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"Mama zijn is...
het af en toe ook
niet meer weten, 
en toch dapper

doorgaan"

Heeft jouw kind Autisme, twijfel je hierover of heb je
een kind dat heel "pittig" in de omgang is? 

Ervaar jij de opvoeding als zwaar? Word je moedeloos
van de opmerkingen vanuit je directe omgeving? 

En twijfel je regelmatig aan je moederschap-skills? 

Dan kun je vast wel een steuntje in de rug gebruiken. 
Ik ga je NIET leren hoe je met je kind om moet gaan.

Dat weet jij echt wel, want jij kent jouw kind het beste. 

Ik ga je leren hoe je meer zelfvertrouwen kunt krijgen
en wat een positieve mindset met je kan doen

Als moeder van een zoon met Autisme heb ik jarenlang
aan mezelf getwijfeld en weet ik als geen ander hoe

machteloos en eenzaam je je kunt voelen
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1%  van de bevolking heeft een 

Dat is 6-10 mensen per 1000 mensen

De diagnose wordt 4x vaker gesteld 

De meeste mensen met autisme hebben
een normale tot hoge intelligentie. Naar
schatting heeft 30% een verstandelijke
beperking

Autisme Spectrum Stoornis 
of een daaraan verwante stoornis

bij jongens dan bij meisjes

"Autisme is een ziekte"
Bij Autisme werken de hersenen anders. Dus nee, het gaat niet over
en nee, ze groeien er ook niet overheen. 

 

Heb je vast al vaak gehoord. Er is geen verband getoond tussen de
BMR vaccinatie en ASS (onderzoek toont aan dat het even vaak
voorkomt bij kinderen die wel of niet zijn gevaccineerd.

Interessante weetjes

"De BMR vaccinatie veroorzaakt Autisme"

DAG 1 Je kind is "anders"

5 misverstanden

"Hoogsensitiviteit is hetzelfde als Autisme"
ASS (Autisme Spectrum Stoornis) is een diagnose die wordt gesteld op
basis van de DSM-5. Hoogsensitiviteit is geen diagnose maar een
eigenschap. Een kind met Autisme heeft eerder baat bij uitleg over sociale
interactie, terwijl een hoogsensitief kind baat heeft bij het leren afsluiten
van prikkels. 

"Autisme is een excuus voor vervelend gedrag’
De omgeving begrijpt niet altijd wat Autisme inhoudt. 
Het is geen onwil, maar onmacht als je kind trager of anders
reageert op een (sociale) situatie. Straf of boosheid heeft dan ook
geen totaal zin. Daar is je kind niet mee geholpen. KE
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Geef Autisme meer zichtbaarheid en tag #kickassmom

van @renskede.gee @cursus_kickassmom



Als het moederschap anders verloopt...
Iedere moeder heeft een droom voor zijn of haar kind. 
Je gunt jouw kind het mooiste leven toe. Gezellig spelen met vriendjes en
vriendinnetjes. Op een sportclubje gaan en lekker fanatiek zijn met zijn/haar
teamgenoten. Veel gezellige momenten hebben samen met het gezin, spelletjes doen,
avontuurlijke uitstapjes maken. Dit is vast weleens door je hoofd gegaan. 
Natuurlijk wist je, dat het moederschap geen roze wolk zou zijn en dat het hard werken
zou zijn.

Maar,...... dat het je zo zwaar zou vallen, had je echt nooit verwacht. Bij anderen lijkt het
zoveel gemakkelijker te gaan. Ligt het aan mij? Wat doe ik verkeerd? Waarom doet mijn
kind toch zo? Misschien zit je momenteel in het traject van onderzoeken of heeft je kind
inmiddels de diagnose ASS. Dat het moederschap anders is dan je had verwacht is een
feit.

Je droom is uiteen gespat, want je weet dat de toekomst van jouw kind 
anders zal gaan verlopen. 

Geef Autisme meer zichtbaarheid en tag #kickassmom
van @renskede.gee @cursus_kickassmom

"Het gaat er niet om of
je kind binnen of buiten
de lijntjes kleurt. Het

gaat erom dat jouw kind
zijn/haar eigen tekening

maakt"
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Jij wilt natuurlijk dat jouw kind zich net zo
ontwikkelt als ieder ander kind. 

Datgene doet wat hoort bij zijn/haar leeftijd.
Dingen die voor andere kinderen zo normaal

zijn, zijn misschien wel heel moeilijk of
misschien nooit haalbaar voor jouw kind. Denk

aan b.v. naar een pretpark gaan, vriendjes
maken of op een sportclubje zitten.

 
Als moeder heb je hier verdriet van. 

Je gaat door een rouwproces om uiteindelijk te
accepteren, dat jouw kind het op zijn/haar

eigen manier doet en dat dit oke is.

Verdriet



Woede
"Waarom heeft mijn kind Autisme...."
Ergenis, jaloezie en boosheid wordt geprojecteerd op de omgeving. Waarom
moet dit ons overkomen? Jaloers zijn op andere gezinnen. Dit zijn normale
gevoelens om te hebben in deze fase

Als je rouwt ga je door een proces waarin je langzaam maar zeker
gaat begrijpen dat jouw leven ingrijpend is veranderd. Rouw is de
bewustwording dat het verlies onomkeerbaar is. 

Dit proces is een overgangsperiode waarin je het vertrouwde gaat
loslaten voor iets wat voorheen onbekend voor je was, gaat
ontdekken. Je gaat je kind leren begrijpen en laat hem in zijn/haar
waarde en probeert je niets aan te trekken van wat anderen
daarvan vinden en hierop reageren.

De 5 fasen van rouw

Jouw rouwproces
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 "Nee,  mijn kind heeft geen Autisme..."
De waarheid is te pijnlijk om te bevatten. Aan het einde van deze fase ga
je op zoek naar feiten, de waarheid.

Ontkenning

Onderhandelen

Depressie

Aanvaarding

Jezelf doelen stellen, die eigenlijk niet haalbaar zijn voor je kind. Zo wordt het
slechte nieuws verzacht. Van alles ga je proberen om te bewijzen, dat het allemaal
wel meevalt.

De waarheid dringt tot je door. Je voelt je machteloos en niet begrepen. Je ervaart
een verlammende angst voor de toekomst van je kind. Hoe gaat hij/zij zich staande
houden in deze maatschappij. Je trekt je terug, sluit je af voor communicatie. Alles
voelt zo hopeloos.

Je aanvaard de situatie, je accepteert het verdriet. Je gaat weer plannen
maken. Je gaat op een andere manier naar je kind kijken. Dromen die je had
voor je kind ga je bijstellen.

Rouwen verloopt in 5 fasen. 
De intensiteit en volgorde kan
voor iedereen anders zijn



Wat doet het met je als je leest dat je mag rouwen? 
En als je nu eens die 5 fasen bekijkt. 
In welke fase zit jij momenteel?

Tips bij rouwverwerking
Accepteer alle gevoelens, die je hebt. Hoe verdrietig of boos je ook
bent. Je mag jaloers zijn op die andere ouders. Omarm deze
gevoelens. Het is oke om deze gevoelens te hebben. Ze zijn maar
tijdelijk.

Neem de tijd om te rouwen. Doe het op jouw tempo.

Verdiep je in materie over Autisme en hoe je dingen kunt aanpakken als
moeder, maar verlies je hier niet teveel in.

Zoek steun bij mensen, bij wie jij je prettig voelt. Praat over je gevoelens, hoe pijnlijk ze
ook zijn. Je hoeft het niet alleen te doen, maar zet wel zelf de stappen. Verwacht niet
dat een ander naar jou toe komt.

Blijf goed voor jezelf zorgen. Zorg dat je voldoende blijft slapen. Probeer
gezellige dingen te doen met je partner en/of vriendinnen. Je wil graag even
alleen zijn, maar doe dit niet te lang. Accepteer hulp.

Opdracht 1

Opdracht 2 

Huil. Tranen verlichten de pijn. Het heeft een
ontspannende werking en het laat een ander ook
zien, dat je verdriet hebt.

Er is moed voor nodig om toe te laten dat je mag rouwen. Het kan
erg helpend zijn om dit met iemand te bespreken, iemand die niet

oordeelt, maar oprecht naar je luistert. Bedenk voor jezelf wie deze
persoon voor jou is? En bespreek dit eens met diegene.

Mocht je dit nu heel lastig vinden. Dan kun je ook jouw verhaal op te
schrijven. Stel je zelf hierin de volgende vragen:

Waaraan merkte je dat jouw kind "anders" was? 
Wat heeft je doen besluiten om je kind te laten onderzoeken?

Hoe is het onderzoekstraject verlopen? Hoe voelde je je gedurende
dit proces?Hoe ervaar je de diagnose voor jouw kind? 

Hoe ga je hiermee om?
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Leren omgaan met jouw kind, die autisme heeft.  Is niet iets dat je zomaar kunt. 
Het heeft heel veel tijd nodig om die ingewikkelde gebruiksaanwijzing te  
leren begrijpen. En dit duurt waarschijnlijk wel een leven lang.

Het vraagt heel veel aandacht en geduld van jou als moeder. Of je wilt of niet, je zal je
toch moeten aanpassen aan de behoeften van jouw kind. Dit is gemakkelijker gezegd
dan gedaan en hierin word je geconfronteerd met je eigen emoties.

Autisme uit zich bij ieder persoon weer anders. Wat heeft jouw kind nodig om
zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen? Je bent voortdurend bezig met
het vinden van de juiste hulp. Wat kies je wel, wat niet? Wat werkt wel, wat niet?
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Welke gevoelens
Onzekerheid

Verwachtingen

Schuldgevoelens

Geduld

Machteloosheid

Eenzaamheid

Je vraagt je vaak af of je je kind te streng aanpakt. Of juist teveel
verwent. Ook krijg je regelmatig opmerkingen van anderen. 

Zelfs als je misschien intuïtief wel aanvoelt wat je kind nodig heeft, heb je
vaak óók nog te maken met verwachtingen uit je omgeving en met de
ervaringen vanuit je eigen opvoeding.

Je altijd bewust zijn wat je wel of juist niet zegt. Kalm blijven, niet boos
worden. Geen stemverheffing. Uitleggen welk gedrag je graag wilt zien,
belonen voor goed gedrag. Rustig blijven tijdens een woede-aanval

Weer een afspraak af moeten zeggen om je kind niet teveel te
belasten. Opmerkingen van mensen om je heen over hoe je het
eigenlijk zou moeten aanpakken. Je voelt je vaak niet begrepen.

Ook je partner en evt. andere kind(eren) hebben jouw volle
aandacht nodig. Je voelt, dat je je andere kinderen soms te kort
doet en voor je man heb je ook al weinig tijd.

DAG 2 ZELFKENNIS
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Autisme Leg je kind uit wat er om 
hem heen gebeurt.

Wachten of niks doen vindt je kind lastig. 
Help je kind de tijd in te vullen

Praat met een rustige stem, 
praat langzaam of met korte zinnen

Een vast plekje aan tafel vind je kind fijn, 
of in de kring, op school of op de bank

Vertel je kind 
wat hij/zij WEL mag doen

Jouw kind vindt het lastig om jouw
gevoelens aan te voelen. Verwoordt dit voor

hem/haar.  Dan snapt hij/zij je veel beter

Stel geen vraag, maar geef een opdracht
of een taak

Als je kind boos is, kan dit komen omdat het hoofd 
vol zit... Laat hem/haar dan even alleen zijn. 

Geef bedenktijd als je iets zegt of vraagt

Sarcasme is lastig te 
begrijpen voor je kind

Wil je aandacht van je kind? 
Kijk wat je kind aan het doen en 

sluit daarbij eerst aan

Raak hem/haar 
niet onverwachts aan

Vertel van te voren wat er gaat gebeuren.  
je kind houdt niet van onverwachte

gebeurtenissen

Dit kan in meer of mindere mate zijn of
helemaal niet van toepassing zijn op jouw

kind. Ieder kind is tenslotte anders

Wat heeft een kind met ASS nodig?
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Oefening Zelfkennis
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Wat betekent het voor jou, dat je een kind hebt, dat zoveel aandacht
vraagt? In welke mate moet jij je aanpassen? Hoeveel energie kost
het je eigenlijk om jouw kind zo goed mogelijk te ondersteunen in
zijn/haar ontwikkeling?

Om hierachter te komen is het eerst belangrijk om te weten wie jij
bent. Wat zijn jouw belangrijkste karaktereigenschappen?

Wie ben jij

Op de volgende pagina vind je alle
persoonskenmerken op een rijtje

Omcirkel 10 kenmerken, waarvan jij vindt
dat die het meeste bij jou passen
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"Life doesn't come
with a manual. 
It comes with a

mother"



Oefening Zelfkennis

Aanpassingsvermogen
Accuraat
Ad rem
Afspraak is
afspraak
Anticiperen
Ambitieus en
grensverleggend
Analytisch
Autonoom
Bedachtzaam
Beheerst
Behulpzaam
Bescheiden
Beschouwend
Betrokken 
Betrouwbaar
Bondig
Collegiaal
Compassie
Concreet
Consequent
Consciëntieus en
gewetensvol
Creatief
Daadkrachtig
Diepzinnigheid
Diplomatiek
Directief
Discipline
Discreet
Doener
Doortastend
Doorzettingsvermogen
Eerlijk
Empathisch,

Begrijpend 
Energiek
Enthousiast
Einzelgänger
Flexibiliteit
Gedreven en
gedrevenheid
Geduldig
Genuanceerd
Gevoelig en
gevoelsmens
Harmonie, eenheid en
saamhorigheid
Heftig en intens
Helicopterview
Hoogsensitief
Humor en
humoristisch
Improviseren
Inlevingsvermogen
Innovatief en
vernieuwend
Inspirerend
Integer 
intuïtief ingesteld
Krachtig
Kritisch, alert
en waakzaam
Kwetsbaar
Loyaal en trouw
Medelijden
Moedig
Ontspannen,
relaxt en tevreden

Oog voor details
Open
Oprecht
Meegaand
No nonsens
Nuchter
Optimistisch
Ordelijk
Prestatiegericht
Realistisch
Recht door zee
Rechtvaardigheids
gevoel
Sensitief
Snel schakelen
Sociaal
Speels
Spontaan
Teamplayer 
Temperamentvol
Toegankelijk en
benaderbaar
Toegewijd
Verantwoordelijk
Verbindend
Volhardend
Voortvarend
Vurig en fel
Welbespraakt
Wilskracht en
vastberadenheid
Zachtaardig
Zakelijk 
Zelfcompassie
Zorgvuldig
Zorgzaam

Persoonskenmerken



1 ........................................................................
2 ........................................................................
3 ........................................................................
4 ........................................................................
5 ........................................................................

Opdracht
Van die 10 kenmerken, kies je er 5 uit, die jou het meeste
aanspreken en noteer ze hieronder 

Bekijk bovenstaande eigenschappen. Bedenk dan eens wat jouw kind van jou nodig
heeft.  In hoeverre passen deze eigenschappen hierbij? 

Misschien zijn deze eigenschappen compleet het tegenovergestelde van wat jouw kind
van jou nodig heeft. Of heb je juist eigenschappen, die geweldig goed samengaan met
de behoeften van jouw kind. Dit zullen waarschijnlijk maar enkele eigenschappen zijn. 

Wat dus betekent dat jij je enorm moet aanpassen en dit jou de nodige energie kost.
Daarom is het belangrijk om regelmatig situaties op te zoeken 
om op te kunnen laden.

 

Ben je ongeduldig? Dan kost het je waarschijnlijk enorm veel
energie om je kind die extra puzzeltijd te geven.

 Impulsief? Dan vind je het vast lastig om zoveel te moeten plannen
voor je kind, want je gaat het liefst even snel de deur uit.

Ben je sociaal? Dan heb je misschien de behoefte om regelmatig
mensen om je heen te hebben, wat voor jouw kind weer heel

uitdagend kan zijn 

Het is goed je te beseffen en te realiseren, dat het voor jou als
moeder heel veel vraagt om met jouw kind om te gaan.

Dat je er dan weleens doorheen zit en het even niet meer trekt is
dan ook helemaal niet vreemd 

Je bent namelijk ook maar een mens
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Lichamelijk
Je hebt honger, je hebt dorst, 
je bent moe

Mentaal
Je gedachten en meningen van jezelf
en van anderen.

Emotionele grenzen 
Hoe ga je om met je eigen emoties en
met schadelijke en manipulatieve
emoties van anderen

Waar liggen jouw grenzen
Jouw kind veert niet heel gemakkelijk mee in het “normale”

dagelijkse leven.  Als moeder ben jij zijn/haar houvast. Dit
vraagt heel aandacht, geduld en inlevingsvermogen van jou

Er zijn 3 soorten grenzen
DAG 3 GRENZEN
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Jij bent er voor jouw kind als hij/zij het even niet meer begrijpt.
Ben jij de persoon die weet hoe je je kind weer rustig krijgt als

hij/zij boos is. Ga je ALTIJD weer op zoek gaat naar een
passende oplossing als het niet lekker loopt thuis, op school, bij

opa of oma of bij vriendjes.

Jij bent ZO belangrijk

Het is dan ook niet vreemd dat je weleens je eigen grenzen
overgaat. Een enkele keer of een korte periode over je grenzen

heengaan heeft geen schadelijke gevolgen. 

Ga je langdurig over die grenzen heen, wat in het geval van  de
opvoeding van jouw kind zeker het geval zou kunnen zijn. Kun je

volledig uit balans raken. Heb je geen ruimte meer om te kunnen
ontspannen. Ga je steeds minder lekker in je vel zitten en kun je

uiteindelijk ziek worden.

Waar ligt jouw grens?



"Ouders van een kind met
Autisme werken gemiddeld
minder en hebben een
verhoogd ziekteverzuim"

"Ook ervaren ze meer stress en
een minder goede geestelijke
en lichamelijke gezondheid".
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Signalen wanneer jouw grens is overschreden

Duidelijke lichamelijke signalen:
Hoofdpijn, schouderklachten, rugklachten,
slaapproblemen.
Subtiele signalen:
Knoop in je buik, hoge ademhaling, hoge hardslag,
gespannen kaken

Duidelijke signalen op mentaal niveau:
Moeite om te kunnen concentreren, ontzettend moe zijn
Subtiele signalen:
Neiging om af te dwalen, chaotisch worden,
bepaalde gedachten krijgen (piekeren)

Duidelijke signalen op emotioneel niveau:
Driftbuien, veel huilen

Subtiele signalen:
Onbestendig gevoel van angst, je moedeloos
voelen

.
Opdracht

Onderzoek bij jezelf welke subtiele en duidelijke signalen geeft jouw
lichaam je als het je allemaal teveel wordt

Bron: Nederlands Jeugdinstituut (NJI)



Veel mensen zijn zich niet bewust van hun eigen grenzen 
en gaan steeds maar door. Je neemt je eigen gevoelens 
niet serieus. Je richt je zoveel op de zorg voor je kind en zet jezelf 
hierdoor altijd op de tweede of misschien wel derde plaats.

Het is belangrijk je bewust te worden van jouw persoonlijke grenzen

DAG 1

Waar ligt jouw grens

Luister naar je gevoelens en gedachten. Wat zijn je eerste gedachten die in
je opkomen? Wanneer zeg je "Dit is genoeg, dit vraagt te teveel van me" 

Negeer deze gevoelens NIET.

Vaak moet er eerst een grens overschreden zijn voordat je je bewust wordt,
dat er een grens is. Dan pas ga je maatregels nemen

Geef je grens aan naar de ander. Praat met je partner, familie, school als je
grens is bereikt. Dit geeft je rust en houd je controle

Blijf trouw aan jouw eigen grenzen

Hoe voorkom je dat je over jouw eigen
grenzen heengaat?

Doe dingen waar je blij van wordt en waar je energie
van krijgt en doe dit regelmatig. Niet alleen als je

lichaam signalen afgeeft dat je te ver bent gegaan.
Zo blijf je meer bij jezelf en zorg je echt voor jezelf.

Ben je over je eigen grens heengegaan? Spreek met je
jezelf af, dat je dit NIET meer laat gebeuren.

Hierbij is het belangrijk om erachter te komen wat jij 
nodig hebt om je echt goed te voelen?

Hoe word je je bewust van jouw grenzen?
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Plan gezellige momenten met je partner en vriendinnen. En doe dit
regelmatig. Ben je liever even op jezelf? Maak dan bewust de keuze 
om juist niet naar die ene verjaardag te gaan. 

Om jouw grenzen te bewaken is het belangrijk om voor 
jezelf te kiezen. Jezelf op nummer 1 te zetten. 
Als jij goed voor jezelf zorgt, zorg je automatisch goed 
voor je gezin. Zit jij lekker in je vel? Dit heeft hoe dan ook een 
positief effect op jouw gezin. Voor jezelf zorgen, maakt dat je steeds
beter een balans gaat vinden. Doe dit stapje voor stapje.

Wat kun je zoal doen om je fantastisch te voelen? Dit is onder te verdelen
in 4 categorieen.

Beweeg regelmatig. Ga de natuur in om te wandelen. Ga sporten. Het maakt je hoofd
leeg. Kies ervoor om op tijd naar bed te gaan. Drink b.v. doordeweeks geen alcohol, eet
gezond.

Kies bewust voor positieve gedachten. Geef geen aandacht aan negatieve gedachten.
Praat dus ook niet negatief over anderen. Je houdt er altijd een vervelend gevoel aan
over en het zegt meer iets over jou dan over degene over wie je negatief praat. 
Wees je bewust van de fijne momenten in je dag en wees hier dankbaar voor.

Houd je huis opgeruimd en orderlijk.
Dan voelt in je hoofd ook meteen
opgeruimd.
Onderzoek voor jezelf of jouw baan 
je voldoende energie geeft. 
Bekijk wat de mogelijkheden zijn 
of je een dagje minder zou 
kunnen werken als het je zwaar 
valt of een dagje thuiswerken

Wat heb jij nodig om optimaal te kunnen
functioneren. Waar krijg jij echt energie van? 

Waar word jij blij van?

Schrijf dit eens voor jezelf op. Als je dit opschrijft
geef je hier meteen meer waarde aan voor jezelf en

kun je het gemakkelijker verwoorden.

Hoe ziet jouw dag eruit? Analyseer je dag eens?
Wat doe je zoal en hoe voel je je aan het einde 

van een dag? Doe je deze dingen omdat het echt moet
of omdat je denkt dat het van je verwacht wordt.

.

Opdracht

Hoe zorg je goed voor jezelf

Je lichaam

Mindset

Sociaal

Omgeving

Opdracht
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Moederschap en ongevraagd advies
Een van de lastigste dingen van het moederschap is leren omgaan met je omgeving.
Ongevraagd advies is iets dat mensen graag geven en ze zijn zich er niet van bewust
wat dit met een moeder doet. 

Wat nu als je kind "anders" is? Zich toch net even anders gedraagt in sociale situaties.
Een hele boze bui heeft temidden van een gezelschap. Reken maar, dat daar iets van
gezegd wordt of van gevonden wordt. De Nederlander heeft over alles een mening. Dus
ook over de opvoeding van jouw kind. Waar je je al onzeker genoeg over voelt. 

Je kunt hiermee leren omgaan.

Geef Autisme meer zichtbaarheid en tag #kickassmom
van @renskede.gee @cursus_kickassmom

"Jammer dat mensen
geen problemen kunnen
ruilen. Iedereen weet

namelijk precies hoe hij
die van een ander kan

oplossen"
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Jouw omgeving kan jouw stemming volledig 
beïnvloeden. Dit kan zijn op je werk, bij familie,
in een supermarkt of op de school van je kind 

of thuis door je partner. 

De mens wil van nature de mensen om hem of haar 
heen niet teleurstellen. Je wilt anderen graag 

tevreden houden. Wanneer je je door je omgeving 
om wat reden onder druk gezet voelt, 

ervaar je stress en verandert jouw gedrag....

Onze omgeving draagt dus rechtstreeks bij aan de mate
waarin we stress ervaren en hoe we hiermee omgaan.

Hoe je hiermee omgaat? Daar heb je zelf invloed op.

De invloed van de omgeving 

DE OMGEVINGDAG 4



1. Je ziet anders niets aan hem.
2. Tegenwoordig krijgen kinderen al snel die diagnose hè?
3. Maar je kunt gewoon met hem een gesprek voeren…
4. Geef dat kind maar eens een weekje aan mij.
5. Het heeft ook te maken met hoe jij opvoedt hè?
6. Woont hij nog gewoon thuis?
7. Waarom zit hij dan niet op het Speciaal Onderwijs?
8. Nu heet dat Autisme. Over tien jaar hoor je daar niemand meer
over. Hebben ze ineens allemaal wat anders   
9. Autisten hebben geen emoties toch?                        
10.Hij komt niet naar dat feestje? Maar het wordt juist heel leuk.

1. Ik kan mij zo goed voorstellen dat jij af en toe in je wanhoop uit hebt geroepen: 
Zag maar eens iemand wat er met hem aan de hand is.
2. Heftig zeg die diagnose.
3. Ik had vanmiddag zo’n leuk gesprek met jouw kind.
4. Als je een keertje een weekendje weg wilt? Hij mag dan wel bij mij logeren, hoor.
5. Mooi om te zien hoe jij van nature aanvoelt waar jouw kind behoefte aan heeft.
6. Kregen jullie snel hulp aangeboden nadat jouw kind die diagnose kreeg?
7. En hij krijgt passende begeleiding op het reguliere onderwijs? Dat is fijn
8. Wat zal het fijn voor je zijn dat er nu zoveel meer kennis is dan tien jaar geleden.
9. Nu ik jouw zoon een dagje heb meegemaakt merk ik inderdaad wel dat er wat aan de
hand is.
10. Hij komt niet naar het feestje omdat hij dan dagenlang uit zijn ritme is? Ik begrijp het
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"Als mensen Autisme gaan
begrijpen, zou men het niet

meer hebben over een
stempeltje, maar over een

diagnose"

Wat je omgeving regelmatig zegt

Wat zou je graag willen horen?



Alles wat de ander zegt, doet en denkt heeft met de ander te maken en niet met
jou. Als iemand een mening heeft over het gedrag van jouw kind. Dan heeft dat
met zijn/haar eigen waarden en grenzen te maken en niets met jou of jouw kind.
Je hoeft dan niet emotioneel te worden en vanuit de emotie op de ander te
reageren. Probeer door het gedrag van de ander heen te kijken.

Ga je nooit schamen of verontschuldigen voor
het gedrag van je kind naar een ander toe.

Daarmee zeg je onbewust, dat je kind niet goed
genoeg is, omdat hij anders is.

We hebben de neiging om heel snel ergens over te oordelen. Laat je oordelen
los. Kijk verder dan wat iemand doet of zegt. Maakt iemand een vervelende
opmerking (voor jouw gevoel). Stel dan vragen ter verduidelijking. Misschien
bedoelt diegene het helemaal niet zo.

Opdracht

4 tips om met je omgeving te leren omgaan

Geef Autisme meer zichtbaarheid en tag #kickassmom
van @renskede.gee @cursus_kickassmom17

Valkuilen

Woorden hebben heel veel impact. Als moeder weet jij dat vast als geen ander.
Onderschat niet de kracht van woorden. Wanneer jij positief spreekt over jezelf
en over een ander heeft dat altijd een positief effect, vooral op jezelf.

Praat zelf niet negatief over een ander

Vat het niet persoonlijk op

Oordeel niet

Je doet je best
Twijfel je aan jezelf? Onthou dan dat je in ieder geval je best doet. Zo geldt dat
ook voor een ander. Ook zij doen hun best om zo goed mogelijk met jouw kind om
te gaan. Ook al ben je weleens teleurgesteld. 

Ga niet in de slachtofferrol zitten. Jij bent niet zielig, omdat
jouw kind anders is. Jouw omgeving wil jou niet "pakken".

Ze willen je het liefste helpen, maar weten vaak niet hoe.

Stop het ook niet weg. Je mag erover praten. Zo zorg je
ervoor, dat je niet over je grenzen gaat en creeer je meer

duidelijkheid naar een ander. Vergeet niet dat veel mensen
geen idee hebben wat autisme nu eigenlijk inhoudt.

Welke persoon in jouw omgeving
geeft jou een negatief gevoel?

 Bedenk voor jezelf eens waardoor
dit gebeurt. Wat zou je kunnen doen
om dit gevoel kwijt te raken? Is het

de moeite waard om hierover in
gesprek te gaan? Of zou je het bij

die persoon kunnen laten?



Je zal geregeld in situaties komen waarin je een keuze moet maken voor jezelf/je gezin
of je kind. Dit kunnen hele ingrijpende beslissingen zijn, die invloed kunnen hebben op
de toekomst van jouw kind. Of misschien kleine beslissingen, die te maken hebben met
de situatie waarin je je bevindt, het gedrag van je kind of jouw gevoel. Hoe ga je
hiermee om als ouder? Hoe weet je dat je de juiste beslissing neemt?  

Weet dat je een beslissing hebt genomen op het moment dat je die moest nemen in
die periode van je leven. Het kan er over een paar maanden heel anders uitzien. Kijk
niet terug met spijt, maar wees in het hier en nu.

Je voelt je onzeker

De huidige situatie is vertrouwd 

Je houdt teveel rekening met wat anderen van jouw beslissing vinden

Je kunt de impact van het nemen van de beslissing niet overzien

Je hebt te weinig informatie

Geef Autisme meer zichtbaarheid en tag #kickassmom
van @renskede.gee @cursus_kickassmom18

Waarom  is het maken van keuzes soms zo lastig?

KEUZES MAKENDAG 5

Opdracht
Bedenk voor jezelf in welke situaties vind je

het lastig een beslissing te nemen. Waarom
vind je dit moeilijk? 

Opdracht
Wat voor een type beslisser ben je? Kies jij met je

gevoel, je verstand of allebei?
En maak je altijd een beslissing op basis van wat jij

of jouw kind nodig heeft of laat je je snel
beinvloeden door jouw omgeving?



Belangrijke beslissingen neem je niet impulsief. Soms is dat lastig, omdat 
we in een hele snelle tijd leven. Geef jezelf de tijd om een beslissing te nemen
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"Wie geen keuze maakt,
kiest ervoor de

bestaande situatie in
stand te houden"

6 tips bij het nemen 
van een beslissing

Sta je voor een lastige keuze en je weet eigenlijk niet veel van dit onderwerp af of
wat het precies inhoudt. Probeer informatie online te vinden. Ga niet uren zoeken
naar info, want dan verdrink je erin

Vraag bij belangrijke beslissingen altijd advies aan iemand ‘van buiten’, die er geen
belang bij heeft. Dit zijn dus niet je vrienden of je familie, want die kennen jou en zijn er
dus per definitie bij betrokken. Je zoekt iemand met verstand van zaken die het van een
afstandje kan beoordelen en zinnig advies kan geven. 

Dit is belangrijker naarmate er meer mensen bij betrokken zijn. Dat wil niet zeggen dat je
alleen maar moet doen wat zij zouden willen, maar wel dat je hun belangen meeweegt bij het
nemen van je beslissing.

Je wil natuurlijk weten welke invloed jouw beslissing voor de toekomst van je kind zal
hebben. Mentaal is dit een heel zwaar proces omdat je probeert om elke stap samen met
de mogelijke gevolgen te zien. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Houd voor ogen wat er nu
nodig is voor jouw kind of gezin.

Neem de tijd

Zorg dat je voldoende kennis hebt

Vraag advies aan een professional

Overleg met alle betrokken partijen

Focus op het nu

Durf te beslissen
Laat je niet leiden door wat anderen zeggen. Stop met wikken en wegen. Mocht
je achteraf toch verkeerd hebben gekozen, maak er dan geen drama van. 
Je weet gewoon een beetje beter wat je wél wilt!



Geef Autisme meer zichtbaarheid en tag #kickassmom
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Wat is op dit moment het beste voor mijn kind?

3 vragen die je jezelf kunt stellen

Wat heb ik of mijn gezin nodig?

Wat is het doel?

Luister hierin naar je intuitie en je gevoel. Loop jij op je tenen? Heeft jouw gezin 
het moeilijk met de huidige situatie? Soms moet je kiezen voor jezelf of je gezin
ook al is jouw kind er in eerste instantie niet mee geholpen

Bedenk heel reeel wat je kind nu nodig heeft. Probeer heel eerlijk naar je kind te
kijken. Wat is het waard om in deze situatie te blijven? In hoeverre gaat jouw
kind steeds over zijn eigen grenzen.  

Wat is de reden waarom deze beslissing genomen moet gaan worden?
Dient het een hoger doel? Of is dit iets wat alleen maar beter is voor de
andere partij?

Dit is in iedere situatie te gebruiken. Bij het nemen van hele ingrijpende
beslissingen, maar ook of je wel of niet naar die verjaardag moet gaan.

Vergeet nooit het gezin mee te nemen in het maken van de beslissing. 
Soms is iets beter voor jouw kind, maar heeft de beslissing 

een enorme invloed op het gezin.
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Je vindt rust en vrijheid als je ook in moeilijke tijden, het leven kan accepteren zoals het
is. Met al haar schoonheden en imperfecties. Door even niets te willen, niets te hoeven
veranderen, je niet te verzetten en alles even te laten zoals het is.

Als jij je kind volledig accepteert zoals hij/zij is. Omarm je de situatie en ben je in staat
om de toekomst positief te zien en hoef je je je er niet meer tegen te verzetten. 
Natuurlijk zal jouw leven met vele ups and downs gaan en zul je momenten hebben, 
dat je nog maar net aan je hoofd boven water kunt houden, maar je weet dat je het kunt. 

Blijf beseffen, dat voor alles een oplossing is. Hier kies je voor. En natuurlijk kun je het
autisme van jouw kind niet laten verdwijnen, je kunt wel zo gaan kijken naar jouw kind
dat je voor ieder probleem waar jouw kind tegenaan loopt een oplossing kunt bedenken.
Denk ik mogelijkheden en niet in onmogelijkheden.

Blijf in het moment en sta niet teveel stil bij de toekomst. 
Dat is later, dat zie je dan wel weer. Als het nu lekker loopt thuis. 
Geniet er dan ook gewoon van.

Geef Autisme meer zichtbaarheid en tag #kickassmom
van @renskede.gee @cursus_kickassmom
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Koester de talenten van je kind.
Jouw kind is zo bijzonder

Jij bent  door jouw kind supercreatief geworden en
kunt omgaan met de meest lastige situaties 

Daar zullen vele moeders je om benijden.
Je draait nergens meer je hand voor om en jij snapt

pas wat geduld hebben is.

 Je bent in staat om fijne momenten te koesteren en
gaat geen enkele situatie zomaar aan, omdat
iedereen het zo doet. Je maakt weloverwogen

keuzes en neemt je verantwoordelijkheid hiervoor.

Je voelt diepere connecties met andere moeders,
als ze aangeven het lastig te vinden met hun kind.

Je zult niet snel oordelen over een ander

Yes, mijn kind is anders!!

ACCEPTATIEDAG 6

"Accept what is
Let go what was

Believe in what will be"



Wees trots op wat je 
allemaal al hebt bereikt 
met jouw kind

Oefening 

8 tips om je te leren accepteren

Schrijf dit voor jezelf op. En schrijf alles op, ook de 
kleine dingen. En hang dit lijstje op een zichtbare plek. 

Zet het in je telefoon. Zit  je even niet lekker in je vel? 
Pak dan het lijstje er dan bij.22

Kijk naar de feiten
Maak het niet groter dan het is. Voor alles is een oplossing.

Stel realistische doelen voor je kind
Besef dat sommige dingen gewoonweg niet haalbaar zijn op dit moment
in zijn/haar leven, maar over een paar jaar misschien wel. 

Ga confrontaties aan
Het kan misschien een oplossing zijn om iets te vermijden.
Uiteindelijk houd je er geen goed gevoel aan over en zul je
teleurgesteld zijn in jezelf. Hoe lastig het ook is, het zal leiden naar
een opossing

Observeer je gevoel
Probeer je gevoel van verdriet, boosheid, ergernis los te zien van de
situatie. Vaak is de situatie zo erg nog niet, maar meer hoe jij je
erover voelt.

Geef jezelf de tijd
Als jij slecht nieuws hebt gekregen over het gedrag/ontwikkeling van
je kind. Dan is het logisch dat je verdrietig, boos of teleurgesteld
bent. Laat dat gevoel er zijn. Verzet je er niet tegen. Het gevoel zal
uiteindelijk ook weer verdwijnen

Blijf positief
Kijk naar de dingen waar je wel tevreden over bent.
Het glas is NIET halfleeg, maar halfvol

Laat het verleden los
Zie het verleden als een vaststaand feit. Je kunt dit
niet meer veranderen. Van fouten in het verleden 
kun je leren. Houdt je bezig met het nu

Wees trots

Waar ben je echt trots op?
 Waar ben je trots op wat jij hebt bereikt 

in je leven en ook wat jouw kind inmiddels 
heeft bereikt. In hoeverre heb jij hier een rol in

gespeeld? 



We zijn aan de laatste module van deze cursus gekomen. Ik hoop natuurlijk,
dat deze cursus je rust en zelfvertrouwen heeft gegeven. Dat je beseft. dat je
het op jouw manier mag doen. Dat je andere keuzes mag maken en je de
mening van je omgeving bij hen mag laten. Ik hoop vooral, dat je je al een
beetje een kick ASS Mom begint te voelen.

Oefening Zelfkennis
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Door te accepteren, dat het rouwproces erbij hoort. Durf je hopelijk je
gevoelens toe te laten en zul je uiteindelijk sneller door andere momenten
van rouw gaan. 

Je weet nu wat jou belangrijkste karaktereigenschappen zijn. En zie je hopelijk in,
wat een prachtig mens je bent. Wellicht heb je ontdekt, dat jouw persoonskenmerken
niet altijd samengaan met de behoeften van jouw kind. Dit zal je daarom de nodige
energie kosten. En zul je dus een beetje lief voor jezelf moeten zijn.

Doe leuke dingen voor jezelf met regelmaat. Het is belangrijk dat je er blij van wordt.
Doe je dit regelmatig, zorg je goed voor jezelf. Word jij een blije moeder en heb je
blije kinderen.

Het zal altijd lastig blijven om met opmerkingen van je omgeving om te gaan. 
Dit zal een gevoelig onderwerp blijven, omdat je je kwetsbaar voelt als
moeder. Blijf in deze situaties tegen jezelf zeggen, dat je je best doet en dat
je een goede moeder bent.

Vertrouw op je instinct en voel je zelfverzekerd als moeder, want diep van binnen
weet je het antwoord echt wel. 

Kijk niet achterom, want dat kun je niet meer veranderen. Kijk niet
vooruit, want daar heb je toch geen grip op. Wees in het hier en nu.

BE A KICK ASS MOMDAG 7

Dit heb je geleerd
Rouwen mag

Je bent een prachtig mens

Zorg goed voor jezelf

Je doet je best

Maak keuzes met zelfvertrouwen

Acceptatie geeft rust



Oefening ZelfkennisLeid het leven, dat jou gelukkig maakt. Kijk niet naar hoe een ander het doet.
Maak keuzes in je leven, die je blij maken of rust geven. Als jij rust voelt, ga je
uiteindelijk veel meer genieten.

Geef Autisme meer zichtbaarheid en tag #kickassmom
van @renskede.gee @cursus_kickassmom

Dingen waar ik in geloof
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Kies voor je geluk en niet voor je gelijk. Ga niet alle strijd met je kind
aan, omdat het eigenlijk zou moeten. Soms heb je er even niet de
energie niet voor. Kies het moment, dat je je steviger voelt. 
Choose your battles

Kies iedere dag 3 geluksmomentjes uit voor je gaat slapen. 
Zo ga je positief slapen en word je positief wakker.

Je bent maar een mens bent en een mens maakt fouten. Alleen
daarvan kun je leren. Dat leer je je kind toch ook? Waarom zou je ze zelf
dan niet mogen maken? En door je fouten weet je in ieder geval dat je
het een volgende keer anders aan zult pakken.

Geef jezelf de tijd. Wil jij dingen anders aanpakken met je kind of in je gezin.
Verwacht dan niet dat alles in 1 dag anders is. Doe het in kleine stapjes. Ook al
zijn het kleine stapjes, je gaat nog steeds vooruit.

Denk altijd in mogelijkheden. Hoe ingewikkeld de situatie ook is. Autisme kun je
niet oplossen. Wel kun je je kind heel veel leren. Bedenk je: het gaat er niet om
wat je meemaakt, maar hoe je ermee omgaat.

Sta ALTIJD naast je kind en niet tegenover je kind. Jij bent er als hij/zij het niet
meer begrijpt. Jij bent zijn veilige haven. Voor boosheid is altijd een reden. Zeg
dat het ok is. En ga samen op zoek naar de oorzaak en vind een oplossing.

Ga om met mensen, die je een positief gevoel geven. 

Houd vast aan je eigen normen en waarden en voed jouw kind op die manier op.

Be a Kick ASS Mom


