
KENNISAGENDA AUTISME 

Wat zijn de prioriteiten voor kennisontwikkeling op het gebied van autisme voor de komende jaren, 

volgens alle belanghebbenden? Het antwoord op deze vraag is nu bekend. Het thema dat het meest 

belangrijk wordt gevonden is: Omgaan met (het eigen) autisme. Op de voet gevolgd door Beeldvorming 

en inclusie & Hulp, behandeling en medicatie. Alie theme's zijn te vinden in de Kennisagenda Autisme. 

PRIORITEllEN VOOR TOEKOMSTIGE KENNISONlWIKKELING: 

Omgaan met (het eigen) 

autisme staat op # 1 
Door Kariri van den Bosch & Kirstin Greaves-Lord, namens alle betrokken AWA-partners 

greren van de resultaten tot een gedeelde, integrale kennisagenda. 

De Kennisagenda Autisme is een prioriteitenlijst die richting geeft 

aan de kennisontwikkeling op het gebied van autisme. "Kennis" is Rapportcijfers 

hierbij breed opgevat: dit kan onderzoek zijn, moor ook de ontwik- Alie themo's kregen een gemiddeld ropportcijfer tussen de 6,4 

keling van een bepoold product of een bepoalde methodiek. en 8,3. Dit wil zeggen dot mensen olle themo's belongrijk tot erg 

De Kennisagenda Autisme is ontwikkeld samen met alle belong- belangrijk vonden. Zeven thema's scoorden een 8,0 of hoger. 

hebbenden: mensen met autisme en hun naasten, professionals Deze thema's warden dus net ietsje belangrijk gevonden don 

uit zorg en onderwijs, onderzoekers, beleidsmakers en anderen. de rest. Er is geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende 

Hoe is de Kennisagenda tot stand gekomen? 

Uit eerder onderzoek, te weten de Onderzoeksagenda Autisme 

{meer info rechtsonder op pag. 36) en het concepteindropport 

van het project Diversiteit en Autisme, zijn twintig overkoepe

lende thema's naar voren gekomen (zie tabel 1). Deze thema's 

zijn via een online vragenlijst voorgelegd aan een grote groep 

belanghebbenden, waaronder mensen met autisme en hun 

naasten, professionals en onderzoekers. 

De vragenlijst bestond uit twee onderdelen. In het eerste onder

deel konden deelnemers aangeven hoe belangrijk ze de twintig 

thema's vonden door het geven van een rapportcijfer. Oak kon 

een eigen thema warden toegevoegd. In het tweede deel werd 

gevraagd welke thema's de meeste prioriteit hadden. Vervolgens 

werd bij deze thema's gevraagd om de onderliggende sub

thema's (deelonderwerpen) eveneens een rapportcijfer te geven. 

Wanneer mensen specifieke ideeen hadden over wat er onder

zocht of ontwikkeld zou moeten warden binnen een thema, kon

den ze dot oak invullen bij een open vraag. 

Op basis van de antwoorden op de vrogenlijst werden de rap

portcijfers per the ma en de prioriteitenlijsten (T op-10) per groep 

belanghebbenden vastgesteld. Niet alle deelnemers hebben de 

volledige vrogenlijst ingevuld. Sommige mensen hebben alleen 

rapportcijfers gegeven, anderen hebben bij het prioriteren geen 

volledige Top-3 gemaakt, moor wel een Top-2 ofTop-1. 

Ten slotte werd tijdens twee bijeenkomsten gewerkt □an het inte-

34 __ #04 /winter 2019 / autisme magazine 

groepen belanghebbenden {zie label 1). 

label 1: Gemiddeld rapportcijfer per thema. 

Aantal res- Gemiddeld 
lhema pondenten rapportcijfer 

Omgaan met {het eigen) autisme 1159 8,3 

Hulp, behandeling en medicatie 1158 8,2 

Beeldvorming en inclusie 1165 8,0 

Welbevinden en zingeving 1159 8,0 

Kennis en informatie 1160 8,0 

Prikkelverwerking 1161 8,0 

Communicatie en contact 1160 8,0 

Onderwijs 1152 7,9 

Kenmerken, klachten en comorbiditeit 1160 7,8 

Werk en dagbesteding 1162 7,7 

Diagnostiek en prevalentie 1162 7,7 

Ontwikkeling, veroudering en levensloop 1160 7,7 

Gezin ouderschap en opvoeden 1158 7,5 

Wonen 1160 7,4 

Organisatie en financiering van de zorg 1157 7,2 

Partnerrelatie, seksualiteit en intimiteit 1155 7,0 

Oorzaken, mechanismen en preventie 1153 6,9 

Voeding, eten, darmen 1157 6,9 

{Voeding en vertering) 

Vrije tijd 1154 6,8 

Filosofische en ethische vragen 1157 6,4 

Anders 193 8,3 

label 2: Prioriteiten per groep. De groep 'Anderen' ontbreekt in dit overzicht. 

Mensen met ASS (N•472l 

Omgaan met {het eigen) autisme 

2 Beeldvorming en inclusie 

3 Prikkelverwerking 

4 Hulp, behandeling en medicatie 

5 Welbevinden en zingeving 

6 Werk en dagbesteding 

7 Communicatie en contact 

8 Diagnostiek en prevalentie 

9 Kenmerken, klachten en comorbiditeit 

10 Partnerrelatie, seksualiteit en intimiteit 

Onderwijsprofessionals (N=22l 

Onderwijs 

2 Beeldvorming en inclusie 

3 Communicatie en contact 

4 Omgaan met {het eigen) autisme 

5 Welbevinden en zingeving 

6 Prikkelverwerking 

7 Filosofische en ethische vragen 

Naasten* (N•368l 

Onderwijs 

Gezin, ouderschap en opvoeden 

Hulp, behandeling en medicatie 

Beeldvorming en inclusie 

Omgaan met {het eigen) autisme 

Communicatie en contact 

Welbevinden en zingeving 

Prikkelverwerking 

Werk en dagbesteding 

Ontwikkeling, veroudering en levensloop 

Onderzoekers IN=18J 

Beeldvorming en inclusie 

Communicatie en contact 

Onderwijs 

Hulp, behandeling en medicatie 

Welbevinden en zingeving 

Filosofische en ethische vragen 

Werk en dagbesteding 

8 Kenmerken, klachten en comorbiditeit Diagnostiek en prevalentie 

9 Oorzaken, mechanismen en preventie Ontwikkeling, veroudering en levensloop 

10 Diagnostiek en prevalentie Kenmerken, klachten en comorbiditeit 

Zorgprofessionals (N•233l 

Hulp, behandeling en medicatie 

Gezin, ouderschap en opvoeden 

Welbevinden en zingeving 

Communicatie en contact 

Prikkelverwerking 

Diagnostiek en prevalentie 

Beeldvorming en inclusie 

Omgaan met {het eigen) autisme 

Kenmerken, klachten en comorbiditeit 

Onderwijs 

Beleidsmakers, Management IN=6l 

Beeldvorming en inclusie 

Gezin, ouderschap en opvoeden 

Welbevinden en zingeving 

Vrije tijd 

Communicatie en contact 

Kennis en informatie 

Omgaan met {het eigen) autisme 

Onderwijs 

Diagnostiek en prevalentie 

Oorzaken, mechanismen en preventie 

De groep 'Naasten' bestaat uit: 68% ouders/verzorgers, 1 % wettelijk vertegenwoordigers, 8% partners, 3% broers/zussen, 

3% kinderen, 3% andere familieleden, 14% overige naasten. 

label 3: De thema's waarnaar meer onderzoek/kennisontwikkeling nodig is, met in de linker rij de lop-5. 

2 

3 

4 

5 

lntergrale Top 5 

Meest belangrijk 

Omgaan met {het eigen) 

Ook belangrijk 

Kenmerken, klachten, 

autisme comorbiditeit 

Hulp, behandeling, medicatie Prikkelverwerking 

Beeldvorming en inclusie Gezin, ouderschap, opvoeden 

Welbevinden en zingeving 

Onderwijs 

Werk en dagbesteding 

Organisatie en financiering 

van de zorg 

Ontwikkeling, veroudering 

en levensloo_e 

Best belangrijk 

Oorzaken, mechanismen 

en preventie 

Diagnostiek en prevalentie 

Partnerrelatie, 

seksualiteit, intimiteit 

Communicatie en contact 

Kennis en informatie 

Omgaan met {het eigen) autisme Welbevinden en zingeving 

Minst belangrijk 

Wonen 

Voeding en vertering 

Vrije tijd 

Filosofische en 

ethische vragen 

Denk hierbij aan zelfhulp, zelfredzaamheid, zelfbeeld, zelfbewustzijn, identiteit Denk hierbij aan kwaliteit van leven, welbevinden, zingeving en levensgeluk. 

en de bespreekbaarheid van autisme. Hoe kunnen mensen met autisme zo prettig mogelijk leven. ondanks even-

Hulp, behandeling en medicatie tuele beperkingen? Hoe kunnen mensen met autisme hun leven als zinvol \gaan) 

Denk hierbij aan onderzoek naar het doel, de vorm, de kwaliteit en effectiviteit ervaren? En hoe kunnen ze daarbij (oak) van elkaar leren of elkaar inspireren? 

en de beschikbaarheid van hulp/behandelingfrnedicatie. Met hulp warden oak Onderwijs 

hulpmiddelen bedoeld. Oak de bejegening door hulpvet1eners en de inzet van Denk hierbij aan de beschikbaarheid van onderwijs, hulp of begeleiding bij 

ervaringsdeskundigen bij de behandeling horen bij dit thema. onderwijs, het vergroten van de kennis over autisme binnen het onderwijs, 

Beeldvorming en inclusie aanpassingen of voorzieningen op scholen en het vinden van passend onder-

Denk hierbij aan aanpassingen aan de samenleving (openbare ruimte en wijs voor verschillende doelgroepen. 

openbare gelegenheden), beeldvorming, acceptatie van en begrip voor men- >> lees verder op pagina 36 

sen met autisme, en de onzichtbaarheid van (mensen met) autisme. 

#04/winter2019/autisme magazine __ 35 



KENNISAGENDA AUTISME 

Prioriteiten per groep 

Bij het onderdeel 'Prioriteiten' von de vrogenlijst hebben 1167 

mensen aangegeven welk thema voor hun de hoogste prioriteit 

had (hun nummer 1 van een Top-3). 1084 mensen gaven ook 

hun tweede prioriteit op en 1063 mensen wisten nog een derde 

prioriteit te noemen. Vervolgens hebben we per groep belangheb

benden een Top-10 gemaakt (zie Tabel 2). Veel deelnemers hoar

den bij meer don een groep. Om iedereen een even grate stem te 

geven, hebben we elke deelnemer moor bij een groep meegeteld. 

Daarbij hebben we mensen ingedeeld volgens: 

1 Mensen met ASS, 2 Naasten, 3 Zorgprofessionals, 4 Onderwijs

professionals, 5 Onderzoekers, 6 Beleidsmakers, 7 Anderen. 

Dialoogbijeenkomsten 

Uiteindelijk wilden we niet alleen prioriteitenlijsten hebben voor 

elke groep apart, maar ook een gezamenlijke prioriteitenlijst 

De Kennisagenda Autisme. Om dot voor elkaar te krijgen, zijn 

twee dialoogbijeenkomsten gehouden. Een dialoogbijeenkomst 

is een bijeenkomst waarbij mensen met verschillende rollen en 

belangen met elkaar in gesprek goon en zo inzicht krijgen in 

elkaars perspectief. 

Breed gedeelde thema's 

Tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomst van de Academische 

Werkplaats Autisme (AWA) op 23 mei 2019 spraken de aan

wezigen over welke thema's belangrijk zijn en waarom die the

ma's zo belangrijk zijn. Ook werden criteria vastgesteld voor het 

maken van keuzes tussen thema's. Op 13 juni 2019 werd een 

bijeenkomst gehouden met een evenwichtige vertegenwoordi

ging van alle stakeholdergroepen. Het resultaat was een indeling 

van alle twintig thema's in vier categorieen: meest belangrijk, oak 

belangrijk, best belangrijk en minst belangrijk (zie Tabel 3). De vijf 

meest belangrijke thema's zijn ten slotte door de stuurgroep van 

de Academische Werkplaats Autisme verder geprioriteerd tot 

een Top-5 (zie eveneens Tabel 3, linker kolom). 

Hoe nu verder? 

Drie thema's uit de Top-5 (Omgaan met (het eigen) autisme, 

Beeldvorming en inclusie & Hulp, behandeling en medicatie) war

den momenteel binnen de Academische Werkplaats Autisme 

uitgewerkt tot projecten die in de periode 2020-2023 uitgevoerd 

zullen warden. Binnen deze drie projecten wordt tevens aan

dacht besteed aan het thema Welbevinden en zingeving. De 

rapportcijfers op de subthema's warden hierbij gebruikt om meer 

richting te geven binnen deze projecten. Daarnaast zal warden 

geprobeerd subsidie te krijgen voor een eigen project binnen het 

thema Welbevinden en zingeving. Het thema Onderwijs wordt 

gedekt vanuit het recent gestarte project De inclusieve school 

(meer info via QR-code). 

De resterende vijftien themo's werden minder, moor natuur

lijk niet onbelangrijk gevonden. Er zal bekeken warden hoe ook 

deze thema's voldoende aandacht kunnen (blijven) krijgen de 

komende jaren. 
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Tot slot zullen de ingevulde suggesties in de open tekstvelden 

en de optie 'Anders, namelijk' nog inzichtelijk warden gemaakt, 

zodat deze mogelijk gebruikt kunnen warden binnen de huidige 

of toekomstige projecten. • 

De Kennisagenda Autisme is ontwikkeld vanuit de 

Academische Werkplaats Autisme (AWA), en mogelijk 

gemaakt door subsidie van ZonMW. Het kernteam van het 

project bestond uit Karin van den Bosch (Karins Consultancy), 

Larissa van Bodegom (Yulius), Rashmi de Lusenet (Yulius) en 

Carolien de Haan (Gemeente Rotterdam). Kirstin Greaves

Lord Uonx, Erasmus MC, Yulius) en Hilde Geurts (UvA, Dr. Leo 

Kannerhuis) waren betrokken als co6rdinatoren vanuit de 

AWA. Het project had een klankbordgroep, bestaande uit de 

volgende partners: PAS (Diederik Weve, Arjan Stoffels), NVA 

(Maria Hibma), VAB (Barbara Maaswinkel, Monique Post), 

NARNU (Sander Begeer, Anke Scheeren), EUR Uacqueline 

Schenk, Fabienne Naber). Yulius (Ingrid Kruizinga), Jonx 

(Sigrid Piening), HAN Uon-Pieter Teunisse), YOUZ (Wietkse 

Ester) en Erasmus MC (Anneke Louwerse). 

Meepraten? 

De volgende halfjaarlijkse bijeenkomst van de Academische 

Werkplaats Autisme vindt plaats op 23 januari 2020. 

Reserveer deze datum alvast in uw agenda! ledereen is don 

welkom om mee te praten over de projecten bij de thema's 

Omgoan met (het eigen) autisme, Beeldvorming en inclusie, 

Hulp, behandeling en medicatie & Onderwijs. 

Wilt u op de hoogte warden gehouden over deze bijeen

komst en/of nieuws ontvangen vanuit de AWA? Meld u don 

oan voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naor 

awa@lentis.nl 

Meer info op 

onderzoeksagenda-autisme.nl 

of scan de QR-code. 

Zie oak Autisme Magazine 

2019 nummer 1. 

Kijk voor meer info over het 

project De inclusieve school op 

nwo.nl of scan de QR-code. 

AJ\ 


