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Autisme bij meisjes en vrouwen (1/3)

• Autismespectrumstoornis (ASS) 
– Sociaal 
– Rigiditeit 
– Sensoriek
– Informatieverwerking (details, vol hoofd, traag)

• Prevalentie 1%
• Ratio man:vrouw 3:1 
• Verschillende hypotheses over minder voorkomen bij meisjes
• Maar…….ook aanwijzingen voor andere expressie
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Sociale antenne en sociale automatische piloot 
werken minder goed

Soepelheid mist

Te sterke of te zachte ‘zintuigenknop’
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Maar….afhankelijk van IQ
Laag IQ  2:1
Hoog IQ tot wel 10:1
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Autisme bij meisjes en vrouwen (2/3)

• Sociaal:
– Meer interesse en motivatie
– Aangeleerde vaardigheden door observeren en kopiëren

> Lijkt goed, maar dieper begrip ontbreekt.
> Zeer vermoeiend en gevaar identiteitsproblemen

– Meer problemen in puberteit

• Rigiditeit:
– Minder ongewone interesses 
– Andere invulling: meisjesachtiger, soms gericht op mensen

• Sensoriek:
– Meer sensorische problemen
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In groepen met 
hoger IQ minder 
vrouwen met 
autisme dan 
mannen? Of…..
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Autisme bij meisjes en vrouwen (2/3)

• Sociaal:
– Meer interesse en motivatie
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> Lijkt goed, maar dieper begrip ontbreekt.
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• Sensoriek:
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Uit clichébeeld stappen en voorbij de 
buitenkant kijken!
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Autisme bij meisjes en vrouwen (3/3)

• Gevolgen slechte signalering en herkenning
– Bijkomende problemen: uitputting, zelfbeeldproblemen, depressie, 

angst
– Misdiagnoses of missen van onderliggend ASS > niet passende 

behandeling

Sociale angststoornis
Eetstoornissen
Borderline persoonlijkheidsstoornis
…….
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Female Autism Network of the Netherlands > FANN

• Professionals op gebied 
autismezorg bij meisjes/vrouwen

• Zorg verbeteren door:
– Kennisdeling
– Samenwerken aan projecten en 

onderzoek
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www.fann-autisme.nl

https://www.linkedin.com/groups/13522470/

fann_autisme

@FANN_network

Besloten groep, je kunt lid worden
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Female Autism Network of the Netherlands > FANN

• Professionals op gebied 
autismezorg bij meisjes/vrouwen

• Doel: zorg verbeteren 
• Door:
– Kennisdeling
– Samenwerken aan projecten en 

onderzoek

Blogs Leidraad ouderschap

E-book FANN voor jeugd
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Female Autism Network of the Netherlands > FANN

• Professionals op gebied 
autismezorg bij meisjes/vrouwen

• Doel: zorg verbeteren 
• Door:
– Kennisdeling
– Samenwerken aan projecten en 

onderzoek

Portretreeks ‘ meiden en vrouwen met ASS’

Community met > 2100 leden:
- tips en events
- oproepen voor onderzoek
- vragen
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Lifehacks voor meiden met autisme (1/2)

• Niet óver maar voor doelgroep
• Niet vanuit theorie maar vanuit 

praktijk

• 33 schrijfsters, 46 hoofdstukken
• Diverse thema’s
• Voor 8 tot 18-jarigen
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Overprikkeling, hersteltijd en kopiëergedrag
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Vriendschap, 
feestjes, 
praten met 
elkaar
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Lichamelijke ontwikkeling, verliefdheid
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Sensoriek, kleding, make-up
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Lifehacks voor meiden met autisme (2/2)

• Per thema:
– Casus d.m.v. ‘lifehackmeiden’
– Autisme uitleg
– Tips
– Extra materiaal 

• In te zetten bij:
– Psycho-educatie
– Handvatten bespreken
– Ook soms voor volwassenen
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Lifehackmeiden
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Te verkrijgen in diverse fysieke en online 
boekhandels, o.a. via volgende links:

Uitgeverij SWP

Bol.com 
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https://www.swpbook.com/boeken/20/help-en-doeboeken-vanaf-12-jaar/2255/lifehacks-voor-meiden-met-autisme
https://www.bol.com/nl/p/lifehacks-voor-meiden-met-autisme/9200000129169225/?Referrer=ADVNLGOO002008J-G-114782935886-S-293946777986-9200000129169225&gclid=Cj0KCQjw5auGBhDEARIsAFyNm9FXcr9mRBj7Mc3ttadJ0j3JngDP1ClWeV98xGAKlA1LegRwE_qQHYQaArwIEALw_wcB



