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21. Gemeinsam Autismusforschung gestalten

Menschen mit und ohne Autismus 

sollen ein Forum bekommen, 

gemeinsam zukünftige 

psychologische Autismusforschung 

so zu gestalten, dass sie einen 

größtmöglichen Beitrag zur 

Verbesserung der Lebenssituation 

von Menschen mit Autismus und 

deren Familien liefern kann.  

Vorbilder: 

www.autismus-forschungs-

kooperation.de 

www.autistica.org.uk/our-research/

discover-network

http://www.autismus-forschungs-kooperation.de
http://www.autismus-forschungs-kooperation.de
http://www.autistica.org.uk/our-research/discover-network
http://www.autistica.org.uk/our-research/discover-network


32. Online-Forschungs-Plattform

Menschen mit Autismus, deren Familien, 

und Berufsgruppen die mit Autismus zu 

tun haben, können in einen gesicherten 

Mitglieder-Bereich anonym an Umfragen 

teilnehmen.  

Individuelle Rückmeldung der Ergebnisse.  

Entwicklung kann über einen längeren 

Zeitraum verfolgt werden  

Je mehr teilnehmen, desto zuverlässiger 

die Ergebnisse 

Vorbild: 

www.nederlandsautismeregister.nl/

english/ 

Het Nederlands Autisme Register biedt inzicht in de levensloop bij autisme 
In het NAR wordt ervaringskennis op grote schaal in kaart gebracht. Via jaarlijkse online vragenlijsten, ingevuld door mensen met autisme zelf, ou-
ders van kinderen met autisme en wettelijk vertegenwoordigers van mensen met autisme en een zware zorgbehoefte. Met vragen over onderwijs, 
wonen, werken en leven met autisme. Dit levert waardevolle informatie op voor onderzoek en beleid. Zodat we samen beter kunnen opkomen voor 
het welzijn van mensen met autisme in Nederland.
Meer informatie en aanmelden: www.nederlandsautismeregister.nl

Mede mogelijk gemaakt door: 

Diagnose(s)

Figuur 2.1 Gemiddelde leeftijd waarop diagnose autisme is gesteld

Figuur 2.2 Eerste signalen 
Top 5 van meest genoemde signalen:Top 5 van meest genoemde signalen:

Figuur 2.3 Comorbiditeit meerdere diagnoses
40% van de deelnemers aan het NAR heeft naast autisme nog een of meer andere psychiatrische diagnoses. Top 5 van meest voorkomende diagnoses:

Figuur 2.4 Lichamelijke problemen
63% van de mensen met autisme heeft naast autisme last van lichamelijke klachten. 38% van alle mensen met autisme heeft last van slaapproblemen of vermoeidheid.

Tevredenheid over psychische gezondheid (cijfer) Tevredenheid over lichamelijke gezondheid (cijfer)

32,5 jaar37,0 jaar6,1 jaar

1 Geen, weinig of verstoord initiatief 
tot sociale interacties

2 Ongewone intense interesses
3 Weinig oogcontact
4 Ongewone reactie bij aanraking, 

smaak, geur of geluid
5 Vertraagde, afwezige of opvallend 

afwijkende spraak

1 Geen, weinig of verstoord initiatief 
tot sociale interacties

2 Ongewone reactie bij aanraking, 
smaak, geur of geluid

3 Weinig oogcontact
4 Abnormale of vertraagde 

motorische ontwikkeling
5 Vertraagde, afwezige of opvallend 

afwijkende spraak

1 Geen, weinig of verstoord initiatief 
tot sociale interacties

2 Ongewone intense interesses
3 Weinig interesse in andere mensen
4 Ongewone reactie bij aanraking, 

smaak, geur of geluid
5 Weinig oogcontact

1 Geen, weinig of verstoord initiatief 
tot sociale interacties

2 Ongewone reactie bij aanraking, 
smaak, geur of geluid

3 Weinig oogcontact
4 Weinig interesse in andere mensen
5 Ongewone intense interesses

1 AD(H)D
2 Leerstoornis (o.a. dyslexie, NLD)
3 Angst- en/of dwangstoornis 
4 Taalontwikkelinsstoornis (TOS)
5 Sensorische integratie stoornis

1 AD(H)D
2 Angst- en/of dwangstoornis 
3 Sensorische integratie stoornis
4 Leerstoornis (o.a. dyslexie, NLD)
5 Ticstoornis 
 (o.a. Gilles de la Tourette)

1 Stemmingsstoornis (o.a. depressie)
2 AD(H)D
3 Angst- en/of dwangstoornis 
4 Persoonlijkheidsstoornis (o.a. 

borderline persoonlijkheidsstoornis)
5 PTSS of trauma

1 Stemmingsstoornis (o.a. depressie)
2 Angst- en/of dwangstoornis 
3 AD(H)D
4 PTSS of trauma
5 Persoonlijkheidsstoornis (o.a. 

borderline persoonlijkheidsstoornis)

1 Slaapproblemen/vermoeidheid
2 Allergie/allergische klachten
3 Maag/darmklachten
4 Hoofdpijn/migraine
4 Huidproblemen/eczeem

1 Slaapproblemen/vermoeidheid
2 Allergie/allergische klachten
3 Hoofdpijn/migraine
4 Maag/darmklachten
5 Huidproblemen/eczeem

1 Slaapproblemen/vermoeidheid
2 Allergie/allergische klachten
3 Maag/darmklachten
4 Hoofdpijn/migraine
5 Astma/luchtwegaandoening

1 Slaapproblemen/vermoeidheid
2 Allergie/allergische klachten
3 Maag/darmklachten
4 Hoofdpijn/migraine
5 Huidproblemen/eczeem

6.1 6.06.3 6.66.6 7.06.8 7.6
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42. Online-Forschungs-Plattform

Het Nederlands Autisme Register biedt inzicht in de levensloop bij autisme 
In het NAR wordt ervaringskennis op grote schaal in kaart gebracht. Via jaarlijkse online vragenlijsten, ingevuld door mensen met autisme zelf, ou-
ders van kinderen met autisme en wettelijk vertegenwoordigers van mensen met autisme en een zware zorgbehoefte. Met vragen over onderwijs, 
wonen, werken en leven met autisme. Dit levert waardevolle informatie op voor onderzoek en beleid. Zodat we samen beter kunnen opkomen voor 
het welzijn van mensen met autisme in Nederland.
Meer informatie en aanmelden: www.nederlandsautismeregister.nl

Mede mogelijk gemaakt door: 

Totaal: 1779 actieve deelnemers in het NAR

Persoonlijke kenmerken deelnemers 
Nederlands Autisme Register (NAR)

Wie vulden de NAR-vragenlijst 2016 in?

Figuur 1.1 Totaal 1109 respondenten Figuur 1.2 Geslacht (volgens burgelijke stand)*

316
29%

12,7 jaar

357
33%

40,6 jaar

344
31%

46,8 jaar

78
7%

13 jaar

Aantal
Percentage (100%)

Gem. leeftijd

NAR

Normale
populatie

5% = wettelijk 
vertegenwoordiger

49% = man

20% = meisje

80% = jongen

51% = vrouw
33% = ouder 
van kind 16-

62% = persoon 
met ASS 16+

Jeugd (<18,0 jaar) Volwassenen (>18,0 jaar)

�� Spreiding respondenten meting NAR 2016
� Bevolkingsspreiding in 2016 volgens het CBS

*Gender: 
- 92% van de mannen in het NAR voelt zich ook man, 3% voelt zich deels man, deels vrouw, 
 0,5% voelt zich vrouw en 5% voelt zich anders of weet dit nog niet precies. 
- 78% van de vrouwen in het NAR voelt zich ook vrouw, 9% voelt zich deels man, deels vrouw, 
 1% voelt zich man en 10% voelt zich anders of weet dit nog niet precies.

Figuur 1.3 Leeftijd
De NAR-meting 2016 gaat over mensen met autisme van jong tot oud, van 
3,7 tot 80,1 jaar. 

Figuur 1.5 Intelligentie (IQ)

Figuur 1.4 Regionale spreiding

Etniciteit
In Nederland is volgens het CBS 22% van de bevolking allochtoon. 
In het NAR is dit percentage lager: 10% van de respondenten allochtoon. 
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� (Licht) verstandelijk beperkt (IQ van 70 of lager)
� Beneden gemiddeld tot moeilijk lerend  (IQ van 71 tot en met 85)
� Gemiddeld  (IQ van 86 tot en met 115)
� Bovengemiddeld tot begaafd (IQ van 116 tot en met 130)
� Hoogbegaafd (IQ boven 130)

Het Nederlands Autisme Register biedt inzicht in de levensloop bij autisme 
In het NAR wordt ervaringskennis op grote schaal in kaart gebracht. Via jaarlijkse online vragenlijsten, ingevuld door mensen met autisme zelf, ou-
ders van kinderen met autisme en wettelijk vertegenwoordigers van mensen met autisme en een zware zorgbehoefte. Met vragen over onderwijs, 
wonen, werken en leven met autisme. Dit levert waardevolle informatie op voor onderzoek en beleid. Zodat we samen beter kunnen opkomen voor 
het welzijn van mensen met autisme in Nederland.
Meer informatie en aanmelden: www.nederlandsautismeregister.nl

Mede mogelijk gemaakt door: 

Richtlijnen voor behandeling en medicatie bij autisme:

- voor doelgroep jeugd met autisme: kenniscentrum-kjp.nl

- voor doelgroep volwassenen met autisme: cass18plus.nl

- kwaliteitscriteria vanuit patiëntperspectief: autisme.nl

Behandeling en medicatie

Figuur 3.1 Behandeling 
31% van de personen met autisme die deelnemen aan het NAR heeft in 2015 een aan autisme gerelateerde behandeling gevolgd. 
Meest voorkomende behandelingen:Meest voorkomende behandelingen:

Figuur 3.2 Medicatie
40% van de deelnemers gebruikt medicatie, gerelateerd aan autisme. Meest gebruikte medicatie:

Jeugd (<18,0 jaar)

Jeugd (<18,0 jaar)

Volwassenen (>18,0 jaar)

Volwassenen (>18,0 jaar)

1 Individuele gesprekken met een psycholoog of psychiater 
2 Fysiotherapie of andere motorische therapie 
3 Sociale vaardigheidstraining of weerbaarheidstraining 
4 Psycho-educatie voor persoon met autisme
5 Ouder begeleiding of oudertraining

1 Melatonine/Circadin
2 Risperdal/Risperidon
3 Ritalin /Methylfenidaat
4 Abilify/Aripiprazol
5 Concerta /Methylfenidaat

1 Individuele gesprekken met een psycholoog of psychiater 
2 Psycho-educatie voor persoon met autisme
3 Fysiotherapie of andere motorische therapie 
4 Mindfulness
5 Gespreksgroepen

1 Cipramil/Citalopram/Sipralexa (escitalopram)
2 Seresta/Oxazepam
3 Risperdal /Risperidon
4 Melatonine/Circadin
5 Ritalin /Methylfenidaat

Tevredenheid over de gevolgde behandeling (cijfer)

Tevredenheid over de medicatie (cijfer)

7.2 7.2

7.3 7.1



53. Workshop


