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Martine schrijft boek over haar autisme: “Ik wil de lezers laten
weten dat ik mij niet laat beperken door mijn beperking”
APPELSCHA – 1,4% van de Nederlandse
vrouwen wordt gediagnosticeerd met een
autismespectrumstoornis. Toch wordt het
bij vrouwen vaak pas laat ontdekt. Martine Donker (31) uit Appelscha kan daarover
meepraten. Zij was 21 jaar toen ze de diagnose kreeg. Nu schrijft ze een boek over
haar leven, om andere vrouwen met autisme te helpen én om de samenleving wat
wijzer te maken op het gebied van autisme:
“Ik weet dat vrouwen met autisme moeite
hebben met het accepteren van zichzelf en
ik denk dat ik ze daarbij kan helpen.”
Een autismespectrumstoornis, kortweg ASS,
is volgens de Hersenstichting een ontwikkelingsstoornis waarbij de informatieverwerking
in de hersenen verstoord is. Nog niet heel
lang geleden gebruikten deskundigen andere termen voor ASS, zoals het syndroom van
Asperger, PDD-NOS of klassiek autisme. Nu
zitten al deze losse autisme-diagnoses onder
dezelfde paraplu; ASS. Hoewel deze nieuwe
benaming steeds bekender wordt, houden
de meeste mensen toch vaak de term autisme aan. In overleg met Martine gebruiken we
daarom deze term, in plaats van het onbekendere woord ASS.
Prikkels, veranderingen en hyperfocus
Martine woont samen met haar vriend en hun
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