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“De herfstvakantie in 2018 vieren wij in Italië. Het weer is fantastisch. De lucht helder blauw. Zittend 

aan het meer met uitzicht op de bergen en de bomen die al schitteren in de mooiste kleuren van de 

herfst, probeer ik mij te ontspannen. De afgelopen weken leek het wel alsof ik de grip op mijn leven aan 

het kwijtraken was. Ik kon geen verkeersborden meer lezen, maar er was niks mis met mijn ogen. Ik was 

continue duizelig, had hoofdpijn en mijn bloeddruk was veel te hoog. Ik viel flauw, iets wat ik nog nooit 

gedaan heb. Voor mijn gevoel faalde ik op mijn werk, ik kon gewoon niet meer helder nadenken leek 

het wel.  Wat is er dan fijner om tot rust te komen in het land waar ik zoveel van hou. Even bijtanken 

om hierna weer verder te kunnen… 
Verder kunnen…maar ik kon net meer. Ik kon nog amper lopen of uit mijn woorden komen. Dit was 

echt ontzettend eng, wat was er toch aan de hand? De huisarts adviseerde mij om het een aantal weken 

rustig aan te doen. Ik was overbelast, wat de meeste mensen niet zo gek vonden aangezien mijn drukke 

levensstijl. Ik vond het wel gek, ik heb een geweldig gezin, een leuke baan en doe hiernaast nog van 

allerlei activiteiten wat te maken heeft met handlettering. Oké, 24/7-365..dat wel. 

Gelukkig wist ik aan het begin niet wat mij de komende jaren nog te wachten zou staan. Ik moest vanuit 

de bedrijfsarts naar een psycholoog. Ik? Naja, met frisse tegenzin ging ik hierheen. Deze man besloot 

om de stempel ‘depressie’ op mij te plakken. Prima dacht ik, want het gaat echt niet goed met mij. Ik 

kreeg medicijnen en moest mij aan een heel strak dagprogramma houden. De medicijnen maakten mij 

nog zieker, zowel fysiek als mentaal. Ondertussen was ik eigenlijk een zombie, ik kon niks meer. Voor 

mijn gezin zorgen, een partner zijn, alles ging langs mij heen. Als ik ’s nachts wakker werd moest ik eerst 

nadenken of ik nou dood was of dat ik echt naar de wc moest. Ik herkende mijzelf niet meer 

(derealisatie en depersononalisatie) en was overal angstig. Ik kreeg paniekaanvallen, durfde niet meer 

naar buiten of alleen thuis te zijn.. Ik sliep niet meer en was ook niet moe waardoor er slaapverlamming 

ontstond (hypnogene en hypnopompe hallucinaties). 

De stempel depressie werd na een jaar omgezet naar een Burn Out. De kinderen dachten ondertussen 

dat een Burn Out een ongeneeslijke ziekte was, waarvan het einde heel dichtbij was. Mijn partner wist 

niet meer hoe hij mij bij kon staan. Terug naar de huisarts met dit hele verhaal. Zij besloot mij door te 

sturen naar ADHD Centraal. Ik? 20-02-’20…een datum die ik nooit meer zal vergeten. Ik kreeg de 

diagnose ADHD. Het voelde daar echt als een warm bad, deze mensen begrepen mij. Ik kreeg nieuwe 

medicijnen en cognitieve gedragstherapie. Na een aantal weken kreeg ik ruimte in mijn hoofd, mijn 

haren en nagels groeiden weer! Tijdens deze therapie viel ik door de mand. Mijn antwoorden waren een 

reden om mij door te sturen naar een psycholoog die verstand heeft van vrouwen met autisme. Ik? 

Ondertussen ging het steeds een beetje beter, we zijn dan ondertussen 2,5 jaar verder! Ik kreeg de 

diagnose autisme! OMG… ADHD & Autisme, hoe ga ik dit thuis vertellen? Door de psycho-educatie 

viel alles op z’n plaats!! Jeetje, mijn diagnoses zijn dus de oorzaak van mijn Burn Out, een autistische 

Burn Out. Ondertussen kreeg ik een WIA uitkering om met alle tijd, zonder druk, te kunnen 

herstellen.  Mijn ADHD gaat graag de uitdaging aan, mijn autisme blijft liever in de comfortzone. Mijn 

leven heeft dus altijd gedraaid om kunnen- en aankunnen. Ik ben mijn hele leven overvraagd door mijn 

leven. Daarom denk ik zoals ik denk, daarom doe ik zoals ik doe, daarom gaat dus alles zo zoals het 

gaat! Ik hoef mijn gedrag niet meer te verantwoorden.. ik weet waar het nu door komt! Samen met mijn 

autismecoach kan ik mijn leven relativeren. Proberen te accepteren dat bepaalde cognitieve 

vaardigheden nog altijd niet terug zijn. Leren omgaan met prikkels, gebruik maken van mijn 

signaleringsplan, de balans blijven zoeken per dag en op tijd rust nemen Vooral dat laatste. Ik moet niks! 

Want alles wat ik ‘moet’ leg ik mijzelf op.”   

   Yvonne Doornebosch 



Definitie Autistische Burn Out: 

Volgens de onderzoekers is een autistische burn-out te definiëren als een syndroom dat ontstaat 

vanuit chronische levensstress en een fundamentele disbalans tussen verwachtingen en 

mogelijkheden, bij een gebrek aan voldoende ondersteuning. Het wordt gekenmerkt door 

totale en langdurige (meestal langer dan 3 maanden) uitputting, functieverlies en verminderd 

vermogen om met prikkels om te gaan. 

 

Definitie Burn Out: Een Burn Out is een syndroom van (1) emotionele vermoeidheid of 

uitputting, in combinatie met (2) afstand nemen van het werk (distantie) en/of (3) weinig 

vertrouwen (meer) hebben in eigen functioneren. 

 

Definitie Depressie: Kenmerkend voor een depressieve stoornis is rusteloosheid, somberheid, 

een verminderd gevoel van eigenwaarde en concentratieproblemen. Van een depressieve 

stemming is sprake als er gedurende een langere periode een abnormale somberheid bestaat 

en/of een abnormale lusteloosheid, verlies van een onvermogen om ergens van te genieten. 

 
 

Wat is het verschil tussen een 'gewone' Burn Out en een ‘Autistische Burn Out?’ 

Dat is een vraag die veel mensen stellen. Een Autistische Burn Out kenmerkt zich door verminderd 

functioneren op diverse levensgebieden en is niet uitsluitend werk-gerelateerd. Bij een Autistische Burn 

Out kan het zo zijn dat je wél graag wilt werken, maar je hier de energie niet voor hebt. Een ‘gewone’ 

burn-out is dus voornamelijk werk-gerelateerd. Bij een gewone burn-out zijn mensen vaak te veel over 

hun grenzen gegaan, meestal op werkgebied, waarna ze uiteindelijk vastlopen en opgebrand raken.  

Wat kan helpen is rust nemen, en tijdelijk of geheel stoppen met werken. Zo wordt hun batterij weer 

opgeladen en kunnen ze daarna, meestal met aanpassingen, verder met hun leven. 

Bij de Autistische Burn Out is er sprake is van een langdurige opbouw van stress, meestal op meerdere 

levensgebieden, waar niet goed mee om wordt gegaan.  

Veel autisten hebben moeite met sociale situaties en zijn prikkelgevoelig. Over grenzen blijven gaan, kan 

uiteindelijk leiden tot burn-out. Het helpt voor iemand met autisme dus niet om te stoppen met werken, 

want de stressoorzaken bevinden zich op allerlei gebieden in ons leven.  

Het grootste verschil is misschien wel dat, in tegenstelling tot de gewone Burn 

Out, de Autistische Burn Out vaak samen gaat met een verlies van vaardigheden. 

Er zijn drie kenmerken van een autistische burn-out. 

1. Uitputting. Wanneer je niet genoeg bij kan komen van activiteiten kan je uitgeput raken. 

Activiteiten die voor neurotypische, of niet-autistische personen, niet veel moeite kosten, kosten 

voor mensen met autisme wel moeite. Het leven is, naast alle dagelijkse verplichtingen sowieso 

stressvol. Hierdoor zijn mensen met autisme sneller uitgeput. 

2. Verlies aan vaardigheden. Dit wordt ook wel autistische regressie genoemd. Verminderde 

concentratie, selectief mutisme, emotie-regulatie problemen, etc. Soms is het verlies van 

vaardigheden zo ingrijpend dat ze nooit terug lijken te komen tot op het niveau van voor burn-out.  

3. Een verminderde tolerantie voor prikkels. Prikkels, zoals licht, geluid, geur, aanraking, etc, komen 

harder binnen tijdens een Autistische Burn Out. Dit kan ervoor zorgen dat je sneller overprikkeld 

of overbelast bent, wat er weer voor kan zorgen dat je sneller te maken hebt met meltdowns of 

shutdowns. Dingen die je eerder nog prima kon verdragen, bijvoorbeeld boodschappen doen, 

worden nu haast ondragelijk.  

https://eenbeetjebijzonder.nl/prikkelverwerkingdeel1/


•Een gebrek aan motivatie. Het is lastig om met doelen bezig te zijn wanneer het 

alledaagse leven te overweldigend is. 

•Verlies van executieve functie vaardigheden: beslissingen maken, plannen, etc. 

•Moeite met persoonlijke verzorging. 

•Sneller in overload, meltdown of shutdown. 

•Verlies van spraak of selectief mutisme, en moeite met zinnen opbouwen. 

•Sneller ziek, hoge bloeddruk, spijsverteringsproblemen en andere lichamelijke     

klachten die voortkomen uit stress. 

•Geheugenproblemen. 

•Verlies van sociale vaardigheden. 

•Men kan periodes van hoge energie ervaren en daarna instorten. 

•Onverschilligheid/vlakke stemming. 

•Concentratieproblemen. 

•Bang om bindingen aan te gaan. 

•Prikkelbaarheid en sneller geïrriteerd. 

•Gevoel van overweldigd zijn of worden. 

•Speciale interesses lijken minder interessant. 

•Constante of toenemende spanning. 

•Meer slaap nodig hebben of juist niet goed meer kunnen slapen. 

•Meer kans op depressie en suïcidale gedachtes 

•Emotie regulatie problemen. 

Al deze kenmerken kunnen ervoor zorgen dat iemand ‘meer autistisch’ lijkt. Dit is echter niet 

het geval, want je bent nog steeds jezelf zoals voorheen. Alleen is het moeilijker om het te 

verbergen voor de om Er is niet één oorzaak voor een Autistische Burn Out. Er kunnen 

meerdere oorzaken zijn, en vaak is het een combinatie hiervan. Grotendeels is de oorzaak vaak 

gerelateerd aan overvraging en overbelasting, bijvoorbeeld door prikkels. 

         

  Raymaker, et al (2020) benoemen de volgende vier oorzaken: 

 

https://www.anneliesspek.nl/wp-content/uploads/2021/11/autistische-burnout-artikel-WTA-11-2021.pdf


• Maskeren/camoufleren: maskeren is de meest genoemde oorzaak van een autistische 

burn-out. Velen van ons maskeren jarenlang – en onbewust – autistische trekken. Het 

gebeurd o.a. om te kunnen voldoen aan de eisen van de omgeving. Maskeren kent 

echter meer nadelen dan voordelen. Het wordt geassocieerd met toegenomen angst en 

depressiviteit. 

• Verwachtingen van de omgeving: het kan voor ons lastig zijn om in te schatten wat de 

omgeving van ons verwacht. Ook kan het voor ons lastig zijn om aan te geven wat wij 

nodig hebben (lees: hulp vragen). De verwachtingen van de omgeving zijn niet altijd 

afgestemd op ons autistische brein. Dit kan leiden tot overvraging en overbelasting. 

• Rekening houden met beperkingen: het kan lastig zijn voor ons om rekening te houden 

met onze grenzen. Het kan zijn dat we bepaalde signalen van ons lichaam niet aan (goed 

genoeg) aanvoelen. Het kan maken dat we sneller over onze grenzen heengaan en 

onszelf bijvoorbeeld uitputten. 

• Stress door levensveranderingen: grote en/of heftige levensveranderingen kunnen 

meespelen in het veroorzaken van een Autistische Burn Out. Denk aan: ontslag of 

verandering van werk, het verlies van een dierbare of een verhuizing. 

1. Maskeren en camoufleren van je autisme: Dit is waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak 

van een autistische burn-out. De eisen en verwachtingen van de omgeving sluiten niet aan 

bij onze natuurlijke staat van zijn. Velen van ons hebben ervaren dat als we niet 

maskeren of camoufleren we te maken kunnen krijgen met onbegrip en afwijzing. Het is 

in veel gevallen een moeilijk te doorbreken gewoonte geworden, als we ons er überhaupt 

al bewust van zijn. Maar het kan ontzettend schadelijk zijn. Het kan zelfs leiden tot een 

verhoogd risico op depressie, angstklachten en suïcide. Onderzoekers vergelijken het 

met het dichtslibben van aderen wat tot een hartinfarct kan leiden.  

 

2. Verwachtingen van de omgeving: Het is voor autistische mensen vaak niet duidelijk wat 

er door de omgeving van ze wordt verwacht. En door de verschillen in communicatie 

tussen autisten en niet-autisten zijn deze onduidelijkheden moeilijk te bespreken. Dit kan 

ervoor zorgen dat iemand met autisme dingen niet meer wilt of durft te delen en het zelf 

wilt proberen op te lossen. Wat weer tot meer overbelasting kan raken. Daarnaast doen 

autistische mensen dingen vaak anders. We zijn bijvoorbeeld langzamer omdat we meer 

detail gericht zijn. Wat weer tot onbegrip en verschillen in verwachtingen kan leiden. 

 

3. Beperkingen door autisme: Wat ik hiermee bedoel zijn de eigenschappen van autisme 

die ervoor kunnen zorgen dat iemand overbelast raakt. Neem bijvoorbeeld 

prikkelgevoeligheid; mensen met autisme kunnen over- of onder gevoelig zijn voor 

bepaalde prikkels, wat voor problemen kan zorgen. Overgevoeligheid maakt dat 

sommige werkplaatsen overbelastend kunnen zijn. Maar ook de thuissituatie door 

bijvoorbeeld spelende kinderen of luidruchtige buren. Ondergevoeligheid kan weer voor 

andere problemen zorgen. Je kan bijvoorbeeld lichaamssignalen, zoals pijn, 

vermoeidheid, emoties, honger of dorst, te laat opmerken. Hierdoor heb je te laat door 

waar je behoefte aan hebt, en risico op overbelast raken. Een gebrek aan zelfkennis en 

goede ondersteuning kunnen dit verergeren.  

 



4. Veranderingen (positief en negatief): Dit kunnen grote levensveranderingen zijn zoals: 

een verhuizing, het verlies van een dierbare of van school veranderen. Maar ook kleinere 

veranderingen in bijvoorbeeld: een relatie, werk, omgeving, routines, bezittingen, etc. 

Ook veranderingen in levensfasen, zoals volwassen worden, een gezin stichten, kunnen 

problemen geven voor autisten. Veranderingen, zowel positieve als negatieve, kosten 

ontzettend veel energie om te verwerken. 

 

     

 

 

BELEMMERINGEN BIJ HET HERSTEL 

Een Autistische Burn Out ontstaat dus door chronische stress op meerdere levensgebieden. De 

mogelijkheid om hiervan voldoende te herstellen kan een volgende Burn Out voorkomen. Er 

zijn echter een aantal dingen die herstel kunnen belemmeren: 

1.  Niet gehoord worden: Het is voor veel mensen met autisme moeilijk om hulp te 

vragen. Deels omdat vaak uit eerdere ervaringen gebleken is dat we niet gehoord 

worden. Dit kan komen omdat mensen niet snappen waar iemand met autisme moeite 

mee kan hebben, maar ook omdat er soms sprake is van een beperkt sociaal inzicht en 

verschil in communicatie. Dit maakt het om hulp vragen op de juiste manier die door 

de ander begrepen wordt lastig. Daarnaast hebben veel mensen met autisme te maken 

met alexithymie. Dit betekent dat je moeite hebt met het opmerken, herkennen en 

verwoorden van je gevoelens. Als je bij jezelf al moeilijk doorhebt wat je voelt, maakt het 

het erg lastig om het door te geven aan anderen. Daarnaast is het soms moeilijk af te 

lezen wat iemand met autisme voelt of doormaakt. Het kan zijn dat de 

gezichtsuitdrukking niet past bij wat iemand zegt.  

2. Grenzen niet goed kunnen bewaken:  Mensen met autisme kunnen moeite hebben met 

het aanvoelen van lichaamssignalen. Dit kan het lastig maken om aan te voelen waar een 

grens licht. Daarnaast is een grens een vaag begrip. Het is niet iets tastbaars en dat maakt 

het ingewikkeld om te ervaren wanneer de grens is bereikt. En waar de grens licht kan 

ook nog eens per situatie en persoon verschillend.  

 



3. Geen time-outs kunnen nemen: Doordat mensen met autisme moeilijk aanvoelen wat 

er in het lichaam en met emoties gebeurt, kunnen ze niet altijd goed bepalen wanneer 

een time-out nodig is. Tel daarbij op dat een onverwachte time-out routines in de war 

kan schoppen en daardoor de spanning alleen maar kan verhogen. Het kan dus goed 

zijn om een time-out in te plannen op een vast moment. Maar dan is het derde 

probleem dat ze vaak niet weten wat we in een time-out kunnen doen. Soms kunnen ze 

dit niet goed bedenken en tijdens een Burn Out is dit nog moeilijker. Hulp hierbij zou 

een oplossing kunnen zijn, bijvoorbeeld met begeleiding. 

 

4. Niet de passende hulp: Passende hulp is essentieel bij een Autistische Burn Out, maar 

helaas kan het een hele opgave zijn om dit te vinden. Helaas zijn er tegenwoordig lange 

wachttijden binnen de hulpverlening. Zowel voor GGZ behandeling als ambulante 

hulpverlening of een autismecoach. Hierdoor kan het ingewikkeld zijn om passende 

hulp te vinden. Daarnaast brengt hulp en begeleiding weer nieuwe prikkels met zich 

mee, iets wat je tijdens een Burn Out eigenlijk wilt voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan: 

het reizen, het sociale contact, de communicatie, een prikkelvolle ruimte. Dit 

kan veel energie kosten.  

 

Het staat in verband met depressie, angst en suïcide. Het is dus heel belangrijk dat 

hier meer informatie over komt. Dit kan zelfs levensreddend zijn.  

 

• Hulp en ondersteuning: Probeer een ondersteunend netwerk op te bouwen. Dit kun je 

doen door je te omringen met mensen in je omgeving die je steunen; ouders, familie, 

vrienden, collega’s, lotgenoten, etc. Ook kun je op zoek gaan naar praktische en/of 

psychische hulp, zoals bijvoorbeeld: begeleiding thuis, therapie, etc. Ook zou je 

aanpassingen en ondersteuning kunnen regelen op het werk, op school of in je privé-

leven. Vaak is er meer mogelijk dan je denkt. 

 

• Onderzoeken wat overbelast en dat verminderen:. Het is belangrijk om uit te zoeken 

door dingen en in welke gebieden van je leven je overbelast raakt. Als je hier zicht op 

hebt kun je gaan onderzoeken wat je kan doen om de overbelasting te verminderen. Dit 

kun je eventueel doen met een begeleider die gespecialiseerd is in autisme. Heb je 

bijvoorbeeld last van geluid? Dan kun je een geluiddempende koptelefoon dragen. 

Ervaar je te veel druk op je werk? Kijk dan of je de werkdruk kan verminderen en af en 

toe de ruimte kan nemen om je een keer afwezig te melden. Sta jezelf toe om minder 

verplichtingen aan te gaan. 

 

 

 



• Meer rust aanbrengen: Rust is één van de belangrijkste factoren om te kunnen 

herstellen van overbelasting. Hoe je rust neemt en wat helpt verschilt per persoon, maar 

het is voor mensen met autisme belangrijk dat ze in de rustmomenten zichzelf kunnen 

zijn en hun masker kunnen afzetten. Afspreken met vrienden is daarom niet altijd de 

oplossing, maar je kunnen verliezen in je interesses misschien wel. Ook zou je overdag 

kunnen slapen of op andere manieren kleine rustmomenten inlassen. Ga bijvoorbeeld 

even wandelen in je pauze. Als je niet weer wanneer je rustmomenten kunt nemen, plan 

ze dan in op vaste momenten.  

 

• Leer je eigen reacties en lichaamssignalen kennen:  Het op tijd leren kennen van 

signalen van een dreigende Autistische Burn Out kan je helpen de impact ervan te 

verminderen of het zelfs te voorkomen. Daarnaast is het belangrijk dat je je reacties op 

verschillenden situaties en gevoelens leert herkennen. Uit ervaring weet ik dat dit 

ontzettend moeilijk kan zijn, want veel autistische mensen zijn er niet zo goed in om 

gevoelens of lichaamssignalen op te merken, maar oefening baart kunst. Dingen die 

hierbij zouden kunnen helpen zijn: een dagboekje bijhouden, een signaleringsplan 

maken of mindfulness 

 

• Minder camoufleren en maskeren:  Het herkennen en erkennen van je eigen autisme is 

niet makkelijk en vergt tijd. Maar het is heel belangrijk voor je gezondheid. Dat geldt 

ook voor het herkennen van wanneer je maskeert. Als je dat van jezelf door begint te 

krijgen, probeer het masker dan los te laten. Dit is echter niet makkelijk, want maskeren 

is vaak een overlevingsmechanisme geworden. In sommige situaties is het misschien 

zelfs nodig (op je werk bijvoorbeeld). Als we maskeren doen we dat, niet altijd, maar 

vaak in sociale situaties. Het kan dus ook helpend zijn om die te verminderen of minder 

belastend te maken. Minder belastend maken kan je bijvoorbeeld doen door open te 

zijn over je autisme diagnose of je autistische burn-out. Maar ook open zijn over wat je 

nodig hebt als persoon met autisme. Als andere hier rekening mee kunnen houden, 

worden sociale situaties mogelijk minder belastend. Ook terugtrekken kan helpen; dit is 

voor veel autisten een herstel mechanisme.  

 

• Grenzen stellen: Doordat het voor veel mensen met autisme moeilijk is om 

lichaamssignalen aan te voelen of te interpreteren kan het lastig zijn om grenzen te 

stellen. Dit zou je met de tijd van jezelf kunnen herkennen door je reactie op bepaalde 

situaties te onderzoeken. Ook kan het helpen om aan je omgeving te vragen of zij 

bepaalde reacties bij je zien. Neem de tijd om dit te onderzoeken. Het aangeven van 

grenzen kan lastig zijn. Het kan zijn dat je niet weet wat je moet zeggen. Dit zou je 

eventueel met een begeleider van te voren kunnen oefenen, zodat je een reactie in je 

hoofd hebt. Maar ook de angst voor wat een ander van jouw grens vindt en deze 

misschien afwijst kan het spannend maken. Hier kan eventueel cognitieve 

gedragstherapie bij helpen. Wat mij heeft geholpen is situaties waarin ik mijn grens 

aangeef te oefenen. Soms als grap of soms heel laagdrempelig serieus. Vanuit daar kan 

je het opbouwen. 

 



• Acceptatie: Hoewel ik autisme niet graag een beperking noem kan het in sommige 

situaties wel een beperking zijn. Wanneer je minder gaat maskeren en camoufleren kan 

dit zichtbaarder worden. Het kan dan goed voor jezelf zijn om je beperkingen en 

minder sterke kanten van autisme te accepteren en aanvaarden. Doe dit op een 

liefdevolle manier naar jezelf. Misschien ben je minder belastbaar dan anderen. Hier 

kan je niets aan doen en misschien ook (nog) niet zo veel aan veranderen. Dan kan 

acceptatie helpen. Het is belangrijk om te kijken wat wel gaat en wat je wel kan en je 

daarop te focussen. Mocht dit niet lukken, dan kan therapie daarbij helpen. Niet alleen 

de persoon met autisme zelf kan baat hebben van acceptatie, maar ook de omgeving: 

werkgever, familie, de maatschappij. 

 

 

• Doe waar je blij/ kalm van wordt:  Dingen doen waar je blij van wordt of waar je je kalm 

door gaat voelen, kunnen helpen om op te laden en kunnen onderdeel zijn van het 

herstel proces van een autistische burn-out. Een aantal voorbeelden zijn: stimmen, bezig 

zijn met een creatief project, je passies of je speciale interesses, een massage krijgen, 

sporten, etc. Wat werkt verschilt per persoon, maar misschien kom je door deze 

voorbeelden op ideeën. En ik kan je aanraden om meerdere dingen te proberen als je 

eraan toe bent. Wie weet is er iets waarvan je niet wist dat het je helpt. 

 

 

Hoe lang duurt een Autistische Burn Out? 

De duur van een Autistische Burn Out verschilt per persoon. Dit kan bijvoorbeeld weken, 

maanden of jaren zijn. 

Bij artsen en hulpverleners is wel bekend dat autisme vaak gepaard gaat met co-morbiditeit 

(bijkomende problemen) zoals depressie, angst en chronische vermoeidheid. Toch ontbreekt 

vaak de kennis over de samenhang tussen deze klachten en hun gemeenschappelijke 

ondergrond. De meeste kennis over autisme is immers gebaseerd op de DSM5 (het huidige 

standaardwerk van de psychiatrie), die autisme nog steeds beschrijft in termen van problemen 

in sociale communicatie en herhalend gedrag. Daarbij gaan de aandacht en het onderzoek 

meestal over autisme bij kinderen. 

 

Vergeet niet dat ‘gewoon’ de dag doorkomen al veel energie kost. 

De lepeltheorie kan hierbij helpend zijn. 



 

Niet gediagnostiseerde autisme bij vrouwen komt met een hoop stress. Je kunt je voorstellen dat 

wanneer je tegen dezelfde problemen in het leven aanloopt als ieder ander mens, maar alles 

continue anders verloopt. Zo kun je flink aan jezelf gaan twijfelen. Het lijkt alsof je niet anders 

doet dan anderen maar je hebt meer stress en meer moeite om alles een plek te geven. Een 

officiële diagnose kan je hierin enorm helpen tot acceptatie te komen van wie jij bent. Naast dat 

je nu de handvatten kunt gaan creëren beter met jezelf om te gaan, kun je ook meteen die lat 

verlagen die je misschien iets te hoog hebt gelegd  

De diagnose zal de stress niet volledig wegnemen, maar wat fijn wanneer je vanuit 

deze diagnose op weg kunt naar je herstel! 

https://liberi.nl/acceptatie/


 

https://www.anneliesspek.nl/wp-content/uploads/2021/11/autistische-burnout-artikel-WTA-11-

2021.pdf 

https://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/aut.2019.0079 

https://www.wereldvanautisme.nl/autistische-burn-out/ 

https://a-typist.nl/autisme-burn-out/ 

https://www.autismeacademie.nl/de-autistische-burn-out/ 

https://www.autismecentrum-groningen.nl/autistische-burn-out/ 

https://www.autismexpertisecenter.com/autistische-burn-out 

https://neuroelfje.nl/kennis/autistische-burn-out/ 

http://ydeeletterart.com/over-mij/ 

https://www.fann-autisme.nl/ 

 

   Bedankt voor je interesse! 

 

  

Yvonne Doornebosch 
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