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WOORD VOORAF
Autisme Centraal is al vele jaren een begrip binnen de wereld van autisme. Een groot aantal dienstverleners, mensen met autisme en/of hun  
familieleden volgden één of meerdere studiedagen, cursussen, opleidingen of trainingen waarbij ze vertrouwd werden gemaakt met de methodiek 
waar Autisme Centraal voor staat. Maar had je tot voor kort aan die deelnemers gevraagd om de essentie van de methodiek samen te vatten, dan 
waren de meesten, net als ikzelf trouwens, vaak niet veel verder gekomen dan contextblindheid, autismevriendelijk en concreet. Sommigen zouden 
ook nog kunnen vertellen dat de methodiek geïnspireerd was op het Amerikaanse TEACCH-programma. De rest van de samenvatting zou wellicht ook 
niet-essentiële elementen omvatten of zou hier en daar zelfs de bal compleet misslaan. 

Het was dus hoog tijd dat dit boek geschreven werd. Het verheldert veel. De eerste zes letters van het alfabet heb je nodig om de basisprincipes van 
Autisme Centraal te kunnen opnoemen. Twee controlepanelen, variërend in complexiteit, doen de rest. Niet toevallig staat autistisch denken voorop. 
Autisme Centraal heeft perfect begrepen dat mensen met autisme informatie ‘anders’ verwerken en dat dit, naast enkele onmiskenbare voordelen, 
helaas ook belangrijke nadelen oplevert. Wie mensen met autisme en hun omgeving, in welke setting en onder welke vorm dan ook wil begeleiden, 
moet daarvan doordrongen zijn. Dat is uiteindelijk de kernboodschap van het hele boek. 

De AutismeCentraalMethodiek is geen keurslijf, geen strikt te volgen protocol. Het is een houvast, een kader dat toelaat om een perfecte ‘match’  
te creëren tussen de individuele begeleider en de individuele persoon met autisme. De met zorg uitgewerkte praktijkvoorbeelden zijn daarbij zeer 
inspirerend. 

Wie dit boek leest, proeft de expertise, de kennis en de ervaring van de auteur alsook zijn diepe respect en engagement voor mensen met autisme. 
Het is een boek van deze tijd, met een ondersteunende website, die de inhoud tevens up-to-date zal houden. De publicatie van de AutismeCentraal-
Methodiek biedt ook perspectieven om de effectiviteit en de efficiëntie ervan te onderzoeken. Daar kan ik als wetenschapper alleen maar blij om zijn. 

 Herbert Roeyers
 Gewoon hoogleraar klinische psychologie op 
 het gebied van de ontwikkelingsstoornissen
 Universiteit Gent
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BOEIEND! MAAR WAT HEEFT DAT  
MET AUTISMEBEGELEIDING TE MAKEN?
De conclusies van Moskowitz lijken misschien wel logisch, maar Pepsi 
schoot er in eerste instantie niet veel mee op. Wie tegenwoordig in een 
supermarkt een flesje frisdrank wil kopen, wordt soms ook overdonderd 
door het aanbod. Een ‘gewone’ versie, eentje zonder suiker, een andere 
zonder cafeïne, nog een met natuurlijke zoetstoffen of een met weinig 
calorieën… Dat doen die merken heus niet zomaar. Ze beseffen maar al 
te goed dat mensen verschillen en proberen met hun aanbod dus zoveel 
mogelijk mensen te bereiken.

Wie mensen met autisme begeleidt, als ouder, familielid of professio-
nal, zal op de weg ook heel wat verschillende methoden tegenkomen. 
Misschien stelde je zelf al een van de volgende concrete vragen: ‘wat is 
de beste manier om mensen met autisme te doen ontspannen?’, ‘welke 
vorm van communicatie werkt het best bij kinderen met autisme?’, 
‘welke vaardigheden kun je het best aanleren?’, ‘welk werkblad is het 
duidelijkst voor een autistisch brein in de klas?’, ‘welke activiteit is het 
interessantst om te doen met mensen met autisme en een verstande-
lijke beperking?’, ‘welke verheldering is het meest nodig voor jongeren 
met autisme?’. Maar ook hier horen we horizontaal te segmenteren: 
niet op zoek gaan naar hét antwoord, maar verschillende antwoorden 
kritisch onderzoeken. Mensen verschillen immers, niet enkel in leeftijd 
of intelligentie, maar ook in voorkeuren, interesses, mogelijkheden en 
beperkingen. En dat is niet anders voor mensen met autisme. 

GEEN METHODE, WEL EEN METHODIEK!
Autisme Centraal, het expertisecentrum dat mensen informeert, inspi-
reert en opleidt in de wereld van autisme, bestaat nog niet zo lang 
als Pepsi of Howard Moskowitz, maar we krijgen elke dag vragen van 
ouders en professionals zoals je hierboven kon lezen. Wie ze stelt, hoort 
graag een hiërarchisch antwoord (en dan liefst beperkt tot wat het best 
is om te doen met mensen met autisme), maar we weten intussen al 

In de vroege jaren zeventig stapte een grote multinational binnen bij  
het adviesbureau van een zekere Howard Moskowitz in New York. 
Moskowitz was een psychofysicus. Hij bestudeerde de relaties tussen 
een set van fysiek gedefinieerde variabelen en een set van variabelen 
waarvan verondersteld wordt dat ze de psychologische tegenhangers 
van die fysieke variabelen zijn (Stenson, 1982). Maar waarschijnlijk zegt 
zo’n definitie je helemaal niets. Iets eenvoudiger gezegd: een psychofy-
sicus meet dingen die met mensen te maken hebben. 

Die grote multinational was het bekende frisdrankenmerk Pepsi. In de 
bewuste periode was Pepsi bezig met de ontwikkeling van een variant 
van hun populaire cola zonder suiker. Aspartaam was nog relatief nieuw 
in de voedingsindustrie en Pepsi zag wel wat in een toepassing van de 
zoetstof. Hun concrete vraag aan Moskowitz was dan ook: “Meet jij nou 
eens hoeveel aspartaam we in onze nieuwe colavariant moeten stoppen 
zodat het grote publiek dit drankje ook lekker gaat vinden.”

Moskowitz dacht dat dit een redelijk eenvoudige vraag was. Hij zette 
daarom een experiment op waarbij hij meerdere varianten van de 
nieuwe cola maakte, telkens met een verschillende hoeveelheid aspar-
taam. Daarna vroeg hij aan een testpanel om zijn brouwsels te proeven 
en een keuze te maken tussen de verschillende varianten. Het drankje 
met de meeste stemmen zou de nieuwe Pepsi zonder suiker worden. 
Maar misschien kun je al raden wat er gebeurde: elk lid van het test-
panel stemde voor een andere variant van de cola. Er was geen echte 
winnaar, en dus ook nog geen nieuwe Pepsi. 

Het duurde nog een tijdje vooraleer Moskowitz zijn conclusie kon formu-
leren: wanneer het gaat om voorkeuren van mensen, moeten we niet 
denken in een hiërarchisch model (in de zin van goed, beter, best), maar 
wel in een model van ‘horizontale segmentatie’. Met andere woorden, 
het heeft geen zin om op zoek te gaan naar dé lekkerste Pepsi zonder 
suiker, want er zijn er zoveel als er mensen zijn!
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een, van beginner tot expert. Autisme Centraal vertrekt hierbij vanuit de 
kwaliteiten en sterktes van mensen met autisme en de methodiek steunt 
op enkele belangrijke fundamenten, die je in dit boek leert kennen. 

CONTROLEPANELEN  
VOOR CREATIEVE DENKERS
Hoewel deze methodiek dus geen kant-en-klaar actieplan is, bieden we 
je wel een duidelijk houvast. Dit boek maakt gebruik van twee contro-
lepanelen zoals je die misschien wel kent van een professionele dj. 
Denk dan niet aan die man die tijdens een trouwfeest in de plaatselijke 
parochiezaal met een geweldige installatie aangesleurd komt, maar 
enkel een cd’tje in een lader stopt. Vergeet ook de dj’s die uitverkochte 
danstempels in vuur en vlam zetten, maar de avond zelf niet veel meer 
doen dan klakkeloos aan een knopje draaien om een eerder opgenomen 
beat in gang te zetten. Dat zou immers betekenen dat je fundamenteel 
niets doet met je handelen. 

De controlepanelen in onze methodiek zijn een stevig stukje zelfreflectie. 
Het uitgangspunt is niet: ‘hoe kan ik het gedrag van iemand met autisme 
controleren om het precies naar mijn hand te zetten?’. De panelen 
helpen je wel jouw aanpak en visie te monitoren. Je neemt controle 
op je doen en laten als begeleider of ouder van een uniek iemand met 
autisme. 

Jouw aanpak en visie zijn natuurlijk onderhevig aan heel wat factoren: 
je voorkennis over autisme, je contact met de persoon met autisme, je 
precieze functie of job, je aandacht en zorg die je moet verdelen over 
huisgenoten, de tijd die je kunt investeren, de organisatorische onder-
steuning die je krijgt, de medewerking van teamleden, collega’s of 
partner… En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dat maakt jouw 
mogelijkheden even uniek als die van iemand met autisme. Daarom 
hanteert de AutismeCentraalMethodiek twee verschillende controlepa-
nelen. Je kiest zelf welk paneel het best binnen je mogelijkheden past. 
Ze staan los van elkaar, maar ze zijn wel familie, gebaseerd op dezelfde 
fundamenten. We maken alvast even kennis.

dat zo’n antwoord onrealistisch is. Het zou betekenen dat alle mensen 
met autisme gelijk zijn. Daarom gelooft Autisme Centraal niet in dé 
methode. Er bestaat geen vaste manier van handelen die altijd goed 
scoort bij autisme. Geen techniek, strategie, therapie, begeleiding of 
welke variant ook die goed werkt bij iedereen met autisme. Toch wil dat 
niet zeggen dat alle bestaande mogelijkheden onzin zijn. Veel metho-
den zullen aanslaan bij bepaalde mensen. Het is dan interessant om 
te ontdekken wat er precies goed werkt bij wie en waarom dat zo is. 
Al waarschuwt wetenschappelijk onderzoek ook dat er helaas heel wat 
onzinnigs gebeurt. Er bestaan ook methoden, al dan niet met een duur 
kostenplaatje, die soms impliciete, maar zeker loze beloften maken als 
zouden ze autisme kunnen genezen. Ze spelen daarmee in op de kwets-
bare gevoelens van ouders en mensen met autisme die dagelijks de 
zware impact van autisme ondervinden. Voor zulke methoden bestaat 
geen greintje bewijs. 

Dit boek is dus geen vaste set van regels. Het is een methodiek, een 
verzameling van principes die bijdragen tot autismevriendelijk en 
autismedeskundig omgaan met mensen met autisme, over alle leef-
tijden en ontwikkelingsniveaus. Vanuit gedegen theoretische kennis 
en jarenlange praktische ervaring ontwikkelde het expertisecentrum 
Autisme Centraal deze goed onderbouwde methodiek, gebaseerd op 
de TEACCH-aanpak. TEACCH staat voor Treatment and Education of 
Autistic and related Communication Handicapped Children. Het is een 
programma voor onderzoek, opleiding en ondersteuning bij autisme, 
ontwikkeld in de jaren 1970 door Eric Schopler en Robert Reichler aan 
de universiteit van North Carolina in de Verenigde Staten. Zowel in dat 
programma als in de AutismeCentraalMethodiek staat de wijze waarop 
mensen met autisme betekenis geven aan de wereld centraal. TEACCH 
was en is waarschijnlijk de grootste bron van inspiratie voor talloze 
strategieën, publicaties en professionals. Zo ook dus voor deze metho-
diek. Functionele vaardigheden aanleren in een aangepaste omgeving 
en begrip voor en kennis van het autistisch denken zijn vertrekpunten 
waarbij contextblindheid een centrale rol speelt. Klinkt dat allemaal als 
Chinees voor je? Maak je geen zorgen, de methodiek is er voor ieder-
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CP-52 →
Het grote broertje (of zusje als je dat liever wilt; na intensief onderzoek 
stelden we vast dat beide panelen onzijdig zijn) heeft veel meer knoppen, 
lampjes en schuivers. Misschien kon je de drang niet weerstaan om ze 
te tellen en kwam je tot het resultaat dat er 52 verschillende knoppen 
zijn. De naam van dit paneel is dan best voorspelbaar: CP-52. Het ziet er 
misschien wel ingewikkeld uit, maar geen nood, ook van dit paneel krijg 
je in dit boek een uitgebreide handleiding. Dit controlepaneel gaat een 
stuk verder dan de essentie. Wie zijn of haar handelen met diepgang wil 
en kan finetunen, vindt in dit paneel een ideale bron van inspiratie. 

↑ CP-11
Het eerste controlepaneel brengt in één beeld de kern van de Autisme-
CentraalMethodiek. Het bestaat uit dezelfde zes delen als het paneel 
dat we dadelijk leren kennen. Dit paneel is de kapstok waaraan de 
hele methodiek opgehangen kan worden. Bekijk (en vooral: gebruik) 
het als een geheugensteun bij de zes grote hoofdstukken van dit boek, 
waarin de verschillende delen van het paneel aan bod zullen komen. 
Elk deel van het paneel is belangrijk en onlosmakelijk verbonden met 
de andere. Elke knop of schuiver vraagt een doordacht gebruik, dat we 
in de volgende hoofdstukken verder uitleggen. Op dit paneel vind je er 
elf. Vandaar ook de naam: het ControlePaneel met 11 (draai)knoppen en 
schuivers noemen we CP-11.
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HET ALFABET ALS GEHEUGENSTEUNTJE
In dit boek bouwen we per hoofdstuk beide controlepanelen op. We 
helpen je nadenken over elk onderdeel, want overal schuilen kansen. 
Er zit geen specifieke volgorde in de fundamenten van de Autisme- 
CentraalMethodiek, maar indien nodig, kan je ze eenvoudig onthouden 
aan de hand van de eerste zes letters van het alfabet: 

AUTISTISCH DENKEN

BASISRUST

CONCRETE COMMUNICATIE

DUBBELSPOOR

EIGENHEID 

FUNCTIONALITEIT

In dit boek krijgen ze alle zes een eigen hoofdstuk en natuurlijk een 
eigen plek op de panelen. Zo maken we van die begrippen, die je nu 
misschien wat vaag in de oren klinken, concrete handvatten om grip te 
krijgen op een doordachte begeleiding en ondersteuning van mensen 
met autisme. 

Naast de verschillen tussen beide panelen herken je ook een belangrijke 
overeenkomst: zes dezelfde onderdelen. Sommige daarvan zijn zelfs 
precies hetzelfde. Het gaat immers over een en dezelfde methodiek. Aan 
de hand van 11 of 52 knopjes en schuivers doen de panelen je nadenken: 
‘hoe kan ik de omgeving van mensen met autisme afstemmen op hun 
unieke mogelijkheden, waardoor ze kunnen groeien?’

Niet alleen bieden CP-11 en CP-52 je op die manier een blik in wat wel en 
niet goed werkt, maar vooral ook inspiratie aan de mensen die je onder-
steunt. De AutismeCentraalMethodiek helpt je namelijk om mensen te 
helpen: via de controlepanelen ondersteunen we mensen met autisme 
om ook zelf controle te nemen over de mogelijkheden en valkuilen die 
ze elke dag ervaren. Op die manier werken begeleiders én mensen met 
autisme aan hun persoonlijke groei en welbevinden.


