
PETER TEEUWEN 

• Man 
 

• 60 jaar 
 

• Getrouwd 3 kinderen 
 

• Woonplaats Leeuwarden 
 

• Hoogbegaafd 
 

• Heb autisme 



ACHTERGROND 

• Wiskunde 
 

• Sociale Academie 
 

• ICT 
 

• Wiskundedocent 
 

• Lezingen 
 

• Scanoperator 
 

 



AUTISME (GESCHIEDENIS) 

• Kanner en Asperger 

 

• Schuld van de moeder (koelkastmoeders) 

 

• Theorie Of Mind (TOM) (Perner) 

 

• Executief Functioneren (Pennington) 

 

• Centrale Coherentie (Uta Frith) 

 



AUTISME NU 

• Een andere manier van informatieverwerking 

 

• Vertraging en versnelling van ontwikkeling (Delfos) 

(Socioschema) 



Normale hersenen 



Autistische hersenen 



Naast elkaar 



AUTISME BIJ MIJ 

• Storm in mijn hoofd (paniek) 

 

• Slapeloosheid(piekeren) 

 

• Onbeheerste reacties  

(hard praten, te hard schakelen) 

 

• Eerlijkheid, tactloosheid (botheid) 



HOOGBEGAAFDHEID 

• Hoog IQ 

 

• Lid van Mensa 

 



HOOGBEGAAFDHEID BIJ MIJ 

• Hoog abstractievermogen 

 

• Meerdere scenario’s tegelijk 

 

• Onverwachte invalshoeken 



HOOGBEGAAFDEN MET AUTISME 

• Zelfreflectie 

 

• Modelleren 

 

• Denkkracht 

 

• Snel schakelen 

 

• Compenseren 



          
          

          

          

          
          

          

          
          

          
          

          

 

          
          

          
          

          
          

          

          
          

          
          

          

 



          
          

          

          

          
          

          

          
          

          
          

          

 

          
          

          
          

          
          

          

          
          

          
          

          

 

Kijk, dat vind ik nou mooi, zo 

eenvoudig 

Wat ik zo knap vind is dat hij 

maar 5 kleuren heeft gebruikt 

 

Ja, mooi 

 

5 kleuren? Zien we wel 

hetzelfde? Ik zie er een stuk 

of 10 
 



          
          

          

          

          
          

          

          
          

          
          

          

 

          
          

          
          

          
          

          

          
          

          
          

          

 

Kijk, dat vind ik nou mooi, zo 

eenvoudig 

Wat ik zo knap vind is dat hij 

maar 5 kleuren heeft gebruikt 

 

Ja, mooi 

 

5 kleuren? Zien we wel 

hetzelfde? Ik zie er een stuk 

of 10 

Lichte paniek (loop in oranje) 

 
 



          
          

          

          

          
          

          

          
          

          
          

          

 

          
          

          
          

          
          

          

          
          

          
          

          

 

Kijk, dat vind ik nou mooi, zo 

eenvoudig 

Wat ik zo knap vind is dat hij 

maar 5 kleuren heeft gebruikt 

 

Ja, mooi 

 

5 kleuren? Zien we wel 

hetzelfde? Ik zie er een stuk 

of 10 

Zweetproductie start 

 

 
 



          
          

          

          

          
          

          

          
          

          
          

          

 

          
          

          
          

          
          

          

          
          

          
          

          

 

Kijk, dat vind ik nou mooi, zo 

eenvoudig 

Wat ik zo knap vind is dat hij 

maar 5 kleuren heeft gebruikt 

 

Ja, mooi 

 

5 kleuren? Zien we wel 

hetzelfde? Ik zie er een stuk 

of 10 

Stressniveau neemt toe 

Tijd voor een vraag… 

Wat bedoel je precies? 

 

 

 



          
          

          

          

          
          

          

          
          

          
          

          

 

          
          

          
          

          
          

          

          
          

          
          

          

 

Nou, gewoon 5 kleuren, 

vooruit 6, als je wit ook 

meerekent 

 

 

Wit? 5 kleuren? Ik zie er toch 

echt 10 

Het is weer zover 

We zien niet hetzelfde 

Ik zie geen wit, en ik zie 10 

kleuren 

De motor wordt gestart, het 

denken neemt toe 

 

 

 



HET (DENK)PROCES 

• Zweetproductie neemt verder toe 

 

• Stressniveau naar rood 

 

• Denken denken denken 

 

• Wat bedoelt ie? 

 

 

 

 

 



HET (DENK)PROCES 

• 5 kleuren zegt ie, en hij ziet wit 

 

• Ik zie 10 kleuren en ik zie geen wit 

 

• Wat ziet ie wel, en wat ziet ie niet? 

 

• Kan ik een patroon ontdekken wat ie 

waarschijnlijk ziet? 

 

 

 

 

 



HET (DENK)PROCES 

• Wat voor vragen moet ik dan stellen? 

 

• En als ik antwoord krijg, bedoelen we dan 
hetzelfde? 
 

• Hoe kan ik daar achter komen? 

 

• Denken denken denken 
 

• Wat voor vragen moet ik dan stellen? 
 
 

 

 

 



          
          

          

          

          
          

          

          
          

          
          

          

 

          
          

          
          

          
          

          

          
          

          
          

          

 

Deze? Of deze?  



THEORIE OF MIND 

Het is niet zo dat ik me niet in 

een ander kan verplaatsen, 

maar ik kom er in mijn hoofd 

niet aan toe om het vanuit het 

perspectief van de ander te 

bekijken.  



DE KERMIS 

Als ik in een gesprek ben met iemand 
dan gaat er een lampje in mijn hoofd 
aan.  

Dat lampje wordt al snel gevolgd door 
een tweede en een derde.  

Voordat ik het weet is mijn brein één 
grote kermis met allerlei flikkerende 
lichtjes en terwijl dat allemaal gebeurt, 
probeer ik het gesprek dat ik aan het 
voeren ben in redelijke banen te leiden. 



RACEBAAN 

In mijn hoofd is het soms net een 

racebaan.  

Alle auto's racen met 160 km. per uur 

door mijn hoofd. Dat maakt het weleens 

chaotisch.  

 



DE HONDEN 

Mijn hersenen zijn als een roedel 

honden.  

Ze liggen lekker te slapen, allemaal. 

Dan wordt er een wakker en die begint 

te blaffen.  

Voordat ik het weet blaffen alle honden 

en ik probeer ze dan weer stil te krijgen. 

 



AUTISME IS GEEN STOORNIS 

Autisme is geen stoornis maar 

een anders zijn. Je verwerkt 

bijvoorbeeld informatie op een 

andere manier. 

Helaas krijg je alleen geld als 

het als een stoornis gezien 

wordt. 



OVERPRIKKELD 

Als ik overprikkeld ben (storm 

in mijn hoofd) dan moet je me 

met rust laten. 

 

Niet op me inpraten, en zeker 

niet vasthouden. 



PLANNEN 

Ik heb geen moeite met 

plannen, ik kan alleen 

geen keuzes maken. 



VERANDERING 

Ik hou niet van 

verandering, omdat ik 

dan weer aan nieuwe 

dingen moet wennen, 

daar krijg ik stress van.  



TYPERING 

Ik ben geen autist, ik heb 

autisme. 



Uitgeverij Boekscout 

 

www.boekscout.nl 

 

Het Autistisch Brein 

 

 

hetautistischbrein@xs4all.nl 

http://www.boekscout.nl/

