
De kanarie 
in de kolenmijn

Hoe aandacht voor autisme je website kan verbeteren



Introductie

 Kennismaken

 Mijn achtergrond
 (Digi)talig

 Informatievoorziening in de zorg

 Vanuit de ‘leefwereld’ kijken naar vakkennis 
(wetgeving, beleid, medische kennis enz)

 Regelhulp.nl, Dwangindezorg.nl, Thuisarts.nl, 
Hoeverandertmijnzorg.nl, Autismewegwijzer.nl

 Vanuit autisme bekeken: 
4 websites, co-creatie met mensen met autisme, 
kwaliteitsbewaking

 ‘Partner van’ en ‘collega van’
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Agenda

 Over autisme

 Autismevriendelijke websites 
 Vormgeving

 Context

 Consistentie

 Taal

 Diversiteit

 De goudmijn: inzet van mensen met 
autisme om je website te verbeteren
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Waarom 
aandacht 
voor 
autisme?

 Je bezoekers: autisme komt veel voor
 1% van de bevolking krijgt diagnose autisme

 5% heeft eigenschappen die doen denken 
aan autisme

 De kanarie in de kolenmijn 
 Blokkade bij autisme -> ook onprettig voor 

grote groep andere mensen

 Autismevriendelijk -> prettig voor veel 
grotere groep

 Meerwaarde bij co-creatie
 Out of the box-denken, creatieve ideeën

 Oog voor details, sterke concentratie
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Autisme

 Veel theorieën over autisme

 Actuele visie: hersenen ontwikkelen in 
andere volgorde en in ander tempo
 Vaak eerst cognitief, daarna sociaal

 ‘Verschillende leeftijden’ in één persoon

 Beperkingen ontstaan als omgeving druk legt 
op ‘normaal zijn’

 Komt voor bij alle intelligentieniveaus

 Veel verschillende uitingsvormen

 Invloed op informatieverwerking: 
waarnemen, denken en doen
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Vormgeving

 Smaken verschillen

 Terugkerende elementen:
 Rustig (maar niet saai)

 Visueel ondersteunen ‘wat je kunt doen’

 Uitnodigende knoppen

 Geen bewegende popups e.d.
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Vormgeving

“(Behalve de pop up video) - graphic design is erg mooi en rustig zonder kleuren..” 8



Vormgeving

Heel erg to-the-point. Je ziet meteen wat je kunt doen. Geen poespas, rustige vormgeving. 9



Vormgeving
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Context

 Context helpt bij betekenisgeving

 Bij autisme gaat dat niet vanzelf
En onder spanning vaak helemaal niet

 Zelf samenhang aanbrengen en inhoud 
invullen kost iedereen energie!

 Context bieden in taal en met 
overzichtelijke structuur/indeling
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Consistentie 
en logica

 Aansluiten bij conventies

 Consistente spelling, indeling, 
woordkeus etc

 Logica
 ‘Logisch’ is persoonlijk (overeenkomend met 

jouw manier van denken)

 Wat voor een auteur logisch is, is niet per se 
logisch voor de lezer 

 Van hoofdboodschap naar onderbouwing / 
uitwerking 

 ‘Letterlijke’ logica bij autisme wordt vaak niet 
herkend, bv op school
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 Verhaal omzetten naar rekensom is niet 
voor iedereen vanzelfsprekend

Consistentie 
en logica
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Taal en 
perspectief

 Autismevriendelijke taal: 
 Concreet, eenduidig en consistent

 Voorkom beeldspraak in informatieve tekst

 Woordkeuze bepaalt het perspectief

 Let op perspectiefwisselingen
Ik/je, ook in vraag/antwoord 

 Veel visuele denkers
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Taal en 
perspectief

Taalgebruik kan veel spanning oproepen

 De regels van Matthijs
https://www.npo.nl/2doc/03-06-2014/KN_1656353
Fragment vanaf 8:31
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https://www.npo.nl/2doc/03-06-2014/KN_1656353


Diversiteit

 Diversiteit is de werkelijkheid, niet iets wat 
je zou kunnen accepteren

 Iedere bezoeker is anders, ook al hoort hij bij 
een doelgroep

 Generalisering geeft weerstand

 Vul niet in; bied kennis die men zelf kan 
toepassen. 

1. ‘Leerlingen met autisme hebben problemen op school omdat zij 
moeite hebben met sociale interactie’ 

2. ‘Op school is sociale interactie belangrijk. Autisme kan invloed 
hebben op de sociale vaardigheden die hiervoor nodig zijn’

 Let op onbewuste aannames over wat 
‘normaal’ is
Wil iedereen wel meedoen in de maatschappij?

 Bondig schrijven kan leiden tot 
generalisering
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Hoe maak je 
een goudmijn 
van de 
kolenmijn ?

 Co-creatie en gebruikerstesten

 Verschillende rollen 
Iemand met autisme

(eigen ervaringen)

Ervaringsdeskundige autisme 
(reflectie, communicatieve vaardigheden)

Professional met autisme
(reflectie, professionele vaardigheden)

 Allemaal meerwaarde, mits op juiste 
plek en juiste manier ingezet
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Voorbeeld 
co-creatie

 Ontwikkeling Autismewegwijzer
 Input op vorm en inhoud: 30 interviews met 

mensen met autisme

 Communicatieadviseur met autisme

 Ontwikkelaar met autisme

 Meelezers met autisme

 Specifieke instrumenten: i.s.m. bedrijfsarts met 
autisme, leerlingen met autisme, werknemers met 
autisme

 Lessons learned interviews
 Korte en concrete communicatie per mail

 Concreet stappenplan voor de sessie

 Geschikte locatie (bereikbaar, rustig)

 Twee gesprekken bij mensen thuis

 In gesprek: inspelen op wat je ziet, niet uitgaan 
van clichébeelden over autisme

 Heel helder zijn over wat je met de input doet 

 Impact realiseren (soms te intensief gesprek)
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Voorbeeld 
gebruikers-
test

 Websites VAB/Hoeverandertmijnzorg.nl: 
online tests onder mensen met autisme

 Tips:
Overzicht met test-leidraad

Helderheid over feedback

Soms heftige reacties; begrijpen waar dat 
vandaan komt

Houden aan afspraken over termijnen etc

Goed communiceren over veranderingen in 
afspraken
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Meer weten?

 Vanuitautismebekeken.nl

 Autismewegwijzer.nl

 Andere aandacht: ervaringen van cliënten met 
communicatie in de zorg en het sociaal domein 
(te vinden op Rijksoverheid.nl)

 ingrid.claassen@vanuitautismebekeken.nl
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http://www.vanuitautismebekeken.nl/
http://www.autismewegwijzer.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/12/01/andere-aandacht-ervaringen-van-clienten-met-communicatie-in-de-zorg-en-het-sociaal-domein

