
Autismevriendelijke 
vakanties
Inspiratiedag Drempelvrij Toerisme

TOERISME VOOR AUTISME



Master Klinische Psychologie (Ugent) 

Master Toerisme (K.U. Leuven) 

Toerisme voor Autisme opgericht in april 2018

= Helpt de toeristische sector om meer 

autismevriendelijk te worden

Consulent ‘Kwaliteit in Gidsenwerking’ van Toerisme 

Vlaanderen

WAT IS TOERISME 
VOOR AUTISME?
ACHTERGROND
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Hoe doen we dat?

Voorbereidingsdocument voor 

bezoekers met autisme

VISUELE 
STAPPENPLANNEN

Sensibiliseren van gidsen, 

onthaalmedewerkers, etc. 

VORMINGEN & 
WORKSHOPS

Screening en analyse van de 

volledige bezoekerscyclus

SCREENING & 
ADVIES
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Hoe doen we dat?

Aanbod van snoezelkoffers en 

snoezelrugzakken

SNOEZEL-
MATERIAAL

Informeren van mensen met 

autism en de toeristische sector

INFORMATIE-
PLATFORM



Online cursusaanbod

-

Leer hoe jij 

jouw aanbod 

autismevriendelijker 

kan maken!









• Wat is Toerisme voor Autisme?

• Wat is autisme?

• Uitdagingen en oplossingen

• Vragen

INHOUD
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AutismeSpectrumStoornis (ASS)

= neurobiologische ontwikkelingsstoornis

Persoon met autisme i.p.v. autist

Uit zich op verschillende manieren en gradaties

WAT IS 
AUTISME?
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SOCIALE INTERACTIE & 
COMMUNICATIE

REPETITIEVE EN BEPERKTE 

GEDRAGSPATRONEN, 

INTERESSES EN ACTIVITEITEN

AUTISME = TEKORT OP 2 DOMEINEN



• Heen-en-weer gesprek

• Begrijpen van taal*

• Beeldspraak en sarcasme

• Sociaal ongepast gedrag

• Begrijpen van relaties

• Interpreteren van lichaamstaal*

Sociale
communicatie
& interactie
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https://www.youtube.com/watch?v=uRJ-FP7Hz00


• Stereotiepe bewegingen*

• Repetitieve spraak (i.e. echolalie, ‘papegaaien’)

• Weerstand tegen verandering

• Beperkte interesses

• Hypergevoelig of hypogevoelig voor prikkels*

Repetitief
gedrag & 
interesses
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https://www.youtube.com/watch?v=4ALy6I1J1uo
https://www.youtube.com/watch?v=Lr4_dOorquQ


Contextblindheid



• Wat is Toerisme voor Autisme?

• Wat is autisme?

• Uitdagingen en oplossingen

• Vragen

INHOUD
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Onderzoek – National Autism Society (2016)

50% van de mensen met autisme gaat 

niet op uitstap uit schrik voor reacties

van anderen. 

Thuisbl i jven u i t  schr ik 
voor onbegrip

28% van de mensen met autisme zijn ooit

gevraagd om publieke ruimtes te

verlaten omwille van hun autisme. 

Gevraagd openbare
plaats te ver laten79% van de mensen met autisme voelt

zich sociaal geïsoleerd.

Gevoel  van isolat ie



Uitdagingen die mensen met autisme ervaren in het dagelijkse leven 

worden enkel uitvergroot op vakantie!

Onbekende omgeving, geen structuur & voorspelbaarheid = STRESS

Oplossing: Visueel stappenplan, foto’s van locatie, voldoende 

informatie op de website, plattegrond online

Onbekende gids, onthaalmedewerker… = STRESS

Oplossing: Foto of introductiefilmpje doorsturen/Skypen

Onbekend afspreekpunt = STRESS

Oplossing: Foto van afspreekpunt doorsturen

Voorbereidingsfase

Toerisme voor Autisme |  2022



Toerisme voor Autisme |  2022



Uitdagingen tijdens DE UITSTAP
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• Afwezigheid van structuur en routine – Nood aan voorspelbaarheid

• Oriëntatiemoeilijkheden

• Duidelijke bewegwijzering is essentieel.

• Plattegrond

• Terugkerende gasten? Reserveer dezelfde kamer

• Communiceren in lift wat er op welke verdieping is

• Koppel vaste kleuren aan bepaalde functies

• Beoordelende blikken van andere gasten/bezoekers



Overgevoe l ighe id  aan  pr ikke l s  ( =  n ie t  

a l leen  harde  pr ikke l s ,  maar  ook  p lo t se  

overgan gen )

Trage ,  gewen n in g  aan  omgev in gsge lu iden

4 react ies :  F ight  – F l ight  – Freeze  –

Overs temmen

On dergevoe l ighe id  aan  pr ikke l s

2  react ies :  

• Dromer ig  gedrag

• Ext reme  pr ikke l s  opzoeken

Hypersensitiviteit Hyposensitiviteit







Interosensoren

1. Evenwichtszintuig

2. Proprioceptie

3. Interoceptie

4. Pijnzintuig

5. Thermoceptie

Verschillende zintuigen?

Toer isme voor Aut isme |  2022





Toerisme voor Autisme |  2022

Hoe gaan we er mee om?

• Bewustwording

• Stress verlagen

• Voorspelbaarheid creëren

• Prikkel wegnemen of dempen (duur/intensiteit)

• Controle geven over de prikkel



• Algemeen

• Prikkelarme bezoekersdagen

• Start rondleiding op rustige plek

• Sensorische rugzak voorzien

• Laat ‘fladderen’ toe

• Kondig aan tijdens rondleidingen

• Domein verlaten en later terugkeren

• Geluidsprikkels

• Gebruik akoestisch materiaal

• Groepeer plekken die lawaai genereren

• Reserveer rustige kamers

Tips om overprikkeling te vermijden

Toer isme voor Aut isme |  2022

https://www.youtube.com/watch?v=icNw6ziN7Eo&ab_channel=LimburgseStichtingAutisme
https://www.youtube.com/watch?v=sMHFpFQ7Qac&ab_channel=TheSAMuseum


• Visuele prikkels

• Kies voor natuurlijk licht

• Gebruik neutrale en niet-stimulerende kleuren

• Kies voor volledige verduistering in slaapkamer

• Sobere kledij als medewerker

• Geurprikkels

• Vermijd poetsproducten met een sterke geur

• Geurprikkels in een museum? Geef de persoon met autisme de controle

Tips om overprikkeling te vermijden
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Time-outplek = Plaats waar de bezoeker zich even 

kan terugtrekken en de batterijen kan opladen

• Selecteer een plek uit de buurt van drukke en 

prikkelrijke zones.

• Kies binnen voor een ruimte met zitplaatsen en 

dimbare verlichting.

• Kies buiten voor een plek met afdak en 

zitbanken.

Aanwezigheid van een tuin of bosrijke omgeving is 

een grote meerwaarde!

Time-Outplekken
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https://www.youtube.com/watch?v=8XzV1GeZlzQ&ab_channel=VTM


• Moeite om lichaamstaal te interpreteren

• Afgeleid door drukke omgeving, stress, eigen 

gedachten/vragen…

• Focus op verkeerde informatie

• Autistisch denken: Als X dan Y

• Letterlijk taalgebruik, sarcasme, beeldspraak

• Auditieve boodschappen gaan vaak verloren

• Onbekende contactpersonen

Verstoorde informatieverwerking en communicatie
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• Geen uiterlijke kenmerken

• Keycord met zonnebloem

• Koptelefoon

• Ouders en/of begeleiders die vragen 

stellen omtrent prikkels

Hoe herken je een person 

met autisme?



• Concrete, korte boodschappen

• Laat niets over aan de verbeelding

• Positief taalgebruik, zeg wat je verwacht

• Visualiseer belangrijke boodschappen

• Geef meer verwerkingstijd

• Gesloten vragen met beperkt aantal keuzeopties >> open 

vragen (max. 3 om verwarring te vermijden)

• Wees rustig en creëer rust (e.g. prikkelarme ruimte)

• Respecteer persoonlijke bubbel

• Niet enkel lichaamstaal gebruiken

→ Doe wat je zegt en zeg wat je doet!

Communicatietips
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INHOUD
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CONTACTEER MIJ

www.toerismevoorautisme.be

SCHRIJF JE IN OP ONZE NIEUWSBRIEF

sien@toerismevoorautisme.be

EMAIL ADDRESS

+32474/24.98.83

PHONE NUMBER

Volg ons op sociale media

Facebook /Toerismevoorautisme

Instagram /Toerismevoorautisme


