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AUTISME IS GEEN PUZZEL
EEN BEVRIJDENDE KIJK OP BUITENGEWONE MENSEN

Ernst Anepool & Sylvia Stuurman

Sylvia Stuurman (1956) is ervaringsdeskundige én autodidactisch deskundige
autisme. Zij laat zien wat de kern van autisme is en welke invloed dat heeft op
iemands ontwikkeling. Die ontwikkeling ziet zij niet als ‘gestoord’, maar als ‘anders’. Ook Stuurmans partner Ernst Anepool is autistisch. In het boek Autisme is
geen puzzel beschrijven zij autisme van binnenuit met ervaringsverhalen en voorbeelden. Tegelijkertijd leggen zij de wetenschappelijke basis van autisme uit.
“Wie autistisch is, voelt zich vaak niet begrepen door anderen; wie niet autistisch is, voelt
zich vaak niet begrepen door wie autistisch is”, schrijft Sylvia Stuurman in het voorwoord
van het boek. “Echt gezien worden, voor wie je bent, is een behoefte van ieder mens. Dat
gevoel van niet gezien worden, leidt vaak tot grote problemen.”
In 2007 werd Stuurmans partner Ernst gediagnosticeerd met, toen nog, Asperger. Voor
Stuurman de reden om over autisme te gaan schrijven op haar blog. “Ik merkte dat ik grote
moeite had met de gangbare visie: autisme als stoornis, als een tekort aan van alles en nog
wat”, vertelt ze. “Ik las veel wetenschappelijk onderzoek en probeerde dat in lijn te brengen
met hoe ik er tegenaan keek. In een relatie kun je niet zeggen dat de één ‘gestoord’ is en
de ander ‘normaal’. Als je dat in een relatie niet kunt zeggen, dan gaat dat ook op voor de
hele maatschappij, was mijn idee.”
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Het schrijven van een boek kwam in een stroomversnelling toen Stuurman vier jaar geleden
zelf de diagnose ASS (Autismespectrum stoornis) kreeg. “Ik ben geen ‘gemankeerd mens’.
Toch is er duidelijk aan mij iets anders dan bij de meeste mensen. Hoe kun je daar tegenaan kijken en hoe kun je dat verklaren? Dat heeft me op het punt gebracht dat ik een boek
wilde gaan schrijven.”
Autistisch en neurotypisch
In het boek Autisme is geen puzzel maakt Stuurman onderscheid tussen autistische personen
en zij die dat niet zijn, de neurotypische personen. “In werkelijkheid is het veel ingewikkelder.
Sommige mensen zitten aan de autistische kant van het spectrum, anderen aan de neurotypische kant en er zit van alles tussenin. Maar deze termen maken het boek makkelijker
leesbaar.”
Stuurman stelt dat autisme gezien wordt als onoplosbare puzzel. “Maar wij zien autisme
niet als iets dat genezen zou moeten worden. We zien het niet als psychiatrische stoornis,
ondanks het feit dat je veel hindernissen ondervindt en vaak hulp nodig hebt wanneer je
autistisch bent. Autisme is geen puzzel.”
Met het boek wil Sylvia neurotypici en autisten laten voelen én begrijpen hoe autisme werkt.
“Hoe de wereld eruitziet door de ogen van iemand die autistisch is. Dat perspectief kan voor
iedereen waardevol zijn. Het boek is ook waardevol voor wie autistisch is. Wanneer je als
volwassene de diagnose ‘autistisch’ krijgt, heb je grote behoefte om te begrijpen wat het
precies is. Het boek verbindt de therapeutische informatie en de ervaringsverhalen - autisme
van binnenuit - met elkaar. Tenslotte zal iedereen autistische kenmerken bij zichzelf herkennen,
ook al krijg je nooit de diagnose ASS.”
Aangeboren talent
Stuurman stoort zich aan de term stoornis in ASS. “Ik zie autisme niet als stoornis, maar
als een van de vele eigenschappen van mensen. Daarom gebruik ik het woord ‘autistisch’.
Autisme is een variant, een andere ontwikkeling van de hersenen, een manier van anders-zijn
die nadelen met zich meebrengt, maar ook voordelen. Ik zie autisme als een aangeboren
talent, waarmee je je van veel meer details in je waarneming bewust wordt dan neuro
typische mensen.”
In het boek is op veel plaatsen commentaar van Ernst te vinden. “Dat commentaar zal, hopen
we, extra helpen bij het leren begrijpen hoe de wereld eruitziet door de ogen van een autist.”
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“Herkenbaar”
De eerste reacties op het boek zijn positief. “Een lezer zei: ‘Het is prachtig en heel herkenbaar. Ik vind het echt heerlijk geschreven.’ En een psychiater, dyslectisch, heeft het niet
meer weggelegd toen hij er aan begon. Ook de directeur van de Stichting Neurodiversiteit
liet weten: ‘Ik heb net het voorwoord gelezen en wilde alvast zeggen dat het een verademing
is hoe je dingen schrijft en de kern van gelijkwaardigheid die daar in door spreekt.
Ik ben er, tot nu toe, heel erg enthousiast over’.”

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman is universitair docent Informatica, schrijver, motorrijder en autistisch. Zij
maakt graag websites, schrijft hiervoor uiteenlopende teksten en blogs en vindt het leuk om
ingewikkelde zaken zo uit te leggen dat iedereen ze kan begrijpen. Zij zit in de Expertgroep
Onderwijs van de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme) om het onderwijs autismeinclusief te krijgen. Verder zingt zij in een koor, naait kleding, gaat graag naar de dierentuin
en leest veel. Sinds 25 jaar is zij samen met haar partner Ernst, ze heeft drie kinderen en
vijf kleinkinderen.

Het boek Autisme is geen puzzel is te bestellen op
www.zorgboeken.nl/shop/autisme-is-geen-puzzel
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Titel: Autisme is geen puzzel – Een bevrijdende kijk op buitengewone mensen
Beschrijving
Autisme is geen puzzel beschrijft autisme van binnenuit, met tegelijkertijd een
wetenschappelijke basis met veel voorbeelden uit de praktijk.
Sylvia Stuurman is autistisch, universitair docent Informatica en autodidactisch deskundige
op het gebied van autisme. Sylvia laat zien wat de kern van autisme is en welke invloed dat
heeft op iemands ontwikkeling. Belangrijk daarbij is dat ze die ontwikkeling niet als gestoord
ziet, maar anders. Sylvia’s partner, Ernst, is ook autistisch, maar op een heel andere manier.
Zijn commentaar en de voorbeelden van hen beiden schetsen een veelzijdig beeld van autisme.
Reacties van lezers
‘Ik ben er erg van onder de indruk. Goed verwoord en mooie duidelijke voorbeelden van jou
en Ernst en hoe dit bij jullie soms verschillend is. Ook de inzetten met ‘in de hersenen’ zijn
duidelijk.’ - Frédérique Geven, psychotherapeut met specialisme ASS.
‘Ik heb uw boek gelezen en ik moet u feliciteren, prachtig geschreven en antwoord op veel
van mijn vragen.’ - Partner van man met Asperger
‘Ik heb jullie boek over autisme gelezen: groot compliment voor de helderheid van taal,
de genuanceerde uitleg en een mooie afsluiting over de gewenste neurodiversiteit.’
- Loes Ruland, vrijgevestigde psychotherapeut met specialisme ASS.

Aantal pagina’s:

194

Categorie:		

Autisme, Zorg en Welzijn

Artikelnummer:

9565

ISBN:			9789492261724
Prijs:			€17,95
Uitgiftedatum:

April 2021

Bestelpagina:

www.zorgboeken.nl/shop/autisme-is-geen-puzzel

SAAMUITGEVERIJ.NL

INHOUD

AU T E U R

SY LV I A S T U U R M A N
AUTISME IS GEEN PUZZEL

Naam:

Sylvia Stuurman

Geboortedatum:

14-03-1956 in Heenvliet

Woonplaats:

Mheer

Beroep:

Universitair docent Informatica bij de
Open Universiteit Nederland,
autodidactisch deskundige autisme en schrijver

Mailadres:

sylviastuurman@gmail.com

Website:

www.sylviastuurman.nl

Over de auteur:
Sylvia Stuurman is universitair docent Informatica, motorrijder en autistisch. Zij maakt
graag websites, houdt van schrijven - waaronder blogs - en vindt het leuk om ingewikkelde
zaken zo uit te leggen dat iedereen ze kan begrijpen.
Jarenlang schreef zij reisverhalen van haar motorreizen die zij, later met haar partner Ernst,
maakte over de hele wereld. En zij schreef teksten voor een website voor mensen die motorrijles krijgen.
Ze is, zoals zij zelf schrijft, ‘getrouwd’ met haar werk. “Ik doe daar mijn best om docenten
te informeren over autisme en om onderwijs autisme-inclusief te krijgen.” Om die reden zit
zij ook in de Expertgroep Onderwijs van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA).
Sylvia zingt in een koor in het dorp waar zij woont. Ze naait haar eigen kleding “en in toenemende mate ook die van Ernst.” Ze houdt van vogels kijken, gaat graag naar de dierentuin “Gaia in Kerkrade is echt de mooiste dierentuin die ik ken” – en leest graag.
Sylvia heeft een partner, Ernst, met wie zij 25 jaar samen is. Zij hebben drie kinderen en
vijf kleinkinderen.
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Lezingen/webinars
Sylvia Stuurman zou het erg leuk vinden om lezingen of webinars te verzorgen.
Interesse? Mailen kan op het hieronder genoemde mailadres van de auteur.
Interviewverzoeken
Sylvia Stuurman staat open voor interviews.
Hiervoor kunt u contact opnemen met haarzelf:
Mailadres:		

sylviastuurman@gmail.com

Of door contact op te nemen met de uitgever van het boek;
Anneke Bakker van SAAM Uitgeverij:
Mailadres: 		

saam.uitgeverij@gmail.com

Telefoonnr.:

06-24157478
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AUTISME EN INTEGRITEIT
Het is een bekend experiment. De proefpersoon komt binnen in een kamer vol andere
proefpersonen - denkt de proefpersoon. In werkelijkheid zijn de anderen acteurs. Op de
vraag ‘Hoeveel is 7 plus 8’ antwoorden die acteurs stuk voor stuk ‘16’. Als de proefpersoon
aan de beurt is, antwoordt die ook ‘16’.
De meeste mensen blijken zich zo te gedragen. Preciezer gezegd, de meeste neurotypici
blijken zich zo te gedragen. Neurotypicus, dat is het etiket dat je aan iemand kunt geven
die niet autistisch is, zoals `autist’ het etiket is dat je geeft aan iemand die dat wel is.
Autisme-onderzoekers hebben iets onderzocht dat daarmee te maken heeft. Zij vroegen
proefpersonen (autistisch en neurotypisch) om een beslissing te nemen, waarbij ze moesten
kiezen tussen ethisch handelen en onethisch handelen. Soms had ethisch handelen daarbij
een prijs (bijvoorbeeld meer betalen voor iets dat geen dierenleed veroorzaakt). Soms had
onethisch handelen een voordeel (bijvoorbeeld geld krijgen voor het kopen van iets dat wel
dierenleed veroorzaakt).
Het resultaat was dat de meeste neurotypici zich voorbeeldig gedroegen wanneer anderen
toekeken, maar kozen voor voordeel voor zichzelf wanneer ze niet op hun vingers werden
gekeken. Het zal duidelijk zijn wat er bij de autisten gebeurde: die kozen in elke situatie
voor ethisch handelen, ook wanneer niemand keek.
De onderzoekers zagen de houding van de autisten als problematisch. Het was, schreven
ze, een symptoom van niet-flexibel denken. Ze noemen het morele inflexibiliteit.
Ik denk dat de blik van die autisme-onderzoekers symptomatisch is voor hoe er naar autisme
wordt gekeken. Alles dat afwijkt van wat als `normaal’ wordt gezien, van ‘neurotypisch’ dus,
wordt per definitie gezien als een nadeel, als een zwak punt van autisten, als iets waarin ze
gecoached moeten worden om het te veranderen.
Het is duidelijk dat je daar heel anders naar kunt kijken. Een beter woord voor ‘morele
inflexibiliteit’ is integriteit. Integriteit hoort bij autisme. Je kunt het er wel uit krijgen, maar
dat kost veel energie. De maatschappij kan daar wel meer van gebruiken, op allerlei plekken.
Soms denk ik, als ik alweer iemand het onware sprookje hoor verkondigen dat autisme door
vaccinaties veroorzaakt zou worden: Laten we alsjeblieft alle politici verplicht vaccineren,
met zoveel mogelijk vaccins, zodat zoveel mogelijk van hen autistisch worden.
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Helaas is dat niet mogelijk, omdat autisme niets met vaccinaties te maken heeft. Daarom
een alternatief: Laten we de maatschappij zo veranderen dat autisten zonder problemen,
met hun integriteit en al, in de politiek kunnen functioneren, en op alle andere plekken waar
integriteit afwezig lijkt.
Sylvia Stuurman
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