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Structuur

• Even voorstellen

• Achtergrond 

• Onderzoeksagenda Autisme

• Kennisagenda Autisme

• Vragen?
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Achtergrond

• Proces gestart in 2016-2017, maar begon eigenlijk al veel eerder 

• Ervaring met (proberen betrokken te worden bij) onderzoek en projecten van niet-
autistische professionals
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AWA’s:
Reach-Aut
Samen Doen!

AWA 2.0

Rapport Gezondheidsraad:
Autismespectrumstoornissen: 
Een leven lang anders

Diversiteit en Autisme

Onderzoeksagenda
autisme

Rapport Gezondheidsraad:
Kennisinfrastructuur
autismespectrumstoornissen

Kennisagenda
Autisme

AWA-projecten:
Omgaan met het eigen 
autisme
Beeldvorming en Inclusie
Hulp, behandeling, 
medicatie
Onderwijs



Waar zou, volgens u, onderzoek 

naar moeten gebeuren 

op het gebied van autisme?
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Karin van den Bosch (Karins Consultancy)

Diederik Weve (Vereniging Personen uit het Autisme Spectrum, PAS)

Inventarisatie van onderzoeksbehoeften vanuit het perspectief van mensen met 
autisme en hun naasten



Waarom?   - De praktijk

• Er wordt niet of nauwelijks aan mensen met autisme zélf gevraagd waar onderzoek 
naar zou moeten gebeuren

• Ervaringsdeskundigen nog weinig betrokken bij onderzoek en projecten, met name 
in vroege fases (o.a. programmering)

• Cliëntenperspectief is niet leidend

• Discrepantie tussen kennisbehoeften van mensen met autisme en datgene waar 
werkelijk onderzoek naar gebeurd c.q. onderzoeksgeld aan besteedt wordt

• De werkwijze (methode, proces) in onderzoek is nog onvoldoende 
participatief/inclusief

• (Behoeften van) volwassenen met autisme zijn onvoldoende zichtbaar
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Het onderzoek
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Werkwijze OZA

• Open vraag via NAR vragenlijst: 

Waar zou, volgens u, onderzoek naar moeten gebeuren op het gebied van autisme?

• Gesloten vragen over de doelgroepen voor dergelijk onderzoek

• Naar 2444 deelnemers verzonden, 923 mensen hebben ingevuld (respons 38%)

• 695 volwassenen met autisme

• 166 ouders

• 62 wettelijk vertegenwoordigers

Aanvullende respondent data vanuit NAR, o.a. demografische gegevens
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Werkwijze

• Mixed methods: kwalitatief + kwantitatief

• Uitgevoerd DOOR mensen met autisme 

• Inbreng ervaringsdeskundigheid in alle fases van het onderzoek

• → Analyse en interpretatie van data vanuit perspectief van mensen met autisme

• → “Bottom-up” ontwikkeling thema’s
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onderwerpen identificeren

[Onderzoek doen naar:]

• “wonen plus (vormen van) begeleiding voor volwassenen 30+ met normale 
intelligentie”
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Thematische analyse
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Hoe brengen we structuur in deze antwoorden aan ?



Indelen in thema’s

schilder sorteert op 
kleur

3 bruin

2 grijs

1 roze

econoom sorteert op
nut

2 huisdier

1 voedsel

3 recreatie

oppasser sorteert op 
voedseltype

1 herbivoor

2 omnivoor

3 carnivoor
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Resultaten
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Thema’s

Beeldvorming en inclusie Kennis en informatie
Partnerrelatie, seksualiteit en 

intimiteit

Communicatie en contact
Kwaliteit van leven, 

welbevinden en zingeving
Prikkelverwerking

Diagnostiek en prevalentie
Omgaan met (het eigen) 

autisme

Voeding en vertering (eten, 

maag/darmen)

Filosofische en ethische 

vragen
Onderwijs Vrije tijd

Gezin, ouderschap en 

opvoeden

Ontwikkeling, veroudering 

en levensloop
Werk en dagbesteding

Hulp, behandeling en 

medicatie
Oorzaken, mechanismen 

en preventie
Wonen

Kenmerken, klachten en 

comorbiditeit

Organisatie en financiering 

van de zorg
Doelgroepen en diversiteit
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Thema’s

• Thema’s beslaan een breder gebied dan enkel zorg/behandeling

• Niet één groot cluster ‘sociaal-maatschappelijk’

• Onderzoeksbehoeften op gebieden waar nog weinig onderzoek gebeurd 

• Ook positieve onderwerpen
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Kennisagenda Autisme

AWA Kernteam: 
Karin van den Bosch, Rashmi de Lusenet, 

Carolien de Haan en Larissa van Bodegom
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Kennisagenda Autisme

De kennisagenda identificeert en prioriteert de kennis die voor de toekomst nodig is 
binnen het autisme veld.

De kennisagenda is ontwikkeld in samenwerking met alle mogelijke stakeholders:

• Mensen met autisme

• Naasten van mensen met autisme: ouders, partners, wettelijk vertegenwoordigers, 
andere naasten

• Zorgprofessionals

• Onderwijsprofessionals

• Beleidsmakers en bestuurders

• Onderzoekers

• Overig
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PRIORITEITEN PER STAKEHOLDERGROEP

1 2

Mensen met ASS (n=472) Omgaan met het eigen autisme Beeldvorming en inclusie

Naasten (n=368) Onderwijs Gezin, ouderschap en opvoeden

Zorgprofessionals (n=233) Hulp, behandeling, medicatie Gezin, ouderschap en opvoeden

Onderwijsprofessionals (n=22) Onderwijs Beeldvorming en inclusie

Onderzoekers (n=18) Beeldvorming en inclusie Communicatie en contact

Beleidsmakers, management (n=6) Beeldvorming en inclusie Gezin, ouderschap en opvoeden

26-11-2020Kennisagenda Autisme 18



Hoe komen we tot één integrale, gedeelde
Kennisagenda?

• Dialoogbijeenkomsten met homogene en
heterogene discussiegroepen

• Naast wát belangrijk gevonden wordt, ook vooral 
achterhalen waaróm dit belangrijk gevonden wordt

• Criteria vaststellen op basis waarvan keuzes
gemaakt worden

26-11-2020Kennisagenda autisme 19



Integrale Kennisagenda Autisme

Meest belangrijk Ook belangrijk Best belangrijk Minst belangrijk

Integrale Top 5

1. Omgaan met (het eigen) autisme
Kenmerken, klachten, 
comorbiditeit

Oorzaken, 
mechanismen en 
preventie Wonen

2. Beeldvorming en inclusie Prikkelverwerking
Diagnostiek en 
prevalentie

Voeding en 
vertering

3. Hulp, behandeling, medicatie
Gezin, ouderschap, 
opvoeden

Partnerrelatie, 
seksualiteit, intimiteit Vrije tijd

4. Welbevinden en zingeving Werk en dagbesteding
Communicatie en 
contact

Filosofische en 
ethische vragen

5. Onderwijs
Organisatie en financiering 
van de zorg Kennis en informatie

Ontwikkeling, veroudering 
en levensloop

26-11-2020Kennisagenda autisme 20



Implementatie
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3 projecten:

Omgaan met het eigen autisme
Beeldvorming en inclusie
Hulp, behandeling en medicatie

4e:
Onderwijs
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Nog vragen?

https://onderzoeksagenda-autisme.nl

info@onderzoeksagenda-autisme.nl

Karin van den Bosch:   karinvdbosch@gmail.com
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https://onderzoeksagenda-autisme.nl/

