Het verhaal van Peter
“Ik hoor erbij.”
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Iedereen dacht: Peter trekt zijn plan.
“Ik was tewerkgesteld bij de sporenwegen, als onderstationschef. Ik werkte in ploegen: de
vroege, de late, de nacht. Zeven dagen werken, één dag thuis, zeven dagen werken. Geen
sociaal contact. Niks. Iedereen dacht: Peter trekt zijn plan en kan het leven aan. Maar dat was
niet waar. Er waren momenten dat ik in mijn bed lag en mijn hoofd doldraaide. Ik heb
decennia niet geslapen. Al zeventien jaar ging ik naar psychiaters en psychologen.
‘Chronische stress,’ zeiden ze, ‘hyperventilatie. Doe mindfulness, ga eens wandelen.’ Maar
dat hielp niet.”
“Ik deed mijn job naar behoren. Ik werd ook aanvaard door iedereen. Maar toen kreeg ik te
maken met pestgedrag op het werk en is het op alle vlakken beginnen mislopen. De stress
stapelde zich op, ik begon fouten te maken, schulden. Ik kon het alleen niet aan. Ik was
dingen aan het verliezen: mijn job, mijn eigendom. Dat is net, op het juiste moment, gered
kunnen worden.”
“Het pestgedrag leidde bijna tot ontslag. Gelukkig hebben we dat kunnen vermijden. Ze
hebben mij ambtshalve op pensioen gezet, ook al was ik jong. Toen heeft mijn familie
gezegd: ‘Kijk, Peter, dat klopt hier niet, dat kan niet meer, laat u opnemen.’ Ik heb geluisterd

en ik heb dat gedaan. In Sint-Hiëronymus, de psychiatrie in Sint-Niklaas, hebben ze
uiteindelijk de diagnose gesteld: autisme. Ik was toen vierenveertig jaar.”

Ze hielp me om de juiste keuze te maken en ging mee, tot ik de
psychiater vertrouwde.
“Die diagnose was een opluchting. Eindelijk was er duidelijkheid. Ik werd doorverwezen naar
een auticoach en er kwam een erkenning van het VAPH. Dan heb ik de beslissing genomen
om thuisbegeleiding te nemen bij Flegado, omdat ik zo weinig zelfvertrouwen had. Ik zat
helemaal in de put. Ik wist het niet meer. Tijdens de eerste maanden kwam Katrien, mijn
begeleidster, wekelijks. Dat was wennen, zoeken. Daar is tijd voor nodig geweest.”
“Ze heeft mij in veel dingen bijgestaan. Met het aanvragen van een persoonsvolgend
budget, bijvoorbeeld. Ik moest toen naar het revalidatiecentrum voor
ontwikkelingsstoornissen. Daar is ze mee naartoe gegaan. Ze heeft mij ook begeleid naar een
nieuwe psychiater. Ze hielp me om de juiste keuze te maken en ging de eerste keren mee tot
ik de psychiater vertrouwde. Dankzij de begeleiding van Katrien werd mijn autisme
onmiddellijk ter sprake gebracht, zodat er snel begrip kwam en de juiste medicatie werd
opgestart.”

Ze is de eerste persoon om samen moeilijkheden mee te overwinnen.
“Flegado is belangrijk voor de zorg in mijn leven. Katrien zegt wel eens: ‘Peter, nu wordt het
tijd dat je naar de dokter gaat’. Er zijn zo’n paar situaties geweest, waarvan ik zei: ‘Het is niet
erg, ik trek mijn plan wel’. Maar het was wel degelijk nodig om een dokter te zien. In feite
was ik bang, omdat ik de dokter tijdens die moeilijke periode op het werk zo vaak had
lastiggevallen. Ik durfde niet meer gaan. Zoiets kan ik aan Katrien vertellen en dan gaat ze
mee, begeleidt ze het gesprek en wordt de stap gezet. Dat is toch wel iets sterks, ja. Dankzij
Katrien ga ik nu regelmatig naar de huisarts, voor normale zaken. Zonder haar, zou ik niet
gaan. Dan zou ik zeggen: ‘Ik durf niet’ of ‘Ik schaam me’.”
“Katrien is de eerste persoon in mijn leven geworden om samen moeilijkheden mee te
overwinnen. Bij autisme kom je veel in aanraking met mislukkingen. Je onderneemt stappen
en dat mislukt omdat je communicatief niet sterk bent. Maar wanneer zij erbij is of raad geeft,
is dat heel anders. Je zet gemakkelijker wel die stappen. Je hebt ze overwogen, je hebt
erover gepraat. Je kan niet altijd op je familie terugvallen met al die verhalen. Want zij
hebben hun leven. Mijn broers en zussen hebben kinderen. Katrien doet dit als job. Ik weet
dat ook: dat is haar job. Maar ze is een vertrouwenspersoon geworden. En die is niet meer
weg te denken.”

Ik heb de mogelijkheid om deel te nemen aan de maatschappij.
“Het verschil is enorm. Vroeger ondernam ik niks. Zelfs het nodige halen in de supermarkt
was een probleem. Ik ben geconfronteerd geweest met angsten. Angsten voor sociale
contacten. Nu doe ik veel vrijwilligerswerk, in het woonzorgcentrum en bij Welzijnsschakels.
En ik ga naar Wonderweg, een dagcentrum voor normaal begaafden met autisme. Daar
wordt rond eigenheid en zelfvertrouwen gewerkt. Daar kom ik tot rust. Ik hoor erbij. Ondanks
het feit dat autisme een handicap is, heb ik de mogelijkheid om deel te nemen aan de
maatschappij. Ik kom onder lotgenoten en, bij Welzijnsschakels, onder mensen die in

kansarmoede leven. Je hoort andere verhalen. Je wordt daar sterker door. Ik heb autisme en
ik heb een pensioen. Ik moet niet leven van een leefloon. Dan zeg je: ‘Ja, ik kom er toch nog
goed vanaf’. En dat is allemaal dankzij Flegado dat ik die stappen heb gezet. Ze zeiden: ‘Ga
daar maar eens een koffie drinken, bij Welzijnsschakels’. Ondertussen ben ik er dus vrijwilliger
en ik ben welkom, voor een tas koffie en om te helpen.”
“Als het teveel wordt, helpt mijn begeleidster me om mijn grenzen te bewaken. Als je
autisme hebt, moet je kunnen functioneren met een helder hoofd. Als je de hele dag bezig
bent, voel je die belasting. Ik vertel dat aan Katrien en dan zegt ze bijvoorbeeld: ‘Praat met
de verantwoordelijke of de coördinator’. En als het me niet lukt om dat te verwoorden, dan
gaat ze mee, om mij te ondersteunen.”

Het zal niet meer escaleren.
“Flegado zet mij op weg om mijn ding te doen. In het begin doen zij veel voor u, maar met
de tijd krijg je zelfvertrouwen. Eigenheid. Dan zetten ze je op weg, zodat je zelf de stappen
kan maken. Je moet trachten aan te sluiten bij de maatschappij en die ondersteuning is
daarbij nodig, die is niet weg te denken. Voor mij blijft het belangrijk die vertrouwenspersoon
in mijn leven te hebben. Ik wil niet dat dat verandert. Bij de minste terugval zijn zij er direct.
Dikwijls is een periode van rust dan voldoende en je staat er weer. Het zal niet meer
escaleren. Het is dankzij Flegado dat ik, stap voor stap, terug steviger in mijn schoenen sta en
kan deelnemen aan het sociale leven.”
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