
Hoe moet je met autisme omgaan? Dat vraag ik me nu al een paar maanden af,

sinds ik mijn diagnose heb gekregen. Het antwoord heb ik nog niet gevonden, maar

het is me wel duidelijk geworden dat dat voor iedereen anders is.

Twee jaar geleden werd me verteld dat ik een depressie had. Ik had nergens nog

zin in, kon mezelf niet motiveren, had huilbuien of ontplofte van woede,

schreeuwde of vocht met mijn ouders… Allemaal omdat het niet meer aankon.

Ondertussen ben ik bij twee psychologen en een psychiater geweest, heb ik

medicatie gekregen, maar niets hielp. Toen het gedaan was met mijn vriendje, heb

ik een zelfmoordpoging ondernomen. Daarna werd ik opgenomen in de

crisisafdeling van het psychiatrisch ziekenhuis, en daar ben ik vier weken geweest.

De psychiater zei voor de eerste keer dat ze een vermoeden van autisme hadden.

Een halfjaar later kwam ik op dezelfde afdeling terecht, omdat het echt niet meer

ging. Ik wou dood. Ik had nog eens geprobeerd er een einde aan te maken, maar

omdat ik daarmee wou stoppen, ben ik vrijwillig weer in opname gegaan. Deze

keer was het voor zes weken.

Daarna mocht ik naar een andere afdeling, eentje voor mensen met autisme. Hier

ben ik nu nog steeds. Het gaat nog steeds op en af, en de laatste tijd voel ik me

weer depressief. Maar als je niet opgeeft en blijft vechten, komt alles goed,

ongeacht je problemen of je diagnose.

TEKST: Ingezonden verhaal. We veranderden de naam en foto omdat de inzender anoniem wilde

blijven.

Hoe ernstig zijn jouw depressieve klachten? Test jezelf!

DEPRESSIEHULP.BE 

Chat met Autisme chat

Ma, di, do: 18u-22u. Wo: 14u-22u.
De chat is anoniem, gratis en
wordt bemand door professionele
hulpverleners rond autisme.

11-24 jaar

“IK GING VRIJWILLIG WEER IN CRISISOPNAME IN HET
PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS” | SAM (18)

PRAAT EROVER

Mail met Zelfmoord1813

Antwoord binnen 5 werkdagen

Bel met Zelfmoord1813

Op 1813, anoniem en gratis, 24/7

Alles komt goed, ongeacht je problemen of je
diagnose.

Sam, 18 jaar

https://depressiehulp.be/depressie-zelftest
http://www.ligaautismevlaanderen.be/autismechat
mailto:mail@zelfmoordlijn.be
tel:1813

