Diagnose(s)
Figuur 2.1 Gemiddelde leeftijd waarop diagnose autisme is gesteld
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Figuur 2.2 Eerste signalen
Top 5 van meest genoemde signalen:
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meisje

man

vrouw

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
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Tevredenheid over lichamelijke gezondheid (cijfer)

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:
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AD(H)D
Leerstoornis (o.a. dyslexie, NLD)
Angst- en/of dwangstoornis
Taalontwikkelinsstoornis (TOS)
Sensorische integratie stoornis

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

Stemmingsstoornis (o.a. depressie)
AD(H)D
Angst- en/of dwangstoornis
Persoonlijkheidsstoornis (o.a.
borderline persoonlijkheidsstoornis)
5 PTSS of trauma

Stemmingsstoornis (o.a. depressie)
Angst- en/of dwangstoornis
AD(H)D
PTSS of trauma
Persoonlijkheidsstoornis (o.a.
borderline persoonlijkheidsstoornis)

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.

jongen

meisje

man

vrouw

1
2
3
4
4

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Slaapproblemen/vermoeidheid
Allergie/allergische klachten
Maag/darmklachten
Hoofdpijn/migraine
Huidproblemen/eczeem

Slaapproblemen/vermoeidheid
Allergie/allergische klachten
Hoofdpijn/migraine
Maag/darmklachten
Huidproblemen/eczeem

Slaapproblemen/vermoeidheid
Allergie/allergische klachten
Maag/darmklachten
Hoofdpijn/migraine
Astma/luchtwegaandoening

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, ouders 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
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Mede mogelijk gemaakt door:

