
Voorwoord

Toen ik met schrijven begon, had ik nog helemaal geen boek in gedachten. Ik schreef gewoon omdat ik mijn tien

jaar oude dochter Rachel een programma van sociale vaardigheden en emoties wilde bieden. Bij Rachel was pas

de diagnose hoogfunctionerend autisme (HFA) gesteld. Dat gebeurde nadat artsen, leraren, mijn echtgenoot en ik

jarenlang voor raadsels stonden omtrent haar unieke combinatie van sterke kanten en speciale behoeften. Na

jaren van onzekerheid, zowel over haar diagnose als over de vraag hoe ze het beste kon worden geholpen met de

diverse problemen waarmee ze werd geconfronteerd, reageerden mijn man en ik met een zucht van verlichting

op het nieuws dat bij Rachel HFA was vastgesteld. We geloofden dat we uiteindelijk een geschikt behandelpro-

gramma voor haar zouden vinden. We ontdekten echter al spoedig dat zo’n programma helemaal niet zo gemak-

kelijk te vinden is. Het syndroom van Asperger (AS) was in 1994 in DSM IV1 slechts herkend als een aparte

diagnose onder de paraplu van pervasieve ontwikkelingsstoornissen (PDD – Pervasive Developmental Disorders).

Het is dus geen wonder dat over de diagnose en etiologie daarvan maar weinig bekend was. Over de behandeling

van AS was zelfs nog minder bekend. Hoewel mijn man en ik allebei arts zijn, hebben wij tijdens onze medische

opleiding nooit iets gehoord over HFA of AS. We konden dan ook meevoelen met de artsen en psychologen die bij

onze dochter de diagnose stelden, maar ons met die diagnose naar huis moesten sturen zonder ons specifieke

behandelprogramma’s voor haar te kunnen voorstellen. We wendden ons toen tot de volgende logische plaats

voor mogelijke behandelprogramma’s: het plaatselijke schoolbestuur. Daar ontdekten we dat het team voor spe-

ciaal onderwijs, waaronder leraren speciaal onderwijs en spraak- en taalpathologen, tegenover hetzelfde

dilemma stonden. Ze hadden weinig of geen kennis van deze nieuwe diagnostische categorie en hadden ook geen

opleiding in de behandeling ervan gevolgd. Gedurende de laatste jaren hebben we veel andere gezinnen en pro-

fessionals uit verschillende delen van het land gesproken, die eveneens kampen met het gebrek aan geschoolde

professionals en beschikbare programma’s voor kinderen met AS/HFA. Het is deze behoefte die mij gemotiveerd

heeft Navigeren in de sociale wereld te schrijven.

Nu pas worden leerplannen ontwikkeld die specifiek zijn ontwikkeld voor het aanleren van sociale/emotionele

vaardigheden, abstract denken en gedragsmanagement aan personen met AS/HFA en aanverwante stoornissen.

Veel van de ideeën in dit boek zijn afkomstig uit onderwijs- en counselingmethoden die al jarenlang bestaan,

maar zijn nu aangepast aan de specifieke behoeften van deze leerlingen. Andere ideeën in deze tekst zijn nieuw.

Op dit moment bevinden de meeste, zo niet alle, programma’s die voor hulp aan personen met AS/HFA zijn ont-

wikkeld, zich op het snijvlak van het vakgebied. Er was gewoon niet genoeg tijd om voor de behandeling een

brede reeks van benaderingen te ontwikkelen en deze te testen om zodoende te weten te komen welke behande-

ling de beste is. Kortom, we bevinden ons nog steeds in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase wat betreft de

behandeling van deze complexe en vaak onbegrijpelijke groep stoornissen. Dat is zeker het geval met Navigeren

in de sociale wereld. Om die reden wordt elke inbreng die u, de lezer, over uw ervaringen met de programma’s

1 Diagnostic and Statistical Manual IV (4th edition), gepubliceerd door de American Psychiatric Association. Deze veelgebruikte hand-
leiding definieert psychiatrische stoornissen en bevat een lijst van diagnostische criteria voor elke diagnose.
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kan verschaffen, zeer gewaardeerd. Ik hoop de feedback van lezers te kunnen gebruiken om de programma’s in

de toekomst te verbeteren en een forum op te zetten voor het delen van ideeën. Ik ben ervan overtuigd dat hoe

meer we samenwerken bij het delen van ideeën en ervaringen, hoe beter we in staat zullen zijn onze leerlingen,

cliënten en geliefden met een autisme spectrumstoornis te helpen een gelukkiger en productiever leven te leiden.

Jeanie McAfee

Voor meer informatie of het plaatsen van opmerkingen kunt u de volgende website bezoeken: 

www.jeaniemcafee.com
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