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Autisme,ADHD,dyslexie;AnnaBosman,hoogleraarpedagogiek,iswarsvandit soortlabels.Ze
zou ze het liefst allemaal willen afschaffen. "Ongewenst gedrag bestaat niet. Eris gedrag dat niet

pastin een bepaalde context. Ener isgedragdatkinderen kunnen bijleren."

sen dus die te diagnosticeren zijn vanwege een
aantal overeenkomende kenmerken, gelooft ze niet.

menszoumoeten zijn. Nou,datbestaatgewoon
niet. Ofje lets wel ofniet hebt, is helemaal niet
aantoonbaar.Mensenzijngewoonvariabelin hun

Dat er zoiets als autisme ofADHD bestaat, stoornis-

Laat staan dat ze in het brein te herkennen zouden

gedrag.Deeeniswatmeerrepetitief,deanderis

zijn.AnnaBosman,hoogleraarpedagogiekaande
RadboudUniversiteit: "Sommigewetenschappers
zeggen: 'In dit brein zie ikvreemde dingen.' Maarja,

Jezoudezeeigenschappenookalsvaardigheden

in het brein van andere mensen zieje soms ook

zoveel voordelen aan zogenaamde stoornissen,

vreemdedingen.WiJkunnennietsin dewerkelijkheld aanwijzenin de zinvan:daarzithet, daarkomt
het door. ledereen die datbeweert,gaatveel te ver
in zijn conclusies.Wij kunnen alleen maargedrag

bijvoorbeeldje supergoed kunnen concentreren of
heelprecieszijn.Sommigemensennoemendat

sociaalgezienwatonhandiger.
kunnenzienin plaatsvan afwijkingen.Erzitten

autisme. Ikvind dat fantastisch. En ADHD'ers zijn

vaaksupercreatief.

zien."

Jezou ook kunnen stellen dat dit soort vaardig-
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Bestaan er wel stoornissen in het menselijk

hedenertoeleidendatwij onsontwikkelen.Zoals

gedrag?
"Ikverzet me tegen het woord stoornis. Als iemand
blauweogenheeft, dankunje datvaststelten. Maar
bij bijvoorbeeld autismeen ADHDgaathet om
labelsvoor bepaaldgedrag.Wij hebbenvastgesteld dat er een soort prototype van een normaal

Temple Grandinzegt:'Als er geenmensenwaren
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dieeen beetje systematisch kunnen denken en zich
enigszinskunnen afsluiten voor de socialewerkelijkheld dan had er geen Silicon Valley bestaan. Dan
zaten we allemaal nog in een hol etkaar de hersenen
in te slaan'."

autisme hebben, hebben het daar vaak moeilijk

am zoudenkunnengaan,danzoudatheelwat
meer opleveren danproberen om iederkindte

mee. Dan is er toch wel iets aan de hand?

normaliseren."

Maaroudersmet kinderendiebijvoorbeeld

'Het is maar de vraag ofje kinderen hebt met
autisme. Je hebt kinderen met afwijkend gedrag:
gedrag dat anders is dan dat van de meeste
mensen. Het vervelende is dat wij dat in onze
maatschappij niet tolereren. Als een kind met iets
monomaans bezig is, wordt dat meteen als niet
goed gezien. Ik vind dat vervelend. Datje dat kind
gunt dat het nog meer dingen kan, snap ik. Maar
waarom is het verkeerd om met een ding bezig te
zijn? Al die dingen warden niet gezien als kwaliteiten maar alleen maar als gebreken. Dat die kinderen

hetdaarmoeilijkmee hebbenin onzemaatschappij
is omdat wij eisen dat ze zogenaamd normaat

gedragmoetenvertonen. Ennormaalbetekentdat
je sociaal bent en opje stoel moet blijven zitten en

datje van alles en nogwatmoetkunnen.Wij
zouden er eens over na moeten denken waarom

dat allemaal moet. Als wij daarwat soepeler mee

Wat vindt u van de nature/nurture discussie?

Komtgedragvoort uit aanlegofuit opvoeding?
"Gedragis altijd het resultaatvan de interactie
tussende omgevingen het organisme.Ikhoudme
dan ookverre van de discussie nature/nurture, het

gaataltijd om de interactie. Hebjij bijvoorbeeld
heel soepelevingersdiegoed onafhankelijkvan
elkaar kunnen bewegen, dan kan ik me voorstellen

datjij veel gemakkelijkerpianospeeltdanandere
mensen.Verkeerjeooknogeensin een muzikale
omgeving,is er een pianobij dehanden benje
bereid om heelveel te oefenen,danzouje weleens
een heel goede pianist kunnen warden. Iknoem dit
voorbeeld omdater zoveelfactorenzijn dievan
invloed zijn. Jekuntnietzeggenhetisdertig
procentnature en zeventignurture.Al diezaken
hebbeneen niette voorspellen invloed op elkaar."
BALANS4^ME12016
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Zult u nooit zeggen dat een kind autisme heeft?

"Nee,datzouik nooitzeggen.Jemoetaltijd naar
hetconcretegedragen hetspedfiekekind kijken
en bepalen:watishiernou het specifiekepro-

meemoetgaan.Als een kindgeobsedeerdis door
een ding, kunje in iemands wereld stappen door te

observeren wathij doet. Daarnakijkje even ergens
andersnaar.Ofjegaatletsandersdoenmetje

bleem? Het gaat mij niet om de categorisatie. Met

handen en dan merkje heel vaak dat iemand

gedragvanzogenoemdeautistA is andersdandat
vanzogenoemdeautist B,dusjekuntdaarnietop

meebeweegt en ook datgene gaatdoen watjij
doet"

die manier over praten."
Maar er zijn toch we) overeenkomsten tussen
kinderen met bepaalde aandoeningen?

"Erzijn overeenkomsten tussen allerlei mensen. Hoe
benoemenwedie?Watzijn dande overeenkomstenvan alle mensendienormaalzijn? Normaal,wat
is dat? Hoe ziet dat eruit? Dat zou ik weleens willen
weten"

Isdatniette makkelijk? Erzijnheelwatouders
en leerkrachten,dieiederedagbehoorlijkwatte
stellen hebbenmet kinderenmet bepaalde

Heeft u een voorbeeld van hoe het fout kan gaan
bij de diagnosestellingalsje in stoornissen
denkt?
"Stoornissen bestaan niet. Je wordt geboren met
een bepaalde mate van temperament, van stimuli
verwerken en dat kan afwijken van die van de
ouders. Alsjij heel snel bent en de ouders heel

traag, wordje daarmisschien wel heel onrustig van.
Ikherinnerme bijvoorbeeld een kind dateen
eetstoornishaden daardoorondergewicht
ontwikkelde. Niemand wist waarom. Gesteld werd

dat het kind verstandelijk beperkt was, de ouders

stoornissen, om dat toch maar even zo te
noemen.

"Gedrag heeft voor een groot deel te maken met

hoewij ermeeomgaan.Maardaarmeegeefikniet
de schuld aan de opvoeder, integendeel. Erwarden

kinderengeborenvanwiehetgedragvoor de
opvoederte moeilijkis. Daarbijhebbenzehulp
nodig.
Maar mensen zouden ook kunnen nadenken over

zouden maar alvast aan de rouwverwerking moeten

huneigenrol in dit soort situaties. Jezoueersteens
moeten accepterenhoehetkind is en danin de

van de baby totaal niet afgestemd was op het ritme

wereld van het kind proberen te stappen. Dus er
eens naast gaan zitten als het kind de hele tijd zit te
kijken naar een ronddraaiende wasmachine. Blijf
even in de wereld van het kind en ga dan een
andere beweging maken. Probeer dan het kind
mee te nemen in waarjij naar kunt kijken in plaats

vante zeggen:wegaannietde heletijd naastdie
wasmachinezitten."

In dewereldvanhetkindstappen... Kuntudaar
wat meer over vertellen?

"Demeestetherapieengaanervan uit datbepaald
gedragongewenstisen datdatgedragafgeleerd
moetwarden.Ikzeg:Erisgeenongewenstgedrag.
Neemalsvoorbeeld slaan.Tegeneenbal staanis
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beginnen.Totdatiemandopmerkte dathetritme
van de moeder. Die moeder haalde het kind heel

snel uit de box,duwdedeflesin demondterwijl
hetkindverstrakte omdathetdaarnoghelemaal
niet aan toe was. De baby was enorm in verzet

gegaan, de hele wereld overkwam haar. De moeder
kreeg het advies om enorm te vertragen en bij alles
watze deed te praten. Alsje benoemt watje doet,
gaatalles langzamer. Het gevolg wasdat de baby
binnendriewekenweervolledigat.Watzij normaal
voor elkaarprobeerdete krijgen in eenminuut,
duurde nu vijfminuten. Mogelijk washet kind
andersuitgegroeidtot watwe een autistnoemen.
Het aantal diagnoses van autisme is de afgelopen
jaren gigantisch toegenomen. Hoe komt dat,

wenselijk, een ander slaan niet. We moeten zorgen
dat kinderen er iets bijleren.
Wij hebben daar een bepaalde therapie voor

denkt u?

ontwikkeld. Het voert te ver om helemaal uit te

een stille; en dan washet klaar. Nu willen mensen

leggen hoe het werkt. Dat is vrij ingewikkeld, maar
de kern is datje met een beweging van iemand

hulp hierbij. Het probleem is dat dan wordt

BALANS4-MEI2016

"Vroegerwerdafwijkendgedragveel meer

geaccepteerd.Danzeimenalleen:'OmeKeesdatis
gezegd:'Eersteenskijkenwatuwkinddanheeft.' En

vervolgens wordt er een label geplakt. Maar
waarom moet een kind een label hebben om hulp
te krijgen? Dat is wat in onze maatschappij fout is
gegaan. Als we dat niet hadden gedaan, dan

Dusbestaatdyslexiealsstoornis? Nee,erbestaan
wel heel veel slechte lezers. En er bestaan kinderen

bijvoorbeeld maarhelemaalniet overdyslexie
hebben.Datlooptvolstrekt uit de hand:vijftien

diehetmoeilijkervindendananderen.Wehebben
toch ookgeenteken-ofgymstoornis? Enwaarom
niet? Omdatwedatnietbelangrijkgenoegvinden.
Haddenwedatwelgevonden,danhader ookeen
teken- ofgymstoornisbestaan.Ikvindhetheelerg
datat dit soortzakenalsafwijkingenwarden

procent van de kinderen heeft een dyslexieverklaring! Sorry hoor! Terwijl leesproblemen voor

warden geholpen"

haddenwe nu nietdie 365 afwijkingengehad.Alle
mensen warden nu in hokjes geduwd. Laten we het

beschouwd en dat kinderen daarvanafmoeten

negentigprocentaanhetonderwijsliggen."
Hoe weet u dat het ook anders kan?

Hoezo ligt dyslexie aan het onderwijs?

Omdater onvoldoendegeoefendwordtmet
lezen. Voor de meeste kinderen is het genoeg.
Maarvoortwintigtot vijftigprocenthebje echt
gerichteinstructiemetveel oefeningnodig.
Docenten zouden elke dag met de kinderen

hardop moeten oefenen en dat gebeurt nu niet.
Met spellen en rekenenis datidem dito. Hetlabel
dyscalculieisookal een hypeaanhetwarden.

"Ikbenwetenschapperen ik hebaangetoonddat
kinderentweejaarinhaaldenalseenleerkrachtzes
wekengoed onderwijsgaf.Dandenkik:ergaat
toch ietsnietgoedop school. Enalsdit mogelijkis,
danmoetjeje kop niet in hetzandsteken,dan
moetje ookdurven nadenkenoverwaaromhetbij
jou dannietlukt. Ikverwijthetleerkrachtenzetf
echterzeldenofnooit. Zewardenimmers opgeleid
dooreen pabodiedatgewoonnietweet."
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