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CASS VOORSTELLEN
Iedereen met autisme noemen we in deze uitleg CASS. Daar kun je ook de naam van jouw CASS
voor invullen. De gevolgen van autisme en het gedrag dat daarbij hoort en wat CASS nodig heeft,
verschillen per persoon, daarom is iedere CASS uniek. Tegelijkertijd heeft iedere CASS last van
dezelfde 8 storingen in het brein. Dat is autisme.
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DIT IS HET GEDRAG BIJ AUTISME
Dit is het gedrag
Je merkt soms dat CASS anders denkt of doet dan verwacht. Dat is een gevolg van zijn autisme.
Hoe zit dat precies? Het gedrag kun je begrijpen vanuit de 3 theorieën die verklaren waar CASS moeite
mee heeft:
- Centrale Coherentie (CC): het grote geheel overzien en er de juiste betekenis aan verlenen.
- Executieve Functies (EF): plannen en organiseren.
- Theory of Mind (ToM): wie ben ik en wie is de ander?
Deze verklaringstheorieën beschrijven wel wat je ziet in het gedrag, maar ze verklaren de oorzaak
ervan niet.
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WAARNEMEN BIJ AUTISME
Dit is het gedrag
Als CASS een gezicht ziet, kijkt hij naar meer punten, die minder belangrijk zijn. Het verwerken van deze
stukjes informatie kost meer tijd en het is ook lastiger om een herkenbaar beeld te krijgen.
Dit is ook zo bij de andere zintuigen: omdat CASS moeite heeft met focussen, krijgt hij meer informatie
binnen.
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UITLEG IN BEELD
Iemand met autisme reageert soms anders dan verwacht.
Wat de oorzaak daarvan is, kun je uitleggen met behulp
van de platen in dit boek. De onderschriften geven in het
kort weer wat op de plaat te zien is. Je neemt de ander
mee in een reis door het brein, waarbij je uitleg geeft over
de 8 storingen. Stap voor stap wordt duidelijk hoe deze
storingen het verwerken van informatie belemmeren en
wat de gevolgen daarvan zijn. Met deze uitleg vergroot
je het begrip en respect voor het denken en doen van
mensen met autisme.
Over de auteur:
Colette de Bruin, orthopedagogisch gedragsdeskundige,
is de grondlegger van de Geef me de 5-methodiek
en autoriteit op het gebied van autisme. Met haar
organisatie, methodiek en boeken schoolt ze opvoeders
en professionals die mensen met autisme begeleiden.
Dit boek is gebaseerd op het boek Dit is autisme – met
wetenschappelijke onderbouwing van dr. Fabiënne
Naber – en de kennis uit de boeken Geef me de 5 en Auticommunicatie.

