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Soort boek/Ziekte/Stijl:   

De reden waarom mensen ergens in hun geschiedenis in de problemen zijn gekomen ligt 

in een disfunctioneren. Dit zegt evenveel over een maatschappij of omgeving waarin we 

leven. Is er wel genoeg ruimte en tijd voor het anders ervaren van en omgaan met 

gebeurtenissen en omstandigheden? Achter een ogenschijnlijk onvermogen en 

disfunctioneren schuilt vaak een zeer hoge kwaliteit van ervaren, beleven en denken. 

 

De hoofdstukken in dit boek volgen de stadia waar mensen in terecht kunnen komen als 

er iets met ze aan de hand is, iets wat later een autismespectrumstoornis blijkt te heten. 

Het begint eigenlijk met opmerken en ontdekken, hetzij bij henzelf, hetzij via 

uitwisseling met anderen, dat ze anders zijn dan anderen en bij de confrontatie met 

allerlei moeilijkheden en onmogelijkheden, bij het zoeken van hulp en het ondergaan 

van een diagnose. Na die diagnose volgt vaak een proces met een mengeling van 

ervaringen: blij met een verklaring voor het ‘anders-zijn’, tot het besef komt dat die 

diagnose je een ander pad doet inslaan in je leven, met allerlei daarbij horende 

beperkingen en reacties uit de omgeving. 

 

Moet de omschreven diagnose zomaar helemaal worden geaccepteerd? Kan een mens 

wel over zichzelf denken? Is er een soort waarheid over wat hij wel en niet aankan? Wat 

biedt de toekomst na de diagnose? 
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'Voorbij de diagnose' van Kristien Hens & Raymond Langenberg (Garant, 2017) schetst 

een perspectief op het toeleven naar, het verwerken van en het leven met een ASS-

diagnose via de ervaringen van een 20-tal volwassenen die dit proces doorliepen of nog 

doorlopen. Hun voor velen herkenbare verhalen confronteren de lezer met zichzelf. Dit 

zet aan tot gesprekken met elkaar: hoe omgaan met elkaar, welke eisen stellen we en 

welke van die eisen zijn maatschappelijk, relationeel of persoonlijk gerelateerd? (Bron: 

campusgelbergen.be) 
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