
‘Autisme in beeld’ 
 
Je kijkt vast wel eens naar films of series, terwijl je eigenlijk zou moeten leren voor tentamens. Toch 
is dit helemaal niet zo slecht, als je je bedenkt dat er veel films en series zijn die een onderwerp in 
beeld brengen die past bij onze studierichting. Zo zijn er onlangs series uitgekomen, waarin je als 
kijker een hoofdrolspeler leert kennen met een vorm van autisme. Maar in hoeverre geven series nu 
eigenlijk een goed beeld van autisme? 
 

 
Op Netflix is de serie Atypical al een tijdje te zien. Het gaat over Sam, een 
middelbare scholier met autisme. Sam verlangt naar meer 
zelfstandigheid en daarbij hoort volgens hem ook een vriendin. Als kijker 
volg je niet alleen Sam in zijn weg naar zelfstandigheid, maar je ziet ook 
hoe zijn omgeving hiermee omgaat. Zijn moeder is namelijk overbezorgd, 
waardoor zij hem constant wil beschermen van de ‘boze’ buitenwereld. 
Zijn vader schaamt zich eerder voor zijn zoon. Toch probeert hij wel zijn 
best te doen om een betere relatie met zijn zoon op te bouwen. Verder 
krijg je als kijker onder andere te zien hoe zijn zus en zijn beste vriend 
met hem omgaan. 
 

 
In de serie zijn duidelijk kenmerken van autisme te herkennen. Je ziet bijvoorbeeld hoe Sam op een 
ongepaste en ongemakkelijke manier met andere mensen contact maakt. Toch moet je onthouden 
dat je als kijker geen idee krijgt van Sam zijn gedachten. We zien alleen wat hij zegt of doet, 
waardoor het lijkt alsof autisme alleen te herkennen is aan hoe iemand zich gedraagt. Daarnaast 
wordt iemand met autisme in de media vaak neergezet als een blanke en heteroseksuele man, 
waarschijnlijk omdat autisme vaker bij mannen dan bij vrouwen gediagnosticeerd wordt. Ondanks 
deze stereotypen, blijkt de serie goed aan te slaan. Er is zelfs al een tweede seizoen van uitgekomen. 
 
Naast Atypical is er nog een serie waarin een jongen met 
autisme de hoofdrol speelt, namelijk The Good Doctor. Je kon 
deze serie het afgelopen jaar zelfs elke maandag op RTL4 
bekijken. Als je deze serie nog niet gezien hebt, kun je het dus 
gemakkelijk terugkijken! Het gaat over Shaun, een autistische 
savant, die graag een chirurg zou willen worden. Als chirurg is 
het belangrijk met patiënten gesprekken te kunnen voeren en 
ze op hun gemak te stellen, maar bij Shaun zijn er vanwege 
zijn autisme beperkingen op communicatief vlak en zijn empathisch vermogen. Shaun heeft echter 
ook savantisme, wat inhoudt dat hij uitblinkt op één bepaald gebied. Bij Shaun is dit zijn hoge 
intelligentie. Hierdoor kan bij veel kijkers een verkeerd beeld gevormd worden, wanneer ze ervan 
uitgaan dat iedereen met autisme altijd één bijzondere kwaliteit heeft.   
 
Toch krijg je in The Good Doctor wel een goed beeld van bepaalde kenmerken van autisme, zoals zijn 
monotone stem, steeds dezelfde gezichtsuitdrukking en het nauwelijks maken van oogcontact. 
Daarnaast leef je als kijker mee met Shaun en zie je ook hier weer verschillende reacties vanuit zijn 
omgeving.  
 
Series, zoals Atypical en The Good Doctor, laten duidelijk bepaalde kenmerken van autisme zien. 
Echte aanraders dus! Er zijn echter nog meer series, films en boeken die je hier informatie over 
geven. Toch moet je onthouden dat er verschillen zijn tussen mensen met autisme, er stereotype 
personages in een verhaal zitten en dat kenmerken op beeld vrijwel altijd overdreven worden. 


