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Presentatie via ZOOM

• Microfoon uitzetten 

• Vragen in de chatbox, kort en bondig.

• Korte pauze tussen 20:15 en 20:20

• Om 21:00 ronden we af 



Wie ben ik?

• Ervaringsdeskundige autisme, autismecoach en orthopedagoge in opleiding

• Onderzoekster bij Nederlands Autisme Register (NAR)

• Onderzoeken, boeken, presentaties en trainingen over autisme

• Soms ook in media erover vertellen



Indeling presentatie

• Uitleg autisme

• Koppeling met eetstoornissen

• Tips aan ouders van een kind met autisme

• Einde presentatie 



Introductie in het onderwerp



Behoeftepiramide 
van Maslow



Persoonlijk groot vraagstuk

• Elke dag niet weten wat te eten

• Heel kieskeurig

• Moeilijk voor de personen in mijn omgeving 

• En voor mijzelf



Eetstoornissen mensen met autisme

• Weinig wetenschappelijk onderzoek

• Vooral gericht op mensen met een verstandelijke beperking

• Er is weinig bekend over behandeling

• Onderscheid tussen autisme en eetstoornis is lastig te maken



Hoe vaak komt het voor? 

• Eetproblemen komt voor bij meer dan 50% van mensen met 
autisme

• Kinderen met autisme hadden al op vroege leeftijd 
voedingsproblemen 

• Minder gevarieerd voedingspatroon

• Niet alleen eetproblemen maar ook de eetsituatie 



DEEL 1: AUTISME (KOPPELING 
EETSTOORNISSEN)



Sensorische informatieverwerking



Sensorische informatieverwerking



Verschil mensen met en zonder autisme



Scans van echte hersenen



Gevolg 



Gestalt perceptie



Gevolgen Gestalt

• 'Het onvermogen om gehelen te ervaren zonder volledige 
aandacht voor de samenstellende delen':

• 'een situatie, een zin wordt niet als volledig beschouwd als 
deze niet is opgebouwd uit dezelfde elementen die aanwezig 
waren op het moment dat het kind ermee werd 
geconfronteerd'.



Kenmerken van autisme

• Sociale interactie 

• Communicatie 

• Repetitieve gedragingen + 

moeite met veranderingen

• Andere manier van sensorsiche prikkelverwerking



Diagnoses autisme in Nederland



Redenen autisme

• Vaccinaties

• Luchtvervuiling 

• Genetisch

• Koelkastmoeders

• Vervuilde darmflora 



Comorbiditeit

• Meer dan 50%

• Slaapstoornis

• Angst

• Verstandelijke beperking

• ADHD 

• Etc



Sociale interactie

• Vrienden maken

• Contact maken

• Het begrijpen van gevoelens van mensen

• De juiste reactie vertonen 



Verschillende sociale types autisme

• Afzijdige of inalerte type

• Het passieve type

• Het actieve, bizarre type

• Het stijfformalistische of hoogdragende type



Autisme is bij mannen en vrouwen anders



Communicatie

• Dingen die niet worden uitgesproken 

• Abstract

• Letterlijk begrijpen 

• Verwachting niet uitspreken 





Socialiseren en communiceren



Duidelijk zijn 

• Wie

• Wat 

• Waar

• Wanneer 

• Hoe 



Sociale en communicatief eten 

• Eetmomenten samen met anderen

• Sociale verwachtingen bij eten 

• Regels herkennen wat kan / niet kan 

• Maar ook vragen stellen erover wat erin zit



Eetstoornissen door moeilijkheden op 
sociaal en communicatief gebied 

• Moeilijkheden identificeren gevoelens en emoties 
(alexithymie) 

• Meedoen met andere leeftijdsgenoten om geaccepteerd te 
worden

• Honger leidt tot autisme-achtig gedrag 



Repetitieve gedragingen en beperkte 
interesses 

• Weerstand tegen allerlei soorten veranderingen

• Alles moet hetzelfde blijven

• Steeds met dezelfde onderwerpen  bezig zijn 

• Woedebuien



Moeite met veranderingen



Ridigiteit

• Eten moet op de juiste manier voorbereid worden

• Op de juiste manier gepresenteerd worden

• Op een bepaalde manier gegeten worden

• Dezelfde procedure; hier niet van afwijken



Veranderingen

• Dezelfde merken

• Verpakking 

• Smaak die anders is

• Nieuwe dingen niet durven of niet willen: angst

• Overgang van de ene activiteit naar de ander



Verbeelding

• Wat ga ik eten?

• Wat wil ik eten? 

• Wat is er te eten? 

• Eraan denken en regelen



Sensorisch

• Hypersensitief (overgevoeligheid)

• Hyposensitief (ondergevoeligheid) 



Video prikkels (kijken of het gaat werken)



Voorbeelden



Sensorisch

• Prikkels van voedingsmiddelen

• Prikkels van de omgeving (bv boodschappen doen en eten)

• Vooral prikkels van smaak, geur en zicht 

• Geen hongergevoel hebben of juist te veel eten.



ONDERDEEL 2: TIPS 



Tips (1)

• Let op verwerkingstijd 

• Wees duidelijk WWWWH

• Wees geduldig

• Toon begrip  / luister 



Tips (2)

• Letten op prikkels

• Visueel maken van opties (kiezen kan moeilijk zijn)

• Eetdagboek bijhouden

• Vaste maaltijden en vaste momenten

• Planning bijhouden

• Kleine doelen stellen



Contact?!

• Mail: birsen.basar@live.nl

• Facebook + Instagram= birsen.basar

• LinkedIn: Birsen Basar

• Twitter: autistic_birsen

• Website: www.birsenbasar.com

mailto:birsen.basar@live.nl
http://www.birsenbasar.com/

