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Miscommunicatie

Autisme, dat is het thema van deze nieuwe VROEG. En daarmee gaat het ook 

direct over communiceren, een onderwerp dat ons dag in dag uit allemaal raakt. 

Communicatie is niet alleen een belangrijk aspect in het omgaan met autistische 

kinderen, maar ook in het omgaan van ouders met kinderen en van professio-

nals met zowel hun cliënten als met elkaar. Als we niet goed (kunnen) communi-

ceren, gaat het al snel mis. We begrijpen elkaars gevoelens en gedachten niet en 

er ontstaat een mismatch. Dit gebeurt talloze keren op een dag. Het artikel in dit 

nummer over communiceren als je letterlijk geen stem hebt, laat zien hoe snel 

we elkaar misverstaan en wat er op allerlei subtiele manieren onderling gecom-

municeerd wordt. En hoe we vervolgens – zonder dat we het willen – een ander 

tekort doen. 

Gelukkig kan miscommunicatie in de meeste gevallen wel gerepareerd worden. 

In hetzelfde artikel breekt de auteur, Madelon Toussaint, een lans om het niet te 

snel op te geven en alles uit de kast te halen om op allerlei niveaus te blijven 

communiceren. En is dat niet meteen een les voor ons allemaal? 

Louise van den Broek,

Hoofdredacteur Vakblad Vroeg

Van de redactie
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