegt stond:
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In die periode waren we ervan overtuigd dat ongeveer drie-
kwart van alle mensen met autisme ook een verstandelij-
ke beperking had (IQ lager dan 70) en dat de groep van de 
normaal tot hoogbegaafde mensen met autisme een kleine 
minderheid vormde, zo’n 10 à 20%. Ondertussen zijn de ver-
houdingen grondig gewijzigd: recente studies4 laten zien dat 
minder dan de helft van de mensen met autisme ook een ver-
standelijke beperking heeft. Het aantal mensen met autisme 
dat een normale tot hoge begaafdheid heeft (IQ > 85) schat 
men momenteel op minstens 30%.

Sommigen zullen verbaasd zijn dat dit cijfer niet veel hoger 
is. Tegenwoordig lijkt het alsof de groep normaal begaafde 
mensen met autisme de grote meerderheid vormt. Maar dat 
heeft vooral te maken met het feit dat die groep tegenwoor-
dig op veel meer belangstelling kan rekenen dan de groep 
met een verstandelijke beperking en dus ook veel meer in 
the picture komt. Vooral de populariteit van ‘Asperger’ speelt 
hierin een rol. Maar ook het feit dat de groep begaafde men-
sen met autisme zelf naar buiten komt en heel actief is in de 
media (denk maar aan de vele autobiografieën), vooral in de 
sociale media. In onderwijs en hulpverlening gaat de meeste 
aandacht ook naar de groep normaal begaafden. Er was zeker 
een inhaalbeweging nodig, maar tegenwoordig lijkt het alsof 
de groep mensen met autisme en een verstandelijke beper-
king in de vergeethoek is terechtgekomen. Die groep krijgt 
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zowel in wetenschappelijk onderzoek als in de media nauwe-
lijks aandacht. Het is een groep waar je weinig of niet mee 
kan ‘scoren’: je kan er geen hippe werkboeken voor maken 
want ze kunnen doorgaans niet lezen. Je kan ze niet op een 
podium zetten voor een ontroerende of pakkende getuigenis, 
want de meesten kunnen niet praten en al helemaal niet voor 
een publiek. En je kan er geen blitse apps voor ontwikkelen, 
want ze kunnen geen smartphone bedienen. Asperger is daar-
entegen veel sexyer.

Tegenwoordig is die oude stereotypering van autisme, het 
beeld van autisme in combinatie met een verstandelijke be-
perking, grotendeels verdwenen. Gelukkig weten de meeste 
mensen nu dat er ook kinderen met autisme zijn die praten, 
zelfs een gesprekje kunnen voeren, die niet continu met de 
handen fl adderen en die schoollopen in het gewone onder-
wijs, ja zelfs de hoogste niveaus van onderwijs, zoals vwo 
en Latijn-wetenschappen. En eveneens gelukkig beperkt het 
beeld van autisme zich niet langer tot kinderen. De meeste 
mensen weten ondertussen dat er ook volwassenen met au-
tisme zijn, dat zij niet allemaal in intensieve zorginstellingen 
verblijven en dat er zelfs volwassenen met autisme zijn die 
met de auto rijden, gehuwd zijn en kinderen hebben. En, 
 jawel mevrouw Scholte, sommigen zijn zelfs in staat tot het 
geven van interviews en het schrijven van een boek.

Sinds we ook bij die groep van intelligente en redelijk suc-
cesvolle mensen het autisme zijn gaan onderkennen, is er 
evenwel een andere stereotypering binnengeslopen. De slin-
ger lijkt nu door te slaan naar het andere eind van de intelli-
gentiecurve. De associatie van autisme met een ernstig ver-
standelijke beperking werd vervangen door de associatie met 
genialiteit, zeker op technisch vlak. Vooral in de populaire 
pers lijkt autisme meer en meer synoniem te worden van de 
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wereldvreemde computergeek, de nerd, de sociaal onhandige 
maar superintelligente techneut of zelfs de ‘weirdo’-profes-
sor. Autisme is nu de ‘ziekte van Silicon Valley’5 geworden en 
hightech Eindhoven is gepromoveerd tot ‘de stad van autis-
me’6. Oude stereotypes van autisme hebben plaatsgemaakt 
voor nieuwe. De prototypische autist die afgezonderd in een 
hoekje de hele dag aan wieltjes draait, is vervangen door Ein-
stein, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Andy Warhol en Mozart. 
Ongetwijfeld zijn er ingenieurs, computerprogrammeurs, 
kunstenaars en academici die autisme hebben, maar het doet 
autisme geen recht om het te vereenzelvigen met genieën, 
geeks en nerds. En al evenmin met hoogbegaafdheid of inte-
resse voor techniek. Al komen eilandjes van intelligentie en 
zelfs ‘savant’-vaardigheden vaker voor bij mensen met autis-
me dan in de totale bevolking, ook onder autisten zijn genieën 
witte raven. En ik ken minstens evenveel mensen met autis-
me die niet goed overweg kunnen met computers en techniek 
als dat ik er ken die computerwizard zijn. Het nieuwe stereo-
tiepe prototype van autisme, dat van de excentrieke nerd of 
geek, heeft net als het oude ook een origine. En die heeft alles 
te maken met Hans Asperger en het vermeende syndroom dat 
zijn naam heeft gekregen.
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PETER VERMEULEN

BREIN
BEDRIEGT
AUTISME EN NORMALE 
TOT HOGE BEGAAFDHEID

Volledig herziene versie

Een boek over het Aspergersyndroom zonder het woord ‘Asperger’ in 

de titel: het was een doordachte maar gewaagde keuze in 1998. Des-

ondanks werd Brein bedriegt een bestseller onder de autismeboeken, 

met meer dan 20.000 verkochte exemplaren. Voor heel wat mensen 

betekende Brein bedriegt een eerste moment van herkenning en zelfs 

de uitweg uit een jarenlange zoektocht naar een diagnose.

Sindsdien is het aantal begaafde personen met een diagnose uit het 

autismespectrum spectaculair toegenomen. Er zijn ook heel wat nieu-

we inzichten in het autisme zoals zich dat uit bij mensen met een nor-

male of hoge intelligentie. En naast de toenmalige hardnekkige mis-

verstanden zijn er ook nieuwe ontstaan. Zoals: iedereen is een beetje 

autistisch. Of: het autistisch brein bedriegt nog steeds...

In deze compleet herziene editie herschrijft Peter Vermeulen het oor-

spronkelijke boek en biedt hij nieuwe inzichten, onder meer over diag-

nostiek en begeleiding. De inhoud is nieuw, de stijl dezelfde als toen.

Peter Vermeulen is pedagoog en werkt 

als autismedeskundige bij Autisme Centraal. 

Hij schreef verschillende boeken over autisme, 

geniet internationale bekendheid en is een veel 

gevraagd spreker.

www.epo.be

www.uitgeverijacco.be

www.autismecentraal.com
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