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Ouders van kinderen met autisme
U weet als geen ander wat het voor u betekent dat uw kind een diagnose autisme heeft. Maar weet
u ook wat de ervaringen zijn van andere ouders/verzorgers? Ervaringskennis van opvoeders is
waardevol om meer inzicht te krijgen in wat helpt om de ontwikkeling van kinderen met autisme
te stimuleren en hun welzijn te vergroten – en wat niet. Deel daarom met ons uw ervaringen met
hulp, school en het autisme van uw zoon of dochter. In ruil voor uw ervaringskennis ontvangt
u van ons een unieke individuele terugkoppeling, waarin u kunt zien waar uw ervaringen
overeenkomen en verschillen met die van anderen. Uw deelname aan het NAR helpt om meer
inzicht te krijgen in de levensloop van mensen met autisme. Zo creëren we samen meer begrip
en kansen voor kinderen én volwassenen met autisme.

Wat doet het Nederlands Autisme Register (NAR)?

Het NAR verzamelt gegevens over de levensloop van een grote groep mensen met autisme.
Gegevens die ouders, wettelijk vertegenwoordigers en mensen met autisme zelf met ons delen.
Jaarlijks vullen zij een online vragenlijst in over de stand van zaken in hun eigen leven of dat van
hun kind of naaste met autisme. Hierin staan 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 alle mensen met autisme.

Doet u mee?

Bent u een ouder van een kind met autisme? Meld u dan aan bij het NAR en werk samen met
wetenschappers en belangenverenigingen aan een beter leven voor mensen met autisme – in
al hun diversiteit. NAR-deelnemers ontvangen ongeveer één keer per jaar een vragenlijst. Per
keer kunt u beslissen of u wilt meedoen. Deelname aan het register is vrijwillig en gratis. Alle
gegevens worden anoniem verwerkt en opgeslagen in een beveiligd systeem.
Meer informatie en aanmelden: www.nederlandsautismeregister.nl
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