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Doe even normaal
Hoe is het om autistisch te zijn?

Leeftijd: 13-15 jaar   16-18 jaar

Niveau:  VO onder- en bovenbouw

Samengevat
Maaike vindt het eng om met mensen te praten en ze aan 

te kijken. Haar broer Geert heeft moeite met plotselinge 

veranderingen en drukte. Dan is er chaos in zijn hoofd. Hun 

wereld ziet er dus anders uit dan die van andere kinderen. 

Dat maakt het moeilijk voor hen om gewoon te leven.  

Voor de omgeving is het lastig om met deze psychische 

aandoening om te gaan. Ook omdat er veel verschillende 

vormen van autisme zijn.

Vakgebied
Biologie – gezondheid – psychische stoornis

Kernbegrippen
klassiek autisme - Asperger - PDD NOS - drukte - chaos - 

prikkels - emoties 

Kerndoel 
34 Inzicht en bevorderen van lichamelijke en psychische 

gezondheid

Verdieping
Deze clip maakt deel uit van een drieluik over autisme met 

aansluitend lesmateriaal: wat is het, wat betekent het en 

hoe kun je het behandelen. De clips zijn onderdeel van de 

NTR-serie ‘Doe even normaal’ en wordt ondersteund 

door de website met informatie over 14 psychische 

aandoeningen. Via de website Psychowijzer kunt u een 

folder over autisme downloaden met veel achtergrond-

informatie over deze psychische aandoening.

Antwoorden
1 A Geert, B Maaike, C Geert, D Maaike, E Maaike, F Geert

2 drukte, chaos, details, samenbrengen, rust, veranderen, 

flippen, stapjes, hetzelfde. 3 vrolijk, houdt, moeilijk, lastig, 

even, lachen, boos. 4 B. 5 Asperger -> Taal is goed 

ontwikkeld, uitspraak wel wat vreemd, vaak plechtig. 

McDD -> Moeite om emotie onder controle te houden, 

bijvoorbeeld snel bang of boos. PDD NOS -> 

Extreem gevoelig voor prikkels, zoals achtergrondgeluid.

Kijkvragen
1 Geef bij de autistische klachten aan of ze door Geert of  

 Maaike zijn genoemd in de clip.

 A Last van drukte in winkelstraat: Geert / Maaike

 B Maakt moeilijk oogcontact: Geert / Maaike

 C Moeite als dingen plots veranderen: Geert / Maaike

 D Moeite met mensen leren kennen: Geert / Maaike

 E Wordt snel boos: Geert / Maaike

 F Ziet dingen als losse puzzelstukjes: Geert / Maaike

2 Vul in. Kies uit: chaos, details, drukte, flippen, hetzelfde,  

 rust, samenbrengen, stapjes, veranderen. 

 Als Geert te veel ............................ ervaart, ontstaat er  

 ............................  in zijn hoofd. Hij ziet dan allemaal losse

 ............................ . Die moet hij ............................  tot één beeld om  

 ............................ in zijn hoofd te krijgen. Als plannen  

 plotseling ............................  kan Geert ............................ .

 Daarom doet hij ’s morgens alles in vaste ............................   

 Rituelen die altijd ............................  zijn.

3 Omcirkel de juiste woorden.

 Maaike is een depressief / vrolijk meisje die van  

 dieren houdt / walgt. Zij vindt het moeilijk / makkelijk  

 om mensen te leren kennen. Ook omdat ze het  

 lastig / gemakkelijk vindt om mensen aan te kijken.  

 Het lukt haar niet / even om oogcontact te maken  

 met de presentator. Daarom moet ze even  

 huilen / lachen. Maaike wordt sneller blij / boos dan  

 andere kinderen.

4 Hoe zijn de levens van Maaike en Geert aangepast  

 op hun autisme stoornis?

 A  zij gaan niet naar school

 B  zij volgen speciaal onderwijs

 C  zij wonen op een zorgboerderij

Verdiepingsvraag
5 In de folder psychischegezondheid.nl/action/form/1053  

 over autisme vind je de kenmerken van verschillende  

 vormen van autisme. Trek een lijn tussen drie  

 bijzondere vormen van autisme en de zin die het anders  

 maakt dan gewoon of klassiek autisme:

Asperger 
 
McDD   

PDD NOS 

 

Extreem gevoelig voor prikkels, 
zoals achtergrondgeluid.

Taal is goed ontwikkeld, 
uitspraak wel wat vreemd, vaak plechtig.

Moeite om emotie onder controle te houden, 
bijvoorbeeld snel bang of boos.
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