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Van de achterflap: 
'Autisme in het nest' is een leerzaam boek met 
interviews over opgroeien in een gezin met een ouder 
met autisme. De invloed die dat kan hebben op het 
leven van kinderen, ook als ze allang het huis uit zijn, 
wordt op een indringende wijze duidelijk. 
 
 
“ Mijn vader snapt nog steeds niet waarom ik anders 
denk dan hij. Hij snapt niet waarom ik niet hetzelfde 
redeneer als hem. Dat maakt communiceren moeilijk.”  
 
“ Van een niet-autistisch kind van een ouder met 
autisme mag je niet verwachten dat die zich in de 
leefwereld van de autistische ouder kan verplaatsen.” 
 
Over autisme zijn vele boeken geschreven. Na  
onderzoek van de auteurs blijkt dat boeken over “kinderen van mensen met autisme” op één hand te 
tellen zijn. En dat terwijl de problemen die kinderen ervaren door op te groeien met een ouder met 
autisme niet onderschat mogen worden. Dit was een belangrijke reden voor Herman Jansen en Betty 
Rombouts om een aantal ‘kinderen’ van ouders met autisme te interviewen en in dit boek hun 
verhaal te vertellen. 
 
Waarom dit boek als boekentip van  Prikkels in de groep!? 
Ook wij blijven ons verdiepen in autisme door hier over te lezen. Verhalen over de invloed van het 
opgroeien met een ouder met autisme komen wij niet vaak tegen. Vandaar onze interesse in dit 
boek.  
Een groot gedeelte van de personen met autisme geeft aan problemen in de sensorische 
informatieverwerking te ervaren. In "Autisme in het nest” worden ook de sensorische 
informatieverwerkingsproblemen van ouders met autisme beschreven. En dan vooral de 
overprikkeling waar deze ouders mee te maken hebben en hoe zij zelf en de rest van het gezin hier 
mee om gaan. 
 
‘Autisme in het nest’  vertelt de persoonlijke ervaringsverhalen van elf –inmiddels volwassen- 
kinderen die zijn opgegroeid met een ouder met autisme (al dan niet gediagnosticeerd). Voor veel 
van deze kinderen geldt dat er in het gezin of de familie meerdere mensen met autisme zijn. Ook is 
soms bij hun eigen kinderen autisme vastgesteld. Op verschillende manieren heeft het autisme een 
grote invloed gehad op een levensgeschiedenis en de manier waarop deze kinderen zich hebben 
ontwikkeld.  
 
Het merendeel van de interviews beschrijft geen succesverhalen. Elk interview beschrijft welke 
moeilijkheden deze mensen (hebben) ervaren door op te groeien met een ouder met autisme. Dit wil 
overigens niet zeggen dat alleen het autisme bepaalt hoe een opvoeding verloopt en welke 
problemen een kind hierin ervaart. 
Het is jammer dat in het boek maar twee interviews zijn opgenomen waarin een ander verhaal wordt 
verteld. In deze gezinnen heeft het autisme geen negatieve stempel op het gezinsleven gedrukt. 
Meer van dit soort verhalen waarin mensen juist de positieve kanten benadrukken en vanuit een 



positieve blik terugblikken op hun jeugd zouden het boek krachtiger kunnen maken doordat ze ook 
de mogelijkheden en kansen in beeld brengen van het opgroeien met een ouder met autisme. 
 
Het boek “Autisme in het nest” leest gemakkelijk en geeft een kijkje in verschillende gezinnen en 
zorgt hiermee voor bewustwording voor de problematiek die gezinsleden van mensen met autisme 
kunnen ervaren. Niet alleen tijdens hun jeugd maar ook daarna. 
Zoals Carla het verwoordt in het boek:’  Zelfs de hulpverlening heeft het niet in de gaten. Wij zijn een 
grote vergeten groep”.  
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