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Martine F. Delfos, biopsycholoog. Martine is gespecialiseerd in autisme en onder meer werkzaam als wetenschappelijk 
onderzoeker, therapeut, docent en schrijfster. Monique Post- ervaringsdeskundige, spreekt op (internationale) 
congressen, werkt tot op Europees niveau aan een eerlijk beeld van autisme en begeleidt mensen als coach in hun 
persoonlijke ontwikkeling.  

 
Dinsdagavond 15 juni 2021 heeft dr. F. Martine Delfos gesproken over ‘Autisme: de atypische ontwikkeling, 
kenmerken in de mens als geheel’. Monique Post heeft aansluitend vanuit haar eigen ervaring inzichten met ons 
gedeeld en de informatie van Martine vertaald naar concrete voorbeelden uit haar leven. We waren met 470 
mensen online om naar Martine en Monique te luisteren. Aanwezig waren mensen met autisme, ouders, 
vrijwilligers, professionals en overige belangstellenden.   
 
Aan de hand van een door Martine ontwikkelde flow-chart (stroomschema) heeft zij ons via talrijke voorbeelden 
op inspirerende wijze informatie gegeven over leren door begrijpen: ‘begrijpen begint altijd via niet begrijpen’; 
zelfbepaaldheid; geen hulp vragen; de dagelijkse sociale omgang; uitzetten van gevoel en escape. Martine: ‘we 
hoeven niet alles te begrijpen, als we maar begrijpen dát we het niet begrijpen, dan gaan we respectvoller met 
elkaar om’ en ‘contact, oprecht contact, daar draait alles om!’ 
 
Na een korte pauze werd er volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het stellen en beantwoorden  van 
vragen. Dit half uur vloog voorbij waarna de presentatie werd vervolgd door Monique. Zij heeft via vele 
illustratieve voorbeelden uit haar leven laten zien hoe autisme er voor ieder mens anders uit kan zien en hoe je 
hier mee om kan gaan. Monique beschreef haar ontwikkeling rondom plannen door haar vertraging in gevoel 
voor tijdsverloop. In de afgelopen jaren is dit steeds meer ontwikkeld, waardoor haar dit nu minder moeite kost. 
Voor velen een herkenbaar aspect is de moeite met oppervlakkig contact; ‘koetjes en kalfjes’, inmiddels kan 
Monique dit waarderen als verbindingsmomenten met een ander. Als het gaat om het aspect ‘escape’ uit de 
flow-chart geeft Monique aan dat boeken voor haar een geweldige escape waren, op deze wijze kon zij in het 
brein van een ander zijn. Monique: ‘stel de vraag: wat werkt voor ieder mens i.p.v. wat werkt voor iemand met 
autisme’:  ‘oprecht contact, luisteren zonder het antwoord al klaar te hebben, respect’ en ‘lees mijn blurb uit de 
uitnodiging voor dit Webinar’.  
 
Reacties: ‘ik hoor de passie in uw verhaal, mooi om te zien; ik heb in een korte tijd een hoop geleerd’; ‘dank voor 
de heldere praktijkvoorbeelden’; ‘ik hoor mezelf praten’; ‘heel herkenbaar, als ik een duidelijke rol heb, dan is 
sociaal contact makkelijker’; ‘inspirerend’; ‘bedankt voor dit Webinar, super interessant en inspirerend!’ 
 
Dit Webinar is georganiseerd en mogelijk gemaakt door de Lichtenvoorde en het Samenwerkingsverband Autisme 
Gelderland (SAG). Meer informatie: 
 
Lotte Schreur, de Lichtenvoorde lotteschreur@delichtenvoorde.nl 
Donate van Rijswijk, Samenwerkingsverband Autisme Gelderland d.vanrijswijk@meeveluwe.nl 

 
  

 

mailto:lotteschreur@delichtenvoorde.nl
mailto:d.vanrijswijk@meeveluwe.nl

