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Inleiding
De meeste ouders omschrijven opvoeden als een verrijkend proces. Toch brengt 
opvoeden allerlei uitdagingen met zich mee. Veel ouders van een kind met 
autisme komen voor meer uitdagingen te staan dan ouders van een kind zonder  
autisme. De specifieke kenmerken van autisme vragen extra aandacht in de opvoe-
ding. Daarnaast kunnen mogelijke bijkomende problemen, zoals eetproblemen of 
woedebuien, voor meer uitdagingen zorgen. Kinderen met autisme kunnen naast 
autisme één of meerdere andere diagnoses hebben die extra aandacht vragen, 
bijvoorbeeld ADHD, een ticstoornis, verstandelijke beperking of hoogbegaafd-
heid. Naargelang de leeftijd van je kind kom je als ouder voor andere uitdagingen 
te staan. Elk kind of elke jongere met autisme is uniek, zoals elk gezin uniek is. 
Er bestaat geen manier van opvoeden die voor iedereen werkt. Als ouder is het 
samen met je kind zoeken naar een manier van opvoeden die zowel bij jou als bij 
je kind past. 

Onder opvoeden verstaan we niet alleen wat 
je doet, het gedrag dat zichtbaar is voor jou en 
je omgeving, maar ook wat je voelt en denkt. 
Voelen, denken en doen beïnvloeden elkaar 
voortdurend. Opvoeden doe je niet alleen. Jij 

beïnvloedt je kind, maar tegelijkertijd heeft je kind een invloed op jou. Ook de 
omgeving speelt een belangrijke rol in de manier waarop jij je kind opvoedt. Denk 
maar aan je partner, je vrienden, je ouders, de school of de normen en waarden in 
de maatschappij.

Als ouder is het samen met je 
kind zoeken naar een manier 

van opvoeden die zowel bij jou 
als bij je kind past. 
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Vader van een 3-jarige zoon: Ik had al even het gevoel dat mijn zoontje anders is dan 
andere kinderen. Sinds kort heeft hij de diagnose autisme, maar wat houdt dat juist 
in? Ik maak me zorgen over de toekomst. 

Moeder van een 9-jarige dochter: Op dit moment is het even te veel voor mij. Ik voel 
dat ik wat tijd voor mezelf nodig heb, maar ik vind het moeilijk om een evenwicht te 
vinden tussen voor mezelf zorgen en voor mijn kind zorgen. 

Vader van een 13-jarige zoon: Structuur en duidelijkheid zijn voor hem heel belang-
rijk. Zelf ben ik vrij chaotisch. Ik weet nooit goed in welke mate ik hem daarin tege-
moet moet komen. 

Moeder van een 15-jarige zoon: Vaak heb ik het gevoel dat ik hem niet begrijp. Het 
vraagt elke keer wat moeite om te achterhalen wat de redenen kunnen zijn voor zijn 
gedrag. 

Dit boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel sta je stil bij de opvoeding van  
je kind. Verschillende aspecten van opvoeding worden in kaart gebracht. Het gaat 
in dit onderdeel over voelen, denken en doen. We geven eerst een korte uitleg over 
de verschillende begrippen, waarna we meer aandacht besteden aan de verschil-
lende uitdagingen voor ouders van een kind met autisme. De tekst is rijkelijk  
geïllustreerd met ervaringen van ouders van een kind met autisme. We laten zowel 
ouders van kinderen met als zonder een bijkomende verstandelijke beperking aan 
het woord. Je wordt door verschillende vragen en opdrachten uitgedaagd om stil 
te staan bij wat jij voelt, denkt en doet in de opvoeding van je kind. Het tweede 
deel is een praktisch gedeelte, waarin suggesties en oefeningen worden gegeven 
waarmee je als ouder verder aan de slag kan met voelen, denken en doen. Deze 
suggesties zijn geen kant-en-klare oplossingen. Sommige kunnen voor jou een 
hulp zijn, terwijl andere niet bij jouw situatie passen. Ieder gezin, iedere ouder 
en ieder kind is anders. We hopen dat het boek elke ouder inspireert om met de 
opvoeding aan de slag te gaan.


