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Introductie 
 

In dit themadocument staan twee blogs van volwassenen met autisme over autisme en… 

omgaan met veranderingen. Voor volwassenen met autisme kunnen veranderingen 

soms lastig zijn. Vooral als een verandering van buitenaf wordt opgelegd en ze er zelf 

geen controle over hebben. Dat kan het gevoel geven dat je geen grip meer hebt op wat 

er gebeurt. En je moet dan maar zien te bedenken hoe je weer op die verandering moet 

reageren. Aanpassing aan nieuwe situaties komt bij volwassenen met autisme vaak 

minder vanzelf. 

De artikelen in dit themadocument zijn oorspronkelijk gepubliceerd op de blog Autisme 

is veelzijdig. Deze website onderscheidt zich van andere blogs over autisme doordat er 

meerdere bloggers met autisme aan meewerken. Het eerste doel is dan ook om te laten 

zien dat volwassenen met autisme onderling heel verschillend zijn. Het tweede doel is 

laten zien dat autisme niet alleen negatieve, maar ook positieve kanten heeft. 

Dit document is een uitgave van Autisme Digitaal, de stichting die verantwoordelijk is 

voor dit project.  
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Grote veranderingen 
Geschreven door Linda en gepubliceerd op 25 oktober 2022 

 

 

Huis kopen 

Mijn huidige omgeving is vertrouwd en ik heb mijn leven op orde. En tegelijkertijd weet ik 

dat het ook goed is voor mij om een volgende stap te zetten in mijn leven. Ik verlang naar 

samenwonen met mijn lieve man en rust en ruimte om mij heen. Ik woon al jaren in een 

appartement in een flat met veel geluiden en activiteiten van andere mensen om mij 

heen. Op den duur breekt mij dat toch op, hoe lief sommige buren ook zijn. Daarom 

waren we al een tijdje op zoek naar een koopwoning. 

 

Enkele weken geleden op een zaterdag hadden we een bezichtiging bij een koopwoning, 

een vrijstaand huis. Mijn ouders wilden ook mee, dus we spraken af om samen te gaan. 

Omdat het mooi weer was, reden we fijn op de motor richting de bezichtiging. Dit huis 

zag er voor ons goed uit. Ik zou me er ook thuis kunnen voelen en mijn ouders waren ook 

positief. Dat vind ik ook belangrijk. Na de bezichtiging hebben we buiten in de zon nog 

even samen overlegd en besloten om een bod uit te brengen. Dus we wachtten even tot 

de makelaar klaar was met het rondleiden van de volgende geïnteresseerden in de 

woning. Na het doen van een bod hadden we wel dorst en trek, dus zijn in een dorpje 

langs de Maas gestopt voor een ijsje. Terwijl we op een bankje langs diezelfde Maas dat 

ijsje aten, belde de makelaar mijn lief al terug. De verkopende partij ging akkoord met ons 
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bod. Dat betekent dus dat van alle geïnteresseerden, wij het huis mochten kopen. Mijn 

ouders feliciteerden ons gelijk. Bij mij kwam het besef dat we daadwerkelijk een huis 

gaan kopen allemaal nog niet binnen. Het voelde nog zo onrealistisch. Waarschijnlijk 

omdat het allemaal zo snel ging. 

 

Administratie 

De volgende weken zetten we de benodigde vervolgstappen zoals het voeren van een 

hypotheekgesprek. Een huis kopen geeft een grote verantwoordelijkheid en 

verplichtingen voor de langere termijn. Dat is toch heel wat anders dan een doos lego 

kopen. Ik zat vele uren achter de computer om dingen uit te zoeken, te noteren en 

verzamelen. Zoals hypotheken, welke verzekeringen we allemaal nodig hebben, 

adreswijzigingen, en een overzicht van de geschatte nieuwe maandelijkse en jaarlijkse 

kosten. Ik houd van overzicht en inzicht en nauwkeurigheid. En er kwamen allerlei vragen 

op, zoals “wat als er dit of dat gebeurt? Wat is dan de meest verstandige keuze?” Als het 

plaatje klopt, kan ik ook rustiger slapen. Mijn lief moest me er zo nu en dan echt aan 

herinneren dat ik even wat anders moest gaan doen, om te ontspannen. Wandelen, 

muziek maken. Soms moest ik toch écht even wachten op de antwoorden op mijn 

vragen. En het klopt dat de dingen beter gaan als ik meer ontspannen ben. 

 

Ondanks dat een huis kopen helemaal nieuw is voor mij, ging de administratie mij goed 

af. Dat verbaasde mij. Ik kan meer dan ik zelf dacht. Maar het besef, gevoel dat we echt 

een huis gekocht hebben, kwam bij mij nog niet helemaal binnen. Dat bevestiging in mij 

kwam pas met de brief van de notaris. 

 

Rust vinden 

Mijn grootste zorgenpunt is hoe ik voldoende rustmomenten voor mezelf vind in de 

drukke tijd die er aan komt. Tijd alleen in mijn eigen omgeving om bijvoorbeeld muziek te 

maken of luisteren, mediteren, lezen, in de natuur te zijn. Maar samen met mijn lief kom 

ik daar wel uit. Alleen zou ik deze veranderingen veel moeizamer doorlopen. Mijn lief is 

heel stabiel en de rust zelve, en daarom een enorm fijn rustpunt voor mij in deze 

bijzondere tijd. Denk aan een fijne knuffel, of een herinnering om de rust te pakken. Want 

mijn hoofd is altijd een snelweg en soms is er zelfs filevorming in mijn brein. Hij is tevens 

heel praktisch, pleegt de nodige telefoontjes en kan last-minute heel goed dingen doen. 

Dat is fijn, want ik kan maar beperkt snel omschakelen of plannen wijzigen. En zo vullen 

we elkaar heel mooi aan in deze grote stap en alles wat erbij komt kijken. 
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Alleen zijn was fijn, maar ik merk dat een liefdesrelatie en deze nieuwe stap in mijn leven 

hele mooie mogelijkheden tot zelfontwikkeling zijn. Ik sta steviger in mijzelf en in de 

wereld. Ik merk dat ik op een bepaalde manier sowieso flink gegroeid ben. En dat heb ik 

vooral gedaan door het leven te durven leven met al haar facetten, fouten maken en weer 

opstaan, en de juiste mensen op mijn pad te ontmoeten. Soms voelt het realistische wat 

onverwacht op mijn pad komt nog steeds als onrealistisch. Maar toch is het fijn om 

mezelf de tijd te geven steeds weer in de nieuwe realiteit te landen. Dat vind ik soms toch 

fijner dan vasthouden aan het bekende. Voor mij is het vooral belangrijk mijn eigen flow 

te volgen om lekker in mijn vel te zitten. 

 

Een volgende keer meer over hoe de verhuizing is gegaan. 
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Muziek als leraar in loslaten 
Geschreven door Linda en gepubliceerd op 13 december 2022 

 

 

Plan in het water 

Ik had als plan in mijn hoofd om de kinesiologie opleiding te doen en het diploma te 

halen. Ook al wist ik niet zo goed wat ik met het diploma ging doen. De kinesiologie 

opleiding voelde de laatste twee jaar echter alsof ik tegen de stroom in aan het 

zwemmen was. Ik voelde mij als nootmuskaat over de rijst, of kaneel over de bloemkool. 

Met de ingrediënten op zich was niks mis, alleen de combinatie werkt niet fijn. De enige 

optie die mij nog restte, was om te stoppen. Lang daarna dacht ik nog na over wat ik 

anders had kunnen doen. Ik vergeleek mijzelf veel met collega-kinesiologen en liet de 

feedback van de opleiding nog lang door me heen gaan. Tegelijkertijd wist ik ook dat het 

stoppen een wijze keuze was. Buiten de opleiding kon ik veel beter mezelf zijn dan in de 

opleiding. 

 

Toelichting ontroert 

Ik belde mijn coach om mij te helpen met de puzzel in mijn hoofd. De coach gaf uitleg 

over verschillende typen mensen. De anderen hadden in communicatie andere behoeften 

dan ik had. En dat leidde tot onbegrip. Er kwamen tranen van ontroering dat ik iets heb 

geleerd over menselijk gedrag. En het voornaamste inzicht: niet alles lag aan mij. 

Sommige geraaktheden lagen echt bij de ander, en daar hoefde ik niks mee te doen. De 

ander projecteerde dat op mij. Ik dacht lang dat alles aan mij lag. Dat blijkt dus niet zo. 
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Weten dat ik niet meer alles wat anderen over mij zeiden hoefde te analyseren of iets 

mee te doen, gaf mij direct veel rust en ontspanning in mijn lichaam en mijn hoofd. 

 

Droom 

Ik wilde graag docent worden, meedenken met de opleiding, het lesmateriaal en de 

cursussen, en mogelijk ook studenten begeleiden. Tegelijkertijd wist ik ook al langer dat 

fysiek contact met mensen erg vermoeiend voor mij was. Ik zag mezelf dan voornamelijk 

vanachter mijn bureau werken, volledig gedoken in de theorie, of het voeren van een 

gesprek. Ik besloot door een optelsom aan factoren, om langzaam de opleiding definitief 

te laten rusten. Kinesiologie was een plan, maar dat plan was niet het pad dat echt bij mij 

paste. Dat besef om weer eens ergens niet in te passen gaf verdriet, maar tegelijkertijd 

kwam er ruimte om te doen waar ik beter mezelf kon zijn. 

 

Liefde voor muziek 

Ik besloot om mij meer op de muziek toe te leggen, omdat ik daar altijd blij van werd. En 

het hielp mij veel om de opleiding los te laten. Ik speelde al bastuba in een orkest. Ik 

merkte dat muziek mij goed hielp om uit de gedachtencirkel te komen en het verdriet te 

doorvoelen en los te laten. In de muziek werd ik weer mezelf. Een coach was fijn, maar 

muziek werd mijn fijnste leraar. En ik ontmoette heel lieve mensen in de orkesten. 

 

Parels 

De tijd bij de opleiding was erg leerzaam geweest en ik voelde alleen maar dankbaarheid. 

Ik zie de parels van kennis en bewustzijn die de opleiding en de mensen me hebben 

gegeven. Het was een prima opleiding, alleen niet voor mij. Wat ik meenam waren lessen 

in lichaamsbewustzijn, zelfkennis en zelfreflectie. Het onderscheid maken in waar ik blij 

van word en wat mij energie geeft, en wat mij energie kost en beter mee kan stoppen. 

Innerlijk maakt dat mij een rijker mens. Nu ga ik figuurlijk “met de muziek mee”. Muziek 

als mijn leraar. 
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