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Overzicht
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Meting 2015
DSM‐5
Familie
Diagnosetraject
Zorg, wonen, onderwijs, arbeid
Individuele terugkoppeling

Geslacht

Deelnemers 2015
• 1866 NAR leden
• 1194 deelnemers in 2015

114 meisjes <18 jaar

471 jongens <18 jaar

315 vrouwen > 18 jaar

294 mannen > 18 jaar

• 950 deelnemers in 2013 en 2015

Leeftijd
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DSM‐5
• Autisme Spectrum
Stoornis
• 90%: diagnoses gelijk
–Sociale Communicatie Stoornis?

• 2016: DSM‐5 in klinische praktijk

Diagnoseleeftijd
5 jaar

6 jaar
32 jaar

Wonen

Behandeling

• Thuis of zelfstandig als het kan

• 54% volgt behandeling

– 95% kinderen
– 73% volwassenen met normaal IQ

38 jaar

– 93% ooit in behandeling

• 30% alleen, 43% partner/gezin

• Met begeleiding waar nodig
– 20% volwassenen met normaal IQ
– Lichte toename in woonvorm met begeleiding
(van 5 naar 7%), grote variatie intensiteit

• Weinig bewijs populaire behandelingen
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Zorg naar gemeente

Onderwijs

• Ondersteuning via gemeente

• Passend Onderwijs 2014

– 2013: 10%

2015: 19%

• 56% heeft AWBZ indicatie
– Geen verschil 2013‐2015

• Aantal uur geïndiceerde zorg blijft gelijk
(50%) of is meer geworden (30%)

– Meer autisme binnen regulier onderwijs?
– 2013: 38%
2015: 30%

• Toename tevredenheid
• Basis Onderwijs
– 26% van regulier naar speciaal

– Mantelzorg stijgt licht (van 54 naar 57%)

Instroom Voortgezet Onderwijs
• 2013‐2015:
– 118 kinderen
• 36% naar regulier VO (2013: 34%)
– Van SBO naar regulier VO: 7%

• Weinig begeleiding in VO, ontevreden,
veel uitval, weinig autisme kennis

Arbeid
• Betaald werk:
– 2013: 38%

2015: 39%

• Tevreden: niveau
• Ontevreden:
– Deskundigheid, kennis, plan, opleiding

• 15% zonder dagbesteding
– 22% ondersteuning zoeken werk
– Kwaliteit van leven

Autisme Quotient
• Brengt ernst autisme in kaart
• 5 schalen:
–Sociale vaardigheden, routine, schakelen,
verbeelding, nummers en patronen

• NAR verhoogde score
• Vrouwen:
– minder fascinatie met getallen, sociale situaties
moeilijker, minder flexibel, angstiger in nieuwe
situatie

Ism Dr. Rosa Hoekstra & Dr. Rachel Cove
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Conclusie
• Impact van veranderingen
• Zorg ondersteuning gedurende levensloop
• Hoe wordt NAR ingezet?
– Screening
– Arbeid

• Stereotype beeld

Mede mogelijk gemaakt door:
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