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“Praten met Thijs was een opgave,
nu is het meer een spel geworden”
“Praten met Thijs was een opgave,
Wereld Autisme Dag Vader ontwikkelt zelf taalprogramma voor autistische zoon 

Acht jaar heeft hij eraan ge-
werkt. Een programma met 
6.000 zinnen en vragen die 
een gesprek op gang moeten 
brengen tussen een ouder en zijn 
autistisch kind. “Je hebt geen 
idee hoe moeilijk dat is”, zegt 
‘uitvinder’ Frank Verhagen. 

Frank en Thijs zijn vader en zoon. 
De een 44, de ander 17. Frank is als 
CEO van energiebedrijf Delta een 
krak in het communiceren, zijn zoon 
Thijs kan op een goede dag amper 
een volzin gezegd krijgen. Hij is een 
kernautist zoals het officieel heet. 
Maar dat zou wel eens kunnen ver-
anderen. 

“Ik heb een programma ontwik-
keld met 6.000 vragen”, vertelt de 
trotse vader. “Heel eenvoudige vra-
gen: welke kleur heeft het gras? Wie 
draagt een hoed? Bij elke vraag staan 
afbeeldingen.”

De vraag blijkt eigenlijk maar een 
zaadje te zijn, waaruit een heel ge-
sprek moet groeien. “Als je vraagt 
welke kleur het gras heeft, kan je 
meteen ook polsen of je kind graag 
buiten speelt in het gras. En wat daar 
zo leuk aan is? De vraagjes zijn een 
houvast, want ik heb zelf gemerkt 
hoe moeilijk het is om elke keer weer 
nieuwe vragen te bedenken. Die zijn 
nodig want een autistisch kind moet 

je blijven stimuleren. Ook al is pra-
ten een opgave voor ze. Je moet ze 
blijven prikkelen. Ik heb gemerkt dat 
Thijs het met mijn programma Spark 
meer ziet als een spel.”

Gratis
Via de website www.sparkcommu-

Gratis
Via de website www.sparkcommu-

nity.net kan elke ouder alle vragen 

downloaden. “Het is gratis en dat 
zou ik graag zo houden”, zegt Frank. 
“Maar ik zoek wel ontwikkelaars en 
vertalers die het project verder kun-
nen uitwerken. Ik zou het fantastisch 
vinden als ouders in bijvoorbeeld 
Duitsland, Frankrijk of Finland het 
ook kunnen gebruiken. Maar daar 
heb ik wel mensen voor nodig.”

Brandhome, een Antwerps recla-
mebureau, staat helemaal achter 
Spark en geeft nu al een deel van 
zijn winst aan de vader. “Wij done-
ren wel vaker aan projecten die men-
taal of fysiek gehandicapte kinderen 
helpen. Maar we zijn nu vooral ge-
fascineerd door Frank, een ouder die 
niet wacht op een oplossing voor zijn 

zoon, maar er zelf al acht jaar elke 
dag aan werkt. Het programma kan 
ook voor andere ouders en leraars 
een hulpmiddel zijn. Dat argument 
vinden we doorslaggevend en daar-
om verdient dit project alle steun.”   
WIM BRILLOUET

www.sparkcommunity.net
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