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Doe even normaal
Wat is autisme?

Leeftijd: 13-15 jaar   16-18 jaar

Niveau:  VO onder- en bovenbouw

Samengevat
Als je autisme hebt vind je het vaak lastig om te 

communiceren en contact te leggen met anderen. Het is 

moeilijk te definiëren wat autisme precies voor aandoening 

is, omdat het er bij verschillende mensen heel anders uit 

ziet. Het begint in ieder geval al tijdens je jeugd, waarbij 

vaste patronen en rituelen heel belangrijk blijken te zijn.

Vakgebied
Biologie – gezondheid – psychische stoornis

Kernbegrippen
autisme - gestoorde communicatie - 

autisme spectrumstoornis - erfelijke factor

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.

Antwoorden
1 moeilijk, veel, anderen, sociale interacties, taal, zin. 2 B.

3 B, C, E, F. 4 a 3. 90%, b 1. 20%. 5 a non-verbale taal = 

gezegden, gebaren of gezichtsuitdrukkingen, b gefixeerde 

interesse = hardnekkig vasthouden aan hetzelfde;  

bijvoorbeeld inflexibel gehecht zijn aan routines of rituelen

  

Kijkvragen
1 Omcirkel de juiste woorden:

 Het is makkelijk / moeilijk om te omschrijven wat  

 autisme precies is. Dat komt doordat er veel / weinig  

 verschillende vormen van autisme zijn. Wat vaak  

 hetzelfde is bij autisten, is dat zij zich moeilijk kunnen  

 inleven in wat anderen / zij zelf voelen en denken.  

 Daarom krijgen zij problemen met hun  

 eigenwaarde / sociale interacties. Ook hebben ze vaak  

 problemen met rekenen / taal omdat ze niet goed  

 begrijpen wat er echt bedoeld wordt in een som / zin.

2 Waarom spreken we van een autisme spectrumstoornis?

 A Omdat de ziekte elke dag weer anders is.

 B Omdat het een zeer divers ziektebeeld is.

 C Omdat de behandeling steeds wisselt.

3 Vink aan welke symptomen vaak al in een vroeg  

 stadium bij autisten voorkomen.

 	A geen goede oog-handcoördinatie, kunnen geen bal  

    gooien

 	B  op tenen lopen en overstrekken 

 	C  problemen met oogcontact, knuffelen en aanraken

 	D problemen met zien, hebben een bril nodig

 	E raken in paniek als ritueel verandert 

 	F repeterende bewegingen, zoals wiegen en fladderen

 	G willen steeds weer iets anders doen

4a Voor welk deel is autisme toe te schrijven aan erfelijke factor? 

 1. 20%

 2. 50%

 3. 90%

 b  Hoeveel kans heeft een autistisch kind dat zijn broertje  

 of zusje ook autistisch is? 

 1. 20%

 2. 50%

 3. 90%

Verdiepingsvraag
5 Op de Psychowijzer psychischegezondheid.nl/psychowijzer  

 over autisme vind je meer over de kenmerken van deze  

 psychische aandoening. Zoek uit wat bedoeld wordt met 

  a  non-verbale taal.

  b  gefixeerde interesse.

http://http://www.schooltv.nl/video/wat-is-autisme-een-ontwikkelingsstoornis-die-begint-in-je-jeugd
http://www.psychischegezondheid.nl/doeevennormaal
http://www.psychischegezondheid.nl/action/psychowijzer/29/autisme.html?tab=2

