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‘Autisme in het gezin’ van Wilfried Peters is heel leesbaar en 

toegankelijk geschreven. Het boek is geschikt voor veel 

verschillende doelgroepen. 

De impact van een kind met autisme op het gezin is 

heftig voor alle leden van het gezin. Vader, moeder en zeker 

ook voor broers en zussen. Daarnaast vraagt ook het 

professioneel begeleiden van een gezin met een kind met 

autisme speciale kennis en vaardigheden. Ook voor deze 

gezinsbegeleiders bevat het boek waardevolle informatie.  

 

Peeters neemt deze verschillende betrokkenen als uitgangspunt voor zijn boek. 

Hij beschrijft wat er kan gebeuren en hij geeft ook aan welk een impact deze 

gebeurtenissen op het leven van jou als broer, zus, vader, moeder of begeleider van 

het gezin kunnen hebben. Praktische situaties zijn daarbij steeds het uitgangspunt 

voor analyse. Vervolgens geeft hij tips of opties die mogelijk passen bij de 

verschillende posities van betrokkenen in het geheel. Deze rijkheid aan 

aanknopingspunten maken het boek zeer interessant. De schrijver hanteert geen 

voorschrijvende maar een aanreikende strategie en daarbij heb je voldoende 

keuzemogelijkheden.  

Ook professionals in het educatieve veld kunnen baat hebben bij de 

pragmatische insteek. Daarbij kijkt Peeters graag vanuit het systeemdenken naar de 

mogelijkheden. Een veelheid aan thema's komen voorbij in het boek. Elke thema wordt 

voldoende uitgelegd en toegelicht. Peeters heeft zijn hele boek voorzien van 

bronvermeldingen. Daarmee laat hij zien dat de aangereikte thema's en de 

verschillende suggesties die voorbij komen 'ergens' op gestoeld zijn.  Vrij regelmatig 
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komen er stukjes theorie voorbij die ook bepaald gedrag of een bepaalde aanpak 

verklaren en of ondersteunen. De dosering van deze theoretische concepten is fijn 

afgestemd op de verschillende doelgroepen. Wil je meer weten als broer, zus, vader, 

moeder of begeleider dan zijn er voldoende referenties opgenomen om verder te 

lezen.  

Een fijn leesbaar boek waarbij de aandacht voor het gezin als systeem 

uitdrukkelijk centraal staat. Het perspectief van de verschillende gezinsleden komt 

uitgebreid aan de orde. Ook de wijze waarop het 'leven' in het gezin beleefd kan 

worden komt voorbij. Naar mijn idee laat de schrijver met deze uitgave zien dat het 

leven in een gezin waar een kind met autisme deel van uitmaakt niet eenvoudig is. 

Deze aandacht voor alle gezinsleden maakt het boek in mijn ogen sterk.  
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