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De tentoonstelling bood leden van het ZAAV, 
zoals Sanne Linders, Eline Slok en Henri* de 
kans om hun creatieve talent te tonen aan 
een breder publiek. In aanvulling op de ten-
toonstelling organiseerde ZAAV op 20 januari 
j.l. het symposium ‘ASS en ADHD in beeld’. 
Van de vijf sprekers hebben er vier ASS/ADHD.

Mensen met autisme aan het woord
Dr. Cees Kan, psychiater bij het Radboud, is 
de drijvende kracht achter de tentoonstelling, 

het symposium en Zorgnet ADHD en ASS bij Volwassenen (=commu-
nity voor (ex-)patiënten  bij het Radboudumc). Hij leest en schrijft 
actief mee op het ZAAV. “Nu de webcommunity groter is geworden 
en ca 400 leden telt, kan het gemakkelijk gebruikt gaan worden om 
iets te organiseren waar patiënten bij betrokken worden, zoals het 
symposium”, zegt hij.  “Normaal gesproken zijn het vooral profes-
sionals die presentaties over autisme verzorgen. Wij wilden het eens 
vanuit een andere hoek benaderen en mensen met autisme zelf aan 
het woord laten. Wat zijn jullie eigen verhalen en jullie eigen inzich-
ten die jullie met elkaar willen delen en met ons?”

Autisme is als groentesoep
De eerste presentatie op het symposium wordt verzorgd door Sanne 
Linders, tevens exposante, en Sylvie Beekman. Beiden zijn Autisme 
Ambassadeurs: door hun zichtbaarheid en openheid over hun eigen 
autisme bevorderen ze een diverse en positieve beeldvorming over 
autisme in de organisatie waar ze werken. Sanne en Sylvie leggen 
met behulp van beeldmateriaal aan het publiek uit wat autisme is. 
Zo toont Sanne een slide met zes foto’s van borden soep. Soep met 
en zonder balletjes, soep met prei erin of juist niet, soep met een 
heldere kleur of juist gebonden. “Het ziet er allemaal anders uit. Ook 
de ingrediënten zijn anders. Toch is het allemaal groentesoep”, zegt 
Sanne. “Autisme is net als groentesoep: het is bij iedereen anders.”
“Als vers gediagnosticeerde autist liep ik tegen het probleem aan: 
hoe leg ik anderen uit waar ik last van heb? Autisme is een complex 

ASS en ADHD in beeld

Van 18 november 2015 t/m 24 januari 2016 is in het 

Radboud universitair medisch centrum te Nijmegen de 

tentoonstelling ‘Creativiteit brengt je overal!’ gehouden, 

een initiatief van de webcommunity Zorgnet ADHD en 

ASS bij Volwassenen van de afdeling psychiatrie van 

het Radboudumc (in deze tekst afgekort tot ZAAV). 

Achterliggende gedachte is dat het niet alleen gaat 

om de beperkingen die volwassenen met ASS of ADHD 

ondervinden, maar dat het ook belangrijk is om aandacht 

te besteden aan hun vaardigheden en talenten. 

CEES KAN

SANNE LINDERS

Communiceren via

kunstkunst

* VANWEGE PRIVACYREDENEN WIL HENRI ALLEEN MET VOORNAAM GENOEMD WORDEN.
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SANNE LINDERS EN SYLVIE BEEKMAN

Joy Living biedt de beste professionele begeleiding op maat in een 
huiselijke, familiesfeer waarin samen wonen, werken en leven centraal 
staat en iedereen gewoon zichzelf kan zijn.
Stichting Joy Living is een wooninitiatief inclusief dagbesteding gericht op mensen 
vanaf 14 jaar, die ASS geïndiceerd zijn en/of een verstandelijke beperking hebben 
en een inschaling van minimaal PGB VG-3 of GGZ 3 hebben.
Joy Living heeft als doel om de aanwezige talenten van de bewoners te laten 
groeien en het welzijn van iedere bewoner te bevorderen zodat ze zelfstandig(er) 
kunnen deelnemen in de maatschappij. Daarnaast begeleidt Joy Living ze 
in dagelijkse activiteiten, zoals dagbestedingen, om deze nieuw verworven 
eigenschappen tot bloei te laten komen.
Joy Living heeft een gemiddelde bezetting van 4 begeleiders op 10 bewoners, 
24-uurs aanwezigheid en volledige weekend bezetting. Op onze locaties hebben 
wij de beschikking over: A.B.A. consulenten, woonbegeleiders, verzorgende 
IG’s, psychiater, pedagoge, gedragsdeskundige en maatschappelijk werkster. 
Daarnaast bieden wij op onze locaties meerdere woonvormen, zoals: kamers, 
zelfvoorzienende appartementen en aanleunwoningen. 

Sfeervol begeleid wonen in de vorm 
van een veilig en gezellig “thuis”

Just be yourself
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Bewoners gezocht!

contact/aanmelden:
tel: 0224-422 115
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Diederik Weve (1957) is 

veiligheidsingenieur bij Shell en 

beleeft sinds 2009 zijn diagnose 

ASS. Hij geeft voorlichting over 

het onzichtbare en verborgen 

autisme en heeft tientallen 

workshops gegeven binnen en 

buiten zijn werk. 
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We waren een geheim genootschap. Zo voelde het tenminste. Een 
groep binnen een groep, en wij deelden een geheim. Ik was naar een 
workshop van LHBTworkshop van LHBT*)-collega’s. Nieuwsgierig naar hun ervaringen. Het *)-collega’s. Nieuwsgierig naar hun ervaringen. Het *

ging over vertrouwen in je omgeving om gewoon jezelf te kunnen 
zijn. Over vertrouwen zoeken, collega’s aftasten en de rol van ons, als 
“Straight Allies”. Ook als je weer eens van baan of baas verandert. Maar 
ik hoorde ook het verhaal van liegen over een weekendje weg met je 
vriend, terwijl het eigenlijk je vriendin was. Niet iedereen is uit de kast, 
wil uit de kast of kan het.  We waren met z’n 3-en in een workshop 
van zo’n 25, en alleen wíj wisten van elkaar dat we autistisch waren. 
Onafhankelijk van elkaar kwamen we om te 
leren over zichtbaar worden; praatten 
we als meerderheid en minderheid 
tegelijkertijd. Als wegbereiders, 
zo zie ik de LHBT-beweging. 
Als mijn oudere zussen die 
thuis de voorhoedegevechten 
voerden met mijn ouders: over 
zakgeld, vriend- en kledingkeuze, 
laat thuis komen. Met LHBT als 
voorbeeld begon ik om binnen Shell 
autisme bespreekbaar te maken en sinds 
de start van het ‘Autisten uit de kast’-project 
hebben autistische collega’s wereldwijd contact opgenomen. Nee, 
ze zijn niet allemaal uit de kast. Dat hoeft misschien ook niet. Maar…  
30% van hen bleek zowel autistisch als LHBT te zijn. En daar ging mijn 
nieuwsgierig bloed harder van stromen. Wat zei dat over de relatie 
tussen autisme en LHBT? Ik denk dat ze als LHBT-er ervoeren hoe uit de 
kast te komen, en dat autisme kon er toen ook nog wel bij. Als je een 
minderheid bent moet je soms een groep zoeken om je eigen stem te 
vinden en hoorbaar te maken. Hieraan moest ik terugdenken tijdens 
de nieuwjaarsreceptie van PAS Nederland samen met AutiRoze, een 
COC-contactgroep voor LHBT-ers met autisme. Ik kan veel theorieën 
bedenken waarom ik zoveel mensen ken die autistisch en/of LHBT zijn, 
maar misschien komt AutiRoze gewoon het dichtst bij mijn gevoel.

  *  LESBISCH, HOMO, BISEXUEEL & TRANSGENDER

 “AutiRoze 
komt het 
dichtst 
bij mijn 
gevoel”
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Ook roze zit in 
het spectrum

Meer informatie
De presentaties (pdf’s) en lezingen (videos) van het symposium zijn 
te bekijken via de website: http://tiny.cc/ASSenADHDinBEELD  
Cees Kan: www.ceeskan.nl. Twitter: @ceeskan
Sanne Linders: https://autinurs.wordpress.com/. Twitter: @autinurs
Autisme Ambassade: http://www.vanuitautismebekeken.nl/werk

geheel en moeilijk te begrijpen voor mensen die het niet persoon-
lijk beleven of meemaken. Om mij heen hoorde ik dat anderen ook 
tegen dit probleem aanliepen. Vandaar dat ik tijdens mijn presenta-
tie handvatten wilde bieden aan lotgenoten hoe je dit zou kunnen 
uitleggen op zo’n manier dat de ander het ook begrijpt. Ook wil ik 
anderen helpen met de kennis die ik zelf inmiddels heb opgedaan 
over autisme”. 

Beelddenken
Ook sprekers en exposanten Eline en Henri willen graag andere men-
sen met autisme helpen door te vertellen over hun eigen leven en 
over hoe ze dingen hebben aangepakt. Eline is moeder van een ge-
zin van vijf kinderen, waarvan er 4 een ASS/ADHD diagnose hebben. 
Zelf heeft ze ook ASS en ADHD. “Wij zijn bijna allemaal beeldden-
kers”, zegt Eline. “Beelddenken wil zeggen dat je denkt in beelden en 
associaties, en niet in woorden en begrippen”. Eline is door haar kin-
deren al 20 jaar met dit onderwerp bezig. “De communicatie tussen 
beelddenkers en taaldenkers verloopt soms moeizaam. Zelf heb ik 
binnen ons gezin altijd veel moeten vertalen van woord naar beeld. 
Ik merkte dat tekeningen met een boodschap dan goed werken.” 
Eline is begonnen met tekenen toen ze een hobby zocht. Ze maakt 
veel gebruik van Visueel Notuleren: het samenvatten van bijvoor-
beeld een lezing of workshop in de vorm van een tekening. “Het 
helpt me om mijn aandacht erbij te houden. Om beter te focussen”, 
zegt Eline. Het tekenen gebruikt ze ook om haar ideeën naar ande-
ren te communiceren. “Op deze manier begrijpen anderen beter wat 
ik bedacht heb”.

Je moet je door een diagnose niet laten afschrikken
“Het verbeeldingsvermogen van mensen met autisme of ADHD 
lijkt anders te werken”, zegt Cees Kan. “Dit kan mogelijkheden ge-
ven op het gebied van beelddenken of creativiteit. Het is belangrijk 

om meer aandacht te geven aan die mogelijkheden en talenten van 
mensen met ASS of ADHD, want uiteindelijk zijn die vaak veel be-
langrijker om je koers te bepalen en weer verder te groeien, dan de 
diagnose. Je moet je door een diagnose niet laten afschrikken.”
“Wanneer mensen een autismediagnose krijgen, zijn ze erg bezig 
met wat het allemaal betekent”, vertelt Cees ook. “Ze vragen zich 
af hoe ze hun leven richting kunnen geven, ondanks het autisme. 
Ontmoetingen met lotgenoten zijn dan heel belangrijk om daarin de 
goede koers te vinden”. Het symposium bood hiervoor de gelegen-
heid. “Patiënten die normaal alleen digitaal dingen uitwisselen, zijn 
elkaar nu tegengekomen in het echte leven, en ik denk dat dat een 
extra dimensie is. Het online contact kan toch nooit helemaal het 
echte contact vervangen, vind ik.”

Kunst als manier om aandacht te krijgen
“Echt contact, echte aandacht is heel belangrijk”, zegt ook Henri. 
“Ieder mens heeft aandacht, warmte en liefde nodig. Zeker in een 
maatschappij waarin mensen neigen om langs elkaar heen te lopen 
en zichzelf belangrijk te maken, is het nog belangrijker om de mensen, 
dat hele kleine groepje waar je het eigenlijk mee hebt, je gezin, je bu-
ren, om het contact met hen goed te houden en er voor elkaar te zijn.”
“Ik ben kunst gaan maken als manier om aandacht te krijgen”, zegt 
Henri, die rond zijn 40e jaar de diagnose PDD-NOS kreeg. “Ik kom uit 
een groot gezin van negen kinderen. Het was een soort zorgfabriek. 
Ik kreeg als kind weinig aandacht. Ik was communicatief niet sterk, 
zodat ik op die manier niet de aandacht van bijvoorbeeld vriendjes 
kon trekken. Bovendien had ik bronchitis en astma, waardoor ik 
vaak niet mee kon spelen met de kinderen om me heen. Daardoor 
raakte ik nog meer op mezelf. Toen ontdekte ik dat ik wel aandacht 
kreeg door dingen te maken. Opeens voelde ik me gezien.”
Henri begint als kind met het maken van houten beelden. 
Tegenwoordig is zijn kunst heel divers, en omvat naast beelden 

ook schilderijen en installaties. Hoewel hij daarmee erkenning en 
aandacht krijgt, vult dit het gat niet op. “Het toewerken naar de 
expositie is een heel proces. Je bent lang met het voortraject bezig. 
De aandacht komt alleen op het eind. Zo was er eens een man die 
zei: “Ik wist niet dat je dat kon!” Zo’n zinnetje komt bij me binnen. 
Het maakt dat ik rechtop ga staan: “Hé, iemand zei iets tegen mij!” 
Maar vervolgens liep die man gewoon door. Zo gaat het met de ten-
toonstelling in het Radboud ook. Je krijgt wat complimenten en dan 
is het weer business as usual.”
Sanne: “Mijn kunst presenteert vooral emoties en gevoelens die ik 
mondeling slecht uitgelegd krijg. Door het beeldend te maken voor 
mezelf krijgt dat stuk in mij erkenning en vind ik rust. Ik hoop dat 
anderen dingen herkennen uit mijn schilderijen en er wellicht door 
in gesprek komen. Het kan de eenzaamheid opheffen van een ge-
voel waarvan je dacht dat je de enige was of waarvan je niet weet 
hoe dat te verwoorden. Herkenning kan bevrijdend werken. Door 
mee te doen hoopte ik zelf ook herkenning en erkenning te krijgen. 
En die heb ik gekregen! Het geeft raar genoeg energie en een prettig 
gevoel als mensen je begrijpen. Als je even op dezelfde golfl engte 
resoneert en je daardoor een beleving deelt. Het maakt minder een-
zaam en onbegrepen en dat is fi jn.  Ook hoop ik dat mensen zonder 
autisme een beter, meer accuraat beeld krijgen van autisme en zich 
beter kunnen inleven.” •

ELINE SLOK HENRIELINE SLOK


