Wat is PDD-nos?
PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis.
Een stoornis in je hersenen.
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Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo
lijkt het net of er iets niet goed aan me is. Sommigen
zeggen dat ook: je bent niet goed in je hoofd. Dat vind ik
heel stom.
Ik zeg liever dat mijn hersenen op sommige plekken een
beetje anders werken. Dat klinkt veel beter! Niemand is
hetzelfde dus waarom zouden onze hersenen dan wel
hetzelfde moeten zijn?
PDD-nos is de afkorting van een Engels woord, het
betekent ongeveer contact- en communicatiestoornis.

Wat heb je dan?
Waar je last van hebt is dat je het heel
moeilijk vindt om andere mensen te
begrijpen, een gesprek te voeren, te
luisteren naar een ander, te kijken naar
een ander, om vrienden te maken
en vrienden te blijven.
Je begrijpt vaak niet wat mensen
bedoelen als ze iets zeggen of
iets doen. Het is soms net of je in een
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andere wereld leeft, met een andere taal, andere regels en
andere gewoonten.
Dat levert natuurlijk veel problemen op. Mensen noemen
dat ook wel moeite met het sociale leven.
Ik zal je nu proberen uit te leggen hoe dat komt.

Regels en afspraken
Mensen hebben overal regels en afspraken over gemaakt.
Daar is natuurlijk niks mis mee, zelfs wel handig, want dan
weet je wat je moet doen en wat er van je verwacht wordt.
Alleen... hebben ze veel van die regels en afspraken
bijna nergens opgeschreven. En dat is erg lastig!
De meeste kinderen leren tijdens het
opgroeien wat deze regels en afspraken
zijn. Dat gebeurt voor een deel gewoon
vanzelf, omdat je nu eenmaal groeit,
groter wordt, meer weet en slimmer
wordt.
Zo leer je bijvoorbeeld dingen als lopen. Je
weet dan vanzelf dat je een keer
moet gaan lopen en niet altijd
kunt blijven kruipen. Daar hoef
je niet eens over na te denken.
Je leert ook door goed te kijken
en na te doen. Kinderen zien hun
ouders of vrienden iets doen en doen
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het dan na, zo leren ze vanzelf. Dat gebeurt meestal ook
zonder er over na te denken. Het is niet zo dat je de hele
dag door denkt: he, nu zie ik wat, dit ga ik nadoen.
Bij dieren gaat dat net zo. Een kleine beer kijkt goed hoe
zijn moeder een vis probeert te vangen en gaat het dan
nadoen. En van proberen komt leren!
Sommige regels of afspraken worden ook wel verteld
door ouders aan hun kinderen, zoals: netjes met mes en
vork eten, visite een hand geven, geen boer laten waar
anderen bij zijn. Dat heb jij je ouders vast ook wel eens
horen zeggen!

Als he t nie t vanzelf gaat
Als je PDD-nos hebt, gaat dat niet vanzelf. Het gebeurt
niet automatisch. Dat deel in je hersenen zit nu eenmaal
anders in elkaar.
Dat betekent dat je alles moet leren, vooral de regels
en de afspraken die niemand je vertelt en die nergens
opgeschreven zijn, maar die je blijkbaar wel moet weten.
Zoals ik al zei: dat is erg lastig!
Kun je me nog een beetje volgen?
Ik zal je een voorbeeld geven.
Er zijn kinderen op het pleintje aan het voetballen.
Ik kom er aanlopen en denk: ‘Hé leuk, voetballen! Ik doe
ook mee’ en dat doe ik dan ook.
Maar dan worden de anderen kwaad want ik loop in de
weg of schiet in het verkeerde doel of doe iets anders
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stoms, tenminste, dat vinden zij. Ik wou alleen maar
meedoen, erbij horen, vrienden worden.
Maar blijkbaar zijn daar dus regels voor. Nu weet ik dat ik
had moeten vragen: ‘Mag ik ook mee doen?’ en ‘Wat zijn
jullie regels?’ ‘En bij welk team mag ik dan?’
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En dat is dus het probleem: ik weet de regels
niet die andere kinderen zomaar vanzelf leren. Ik
vraag me af waar ik die regels dan kan vinden!
Lijkt me wel handig!

Praten zonder woorden
Zo heb ik nu ook geleerd dat lichaamstaal
heel belangrijk is bij regels en afspraken.
Lichaamstaal is eigenlijk praten zonder
woorden. Je moet dan goed naar iemands
gezicht en lichaam kijken. Zie je een glimlach,
dan is iemand vast blij! Zie je iemands
wenkbrauwen naar beneden gaan, dan kan
het zijn dat hij aan het nadenken is of dat hij
boos is. Als zijn gezicht dan ook nog eens
een rode kleur krijgt en hij gaat schreeuwen,
dan weet je zeker dat hij boos is!
Al die verschillende manieren van
kijken, boos, blij, verdrietig, woedend,
lachend en nog veel meer, noemen ze
gezichtsuitdrukkingen.
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Als je die kent dan weet je vaak beter wat je moet doen of
zeggen.
Eerst begreep ik dit niet want ik kende deze regels en
afspraken niet. Daardoor zei of deed ik nog wel eens
de verkeerde dingen. Ik vond het zelfs zo moeilijk dat ik
een hele lange tijd niet naar gezichten heb gekeken en
mensen ook niet heb aangekeken, want ik was bang dat
ik iets verkeerds zou zeggen of doen. Ik heb het nog niet
altijd goed, maar het gaat steeds beter!

Praten me t woorden
Praten met woorden kan natuurlijk ook gewoon! Op
school, thuis, met vrienden. Maar... je begrijpt het vast al
wel: daar zijn ook weer regels en afspraken over.
Zo is het niet ﬁjn dat als je ouders met elkaar praten,
jij er door heen gaat praten. Of als je het met je ouders
over school hebt, het dan een beetje raar is als jij over je
verzamelingen gaat beginnen.
Je kunt allerlei gesprekken voeren met iemand over van
alles en nog wat.
Ik vind het nog wel eens lastig om de goede woorden te
vinden, of ik weet niet hoe ik moet beginnen.
Maar ik praat heus wel hoor, het moet alleen wel
ergens over gaan.
Bijvoorbeeld over mijn verzamelingen.
Daar kan ik heel veel over vertellen en dat doe ik ook
graag! Zomaar wat praten, een beetje babbelen noemen
ze dat, dat kan ik niet goed.
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Ook praten aan de telefoon is wel eens lastig. Als mijn opa
belt en vraagt of mama thuis is en ze is er niet, dan zeg
ik: ‘Nee’. En dan hang ik weer op. Mama heeft me laatst
verteld dat het aardig zou zijn om dan nog even met opa te
praten aan de telefoon, voor de gezelligheid, dat is eigenlijk
wel normaal, een afspraak. Maar dat begrijp ik niet. Opa
stelde een vraag en ik gaf netjes antwoord. Nou, dan is het
toch goed?

Rare woorden en zinnen
Zo gebruiken mensen ook veel uitdrukkingen als ze praten.
Dan zegt iemand bijvoorbeeld: ‘Aha, nu gaat er bij mij een
belletje rinkelen!’ Ik denk dan: huh, wat, waar? Ik hoor
niks! Maar wat die persoon daarmee zeggen wil is: ‘Aha, ik
begin het eindelijk te snappen!’
Snap jij dat nou? Ik denk dan, zeg dan gewoon: ‘Aha, ik
begin het eindelijk te snappen!’ Dat is tenminste duidelijk!
Of iemand zegt: ‘Bekijk het maar!’ Nou, dan denk ik weer:
huh, wat moet ik bekijken dan? Waar?
Terwijl die persoon bedoelt: zoek het zelf maar uit. Lastig,
lastig, lastig.
Ik hoop dat je nu een beetje begrijpt dat er enorm veel
regels en afspraken zijn, over van alles en nog wat. En dat
het wel handig is als je die kent.
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