
Peter Muller: ‘Een tikje anders.’ Uitgeverij Boekenbent, Barneveld 2009. ISBN 
9789081399111 Zie ook: http://www.eentikjeanders.nl/ (Autisme, Asperger, ADHD, 
OCD en Gilles de la Tourette PO/1) 
 
Soort boek/stijl: Ervaringsverhaal geschreven vanuit het perspectief van Peter 
Muller, vader van Wessel, een jongen met Asperger, ADHD, OCD en Gillis de la 
Tourette. In het boek wordt vooral de periode beschreven waarin Wessel naar de 
dagbehandeling gaat. Vlot en helder geschreven. Peter Muller besloot de 
gebeurtenissen uit die tijd vast te leggen. Eerst in hyvesblogs, daarna in dit boek. 
 
Over de schrijver: Peter Muller (1968) woont in Roosendaal, samen met Winanda 
en zijn kinderen Wessel (1998) en Carmen (2002). Hij heeft ervaring in marketing en 
communicatie en is sinds 2008 directeur van een bureau voor strategische 
communicatie en design en parttime docent marketing. 
 
Korte beschrijving: Peter beschrijft hoe zijn zoon Wessel, op 8-jarige leeftijd 
steeds onzekerder wordt, meer angsten en tics ontwikkelt en zegt dood te willen. 
Omdat hij steeds meer moeite heeft met functioneren zoeken zijn ouders hulp en 
krijgen het advies Wessel op een psychiatrisch dagbehandelcentrum te laten 
opnemen. Daar wordt na verloop van tijd duidelijk dat hij een complexe stoornis 
heeft, waarbij een stoornis in het autistische spectrum, waarschijnlijk iets tussen 
MCDD en Asperge dominerend is. Ook symptomen van ADHD, OCD en Gilles de la 
Tourette worden herkend. Wessel vindt het niet leuk in het centrum, hoewel hij veel 
leert en beter gaat functioneren. Peter beschrijft deze moeilijke periode, hun twijfels, 
hoe moeilijk het is om je kind verdrietig en ongelukkig te zien. En hoe Wessel 
tenslotte toch baat heeft gehad bij de dagbehandeling en terug kan naar zijn oude 
basisschool. 
 
Wat viel op: De openhartige, eerlijke en ook hartverwarmende beschrijvingen van 
Wessels gedrag en Peters emoties en bezorgdheid ten opzichte van Wessel. Veel 
mooie observaties, bijvoorbeeld over wat je moet antwoorden op de vraag hoe het 
met je gaat, of hoe je omgaat met goedbedoelde adviezen. 
 
Citaten: Pag. 33: “Het viel eigenlijk allemaal wel mee, om eerlijk te zijn. Ik was heel 
blij dat wij waren gaan kijken. De dagbehandeling leek in niets op het schrikbeeld dat 
ik had. Als “One flew over the Cuckoos Nest” hier was gefilmd, dan was het nooit zo’n 
kaskraker geweest.” 
Pag. 40: “Deze formele kennismaking verliep wat stroef. In een grote kamer zaten de 
ouderbegeleidster, een groepsleidster, een juffrouw van de speciale school, een 
coördinator en de psychiater. Een flinke groep mensen, waarvan alleen de psychiater 
voor Wessel een bekende was. Het was allemaal nogal indrukwekkend voor hem. Ik 
vond het heel begrijpelijk dat hij het niet zo gemakkelijk vond om iets over zichzelf te 
vertellen.” 
Pag. 56: “…Maar Wessel had continu last van heimwee en verdriet. Hij vond de 
school niet leuk, want hij leerde niet genoeg. Hij vond de groep niet leuk, want hij 
wilde meer tijd op school doorbrengen. Met alle kinderen op de dagbehandeling was 
wel iets aan de hand, je komt er niet zomaar terecht. Maar het effect van de 
dagbehandeling op Wessel was anders dan bij andere kinderen. Opvallend. Wij 
begonnen voorzichtig te twijfelen of hij wel op de goede plek zat.” 
Pag. 65: “ …Juist de stoornis met het kleinste etiketje, blijkt misschien het zo 
gewenste goudklompje te zijn. Na maanden diagnostisch behandelen, lijkt het erop 



dat autisme de grootste veroorzaker is van Wessels probleem. Niet zomaar autisme, 
maar een stoornis in het autistische spectrum. Waarschijnlijk iets tussen MCDD en 
Asperger in. De andere stoornissen heeft Wessel ook nog, maar lijken nu 
ondergeschikt. Het is bijna niet uit te leggen. Maar veel dingen lijken nu al op hun 
plek te vallen, en dat is heel prettig. Nog prettiger is het idee dat er nu gerichter 
behandeld kan worden. Daarmee zal het niet overgaan, maar hopelijk wel veel 
draaglijker worden.” 
Pag. 104: ” … De vrijheid, blijheid en soms zelfs vergaande brutaliteit en het lef van 
andere negen- en tienjarigen, stond in schril contrast met de constante spanning, 
behoefte aan rust en onzekerheid van Wessel. Het zijn de momenten dat je als vader, 
hoe ver je ook denkt te zijn met de acceptatie dat je zoontje autistisch is, vaker dan 
ooit wenst dat het anders was. Dat hij gewoon mee zou doen, net als alle andere 
kinderen. “ 
 
Recensies: Cindy Luijkx, zorgcoördinator bij een Jeugdzorginstelling (zie 
http://www.eentikjeanders.nl/ ):"Nadat ik het boek gekocht had, heb ik het in een 
adem uitgelezen. Het treft mij bijzonder hoe oprecht u uw ervaringen met de 
dagbehandeling verwoordt, en voor mij werden de gevoelens van onmacht en verdriet 
die u beschrijft bijna voelbaar. Temeer omdat ik zelf naast hulpverlener ook moeder 
ben en vanuit dat oogpunt weet hoe kwetsbaar het ouderschap maakt. Het is goed om 
eens te lezen hoe groot de impact van een bepaalde opmerking of advies kan zijn 
(zoals u bijvoorbeeld beschrijft in de passage over de informatiefolder waarin u leest 
dat kinderen 'vastlopen in het gezin'), als professional sta je daar stomweg niet altijd 
bij stil." 
Paulus Smits ( BN De stem woensdag 13 mei 2009): “(…)Al zijn aantekeningen, en 
ook recentere observaties, heeft vader Peter Muller vervat in het boek 'Een tikje 
anders'. Een boek waarmee hij collega-ouders, leerkrachten en zorgverleners 
deelgenoot wil maken van wat er door je heen gaat als je wordt geconfronteerd met 
iets waarvan iedereen hoopt dat het hem of haar bespaard blijft.(. ..) ” 


