
Regelmatig komen ouders/opvoeders bij Lariks met vra-
gen of zorgen over autisme. Bijvoorbeeld omdat ze het 
gedrag van hun kind niet begrijpen en vermoeden dat 
er sprake is van een autisme spectrumstoornis. Of omdat 
er een diagnose autisme is gesteld en ze willen weten 
hoe ze hier in de praktijk mee om moeten gaan. Reden 
om eens extra aandacht te besteden aan dit belangrijke 
onderwerp. Renate Versluis, consulent bij Lariks vertelt 
over veel voorkomende vragen en geeft tips.

“Een diagnose is niet de gehele oplossing”
“Ieder mens is anders en dat zie je ook terug in hoe kin-
deren zich ontwikkelen. De een is gek op spontane acties 
en drukke feestjes. De ander wil graag van tevoren we-
ten hoe een dag er uit ziet en geniet van rust en regel-
maat. Als het gaat om gedrag, is veel normaal. Ook ge-
drag dat anders is dan je gewend bent van jezelf of van 
andere kinderen. Hoe leuk het misschien ook lijkt om als 
verrassing onverwacht naar een speeltuin te gaan, als je 
kind behoefte heeft aan regelmaat en duidelijkheid, dan 
kan zo’n uitje voor iedereen een teleurstelling worden. 

Soms is er meer aan de hand 
Als het kind lijdt onder de klachten en er forse belem-
meringen zijn in het dagelijks functioneren kan er sprake 
zijn van een autisme spectrum stoornis. Een goede diag-
nose geeft inzicht geeft in wat het kind nodig heeft om 
zich te ontwikkelen. Wat voor een omgeving past bij zijn 
of haar karakter, kwaliteiten en vermogens? Maar een 
diagnose is niet de gehele oplossing. 

“Vaak weten ouders dan heel goed waar 
hun kind baat bij heeft”

Ik vraag vaak aan ouders: Wat zijn jullie voor een gezin? 
Wat is gebruikelijk? Natuurlijk is het lastig als je ont-
dekt dat je je levensstijl en verwachtingen rondom de 
opvoeding moet bijstellen. Ouders komen dan in een  
rouwproces. Tegelijkertijd zie je ook dat kinderen dankzij 
een aantal aanpassingen thuis en op school zoveel beter 
in hun vel kunnen zitten. 
Ik vind het altijd mooi om te zien wat er gebeurt als ou-
ders een knop omzetten en accepteren dat hun kind net 
wat anders is. Vaak weten ouders dan heel goed waar 
hun kind baat bij heeft. 

“Autisme kan ook een kracht zijn”

Bovendien is er een lange lijst van sterke punten van 
mensen met autisme: zorgvuldig, oog voor detail, eerlijk, 
origineel enzovoort. Omdat er veel verschillende vormen 
van autisme zijn, gelden niet alle kenmerken voor ieder-
een. Maar het is belangrijk te beseffen dat autisme ook 
een kracht kan zijn. Einstein, Newton, Steve Jobs, Marilyn 
Monroe, Steven Spielberg en Beethoven zijn allemaal 
voorbeelden van mensen met autisme.”

Hoe herken je autisme?
Vaak is autisme niet direct duidelijk, of heeft het gedrag 
te maken met bijvoorbeeld verlegenheid of gevoelig-
heid. Vanaf ± 24 maanden kan er een diagnose worden 
gesteld. Signalen kunnen zijn: de baby maakt geen 
oogcontact, reageert niet op een lach van mama of 
papa, maakt geen gebaren zoals zwaaien of wijzen en is 
moeilijk te troosten.  

Tips van Renate:

• Houd van je kind, liefde en warmte brengen het 
beste in ieder kind naar boven

• Gebruik een dag- of weekschema met plaatjes 
zodat duidelijk is wat er wanneer gebeurt.

• Of zorg voor een duidelijke agenda op zijn/haar 
telefoon.

• Vertel een kind wat jullie wèl gaan doen. Niet wat 
je niet gaat doen.

• Ga je iets ondernemen, houd dan rekening met 
voorbereidingstijd voor je kind.

• Stel korte vragen.
• Vertel een verhaal met een duidelijk begin en 

einde.
• Zeg wat je doet en doe wat je zegt
• Denk ook aan andere kinderen in het gezin.
• De Nederlandse Vereniging voor Autisme organi-

seert voor leden o.a. diverse activiteiten, geeft le-
denvoordeel op handige producten en je ontvangt 
4x per jaar een tijdschrift.

• Handige websites: www.autismejongekind.nl,     
www.autisme.nl (dit is de website van NVA).

Heb je vragen of maak je je zorgen? 
Bespreek ze met het consultatiebureau, de huisarts, kin-
deropvang of school. Of neem contact op met Lariks.

Meer weten? 
Kijk eens bij de thema-avonden en de training die we in 
maart organiseren. Hieronder lees je er meer over. 

 
 

Over Lariks
Lariks is de plek voor welzijn en zorg in de ge-
meente Leusden. Wij helpen inwoners  weer op 
weg. We geven informatie en advies en attenderen 
op passende oplossingen waar kinderen, jongeren 
en volwassenen gebruik van kunnen maken. Zo 
nodig bieden we passende individuele ondersteu-
ning via de Wmo of Jeugdwet.

Meer weten over de onderwerpen op deze pagina?
Kijk op www.lariks-leusden.nl of neem contact op met 
Lariks via: 033 303 44 44 (op werkdagen 9.00 - 12.30 
uur). Mailen kan ook: info@lariks-leusden.nl

Let op: 
In verband met de geldende coronamaatregelen is er 
geen inloop bij Lariks in Huis van Leusden en geen 
Lariks inloop op de basisscholen. 
Bij De Heelkom in Achterveld ben je op afspraak wel-
kom op maandag en woensdagochtend. Vanaf 8.30 uur 
kun je bellen voor een afspraak diezelfde ochtend. 
Ook SMS werkt op afspraak. Bel met Lariks via 033 303 
44 44 om een afspraak te maken. 
AutoMaatje rijdt uitsluitend als er sprake is van medi-
sche noodzaak (vervoer naar vaccinatie-locatie is ook 
medisch noodzakelijk), een mondkapje is verplicht.

Voor kinderen en jongeren
Meld nu aan voor een van de trainingen of groepen voor 
kinderen en jongeren uit de gemeente Leusden.

KIES: voor kinderen die een echtscheiding     
meemaken, start 2 maart
Kinderen kiezen niet voor een echtscheiding. Het overkomt 
ze. KIES staat voor Kinderen in Echtscheiding en is professi-
onele begeleiding en hulp voor kinderen die daar behoefte 
aan hebben. 
KIES maakt kinderen sterker in het omgaan met de situatie. 
Er zijn ook bijeenkomsten voor de ouders. In een KIES groep 
worden kinderen begeleid door gecertificeerde KIES profes-
sionals van Lariks. 

Get Stronger, start 4 maart 
Voor jongeren tussen 13 – 17 jaar is er Get Stronger. Bewe-
gen, maar ook praten. Over leuke en over lastige dingen: 
vrienden die iets van je willen, ouders die gaan scheiden, 
een chronisch zieke ouder, een broertje of zusje met een 
beperking, verslaving, school, alleen zijn, geloof, angst. Wat 
doe je en wat denk je als het gaat over jou en jouw leven? Bij 
Get Stronger! sta je er niet alleen voor. De trainers Marcillia 
(Kiyoco) en Roel (buurtsportcoach Lariks) gaan met jou en 
de andere deelnemers aan de slag. Dat is vast even wennen. 
Tot je ontdekt dat het werkt.

Hier ben ik, start 31 maart
Speciaal voor kinderen tussen 9 - 11 jaar start weer een Hier 
ben ik! training. Hier ben ik! leert kinderen met sport, spel en 
oefeningen, steviger in hun schoenen te staan, weerbaarder 
te worden en meer plezier te beleven aan sociale contacten.  
De training wordt gegeven door Kim de Groot, gespeciali-
seerd in de begeleiding van kinderen en buurtsportcoach 
Tom Röben.

Meer informatie en/of aanmelden? 
www.lariks-leusden.nl of bel Lariks 033 303 44 44

Over opvoeden en autisme

Heeft je kind een vorm van autisme 
en/of baat bij regelmaat en structuur? 

Speciaal voor jou/jullie organiseren we onderstaan-
de activiteiten. Een diagnose autisme is niet nood-
zakelijk.Lariks organiseert de trainingen samen met 
Hanneke Scheper. Hanneke is expert op het gebied 
van autisme. Zij deelt haar kennis en ervaringen en 
geeft nuttige tips en adviezen. 
Zie ook: www.autismecoach-amersfoort.nl.
 
Training Opvoeden met ASS, start 8 maart
Ben je ouder van een kind in de basisschoolleeftijd? 
Dan helpt deze training je. Je krijgt antwoord op veel 
voorkomende vragen, kunt ervaringen uitwisselen 
met andere ouders en krijgt tips en adviezen die je 
helpen bij de opvoeding. De training wordt gegeven 
door Hanneke Scheper. Er zijn 6 bijeenkomsten, om 
de week op maandag. De kosten zijn €40,-. Aanmel-
den via: www.lariks-leusden.nl of bel 033 303 44 44. 

Thema-avond Autisme in je gezin, 29 maart
Wat betekent het om een gezinslid met een vorm van 
autisme en of een sterke behoefte aan structuur en 
regelmaat te hebben? Hanneke Scheper deelt erva-
ringen en tips die het inzicht in het gedrag vergroten 
en hoe je er als gezin mee om kunt gaan. Deelname 
is gratis. Aanmelden via: www.lariks-leusden.nl of bel 
033 303 44 44.

Thema-avond pubers met autisme, 12 april 
en 17 mei
Kinderen met autisme ontwikkelen zich vaak anders 
dan anders. De puberteit kan voor extra vragen zor-
gen. Daarom organiseert Lariks samen met Hanneke 
Scheper twee thema-avonden hierover. Het eerste 
deel is op 12 april, het tweede deel op 17 mei. Deel-
name is gratis. Aanmelden via: www.lariks-leusden.nl 
of bel 033 303 44 44.

Beweegloket 
Sporten is voor iedereen, maar niet iedereen vindt zelf 
een passende sport. Buurtsportcoach Mirjam helpt je 
(gratis) bij het vinden van een geschikte activiteit voor je-
zelf of voor je kind. Je kunt Mirjam mailen, m.hagenaar@
lariks-leusden.nl of bellen: 06 500 60 896.

Beweegloket bracht twee dames bij elkaar die een be-
weegactiviteit zochten én iemand om dat samen mee te 
doen. Mirjam maakte met hen een kennismakingswande-
ling. De volgende afspraak staat al. En: “Als Covid voorbij 
is wandelen we naar mijn huis, drinken we koffie en lopen 
we weer terug.” 

Bewegen met ASS of ADHD
Speciaal voor jongeren organiseert Mirjam om de week 
op dinsdag Bewegen met ASS of ADHD. 
Meedoen? Bel of mail Mirjam: m.hagenaar@lariks-leus-
den.nl of via: 06 500 60 896.

Mirjam: “Het is zo mooi om te zien wat bewegen doet voor 
kinderen met ASS of ADHD. Ook samen met andere kinde-
ren. Denken in mogelijkheden; daar draait het om!”

Kick-ASS
Kick-Ass is een ontmoetingsgroep voor jongeren tussen 
de 12 en 16 jaar oud met ASS. Tijdens de activiteiten is 
er volop ruimte om sociale vaardigheden te oefenen en 
is er aandacht voor het aangaan en onderhouden van 
vriendschappen. Een leuke avond en het ontdekken van 
talenten van jezelf én anderen; dat is Kick-ASS. 

De deelnemers komen om de week bij elkaar in Fort33, 
op dinsdagen van 18.30 tot 20.00 uur. Deelname is gratis, 
aanmelden is verplicht. Wekelijks instromen is mogelijk. 
Wil je meer weten of je (kind) aanmelden? Neem contact 
op met Lennert Bont lennert@fort33.nl of bel Lariks. 
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