Gedetailleerde hulp bij invullen van de enquête Kennisagenda
Autisme
In deze handleiding ziet u alle schermen en geven we tips bij onduidelijkheden van sommige vragen.
De Autisme Kennisagenda enquête (AWA enquête) is gedeeltelijk gecombineerd met een andere
enquête (ST-RAW). U kunt ST-RAW gewoon negeren
 Pas op het 4e scherm krijgt u de keuze om AWA enquête te kiezen.
De link http://tinyurl.com/kennisagenda-autisme brengt je bij het startscherm:

 Druk op Verder en selecteer “Ja, ik geef toestemming…” en druk op verder (negeer het
woordje ‘graag’ in de rest van de tekst “… en vul graag de vragenlijst in”.

 Kies één of meerdere doelgroepen uit:
Mensen met een diagnose in het autismespectrum kiezen of een sterk vermoeden van autisme
kiezen allebei dezelfde groep: de gele pijl.
Ouders, wettelijk vertegenwoordigers en partners of vrienden kiezen allemaal de rode pijl.

Staat uw doelgroep er niet bij? Kies dan de optie ‘Anders, namelijk…..’.
Dit geldt bijvoorbeeld voor beleidsmakers buiten (de regio van) Rotterdam, bestuurders van een
organisatie die niet genoemd staat of voor professionals van het UWV. Ook (beleids)medewerkers en
bestuurders van NVA of PAS kunnen de optie ‘Anders, namelijk belangenorganisatie.’ kiezen.
Wettelijk vertegenwoordigers moeten kiezen voor de optie ‘Naaste van …’.
Negeer de dubbeling in de tekst ‘bijv. ouder, partner, gezins- of familielid’. Immers, als ouder of
partner ben je ook vaak een gezins- of familielid. Hier had moeten staan ‘ander gezins- of familielid’,
zoals een broer of zus.
Wanneer je als persoon met autisme tevens een naaste bent, bijvoorbeeld een ouder van een kind
met autisme, vink je twee hokjes aan: iemand met (een sterk vermoeden van) autisme + naaste (…).
Denk eraan dat je ook een naaste bent, als je een kind van (een) ouder(s) met autisme bent.



BIJ KEUZE DOELGROEP = NAASTE

Op het volgende scherm kun je specifieker aangeven welke naaste je bent:

 Vul de geboortelanden in en druk op verder

 Kies de AWA voor de kennisagenda autisme.

 Vul uw leeftijd, gender en woonplaats in

 Geef uw hoogstgenoten opleiding
Kies ‘basisonderwijs’ als u regulier of speciaal basisonderwijs gevolgd heeft.

Voortgezet speciaal onderwijs – niveau ZMLK kunt u invullen bij ‘anders’.
Voortgezet speciaal onderwijs -niveau VMBO kunt u invullen bij VMBO of ‘anders’ (eigen keuze)
Voortgezet speciaal onderwijs – niveau HAVO resp. VWO kunt u invullen bij HAVO resp. VWO of
‘anders’

 Geef uw begaafdheid op
Helaas: deze vraag wordt alleen gesteld aan mensen met (een vermoeden van) autisme. Andere
doelgroepen krijgen de vraag niet te zien. De aanname is dat opleidingsniveau normaal gesproken
voldoende zegt. Bij mensen met autisme kan er een groot verschil zitten tussen opleidingsniveau en
IQ, vandaar dat bij deze groep het IQ apart gevraagd wordt.
Antwoorden is verplicht. Als u overweegt te weigeren om de enquête in te vullen om deze reden
vragen wij u dringend om ‘Normaal begaafd’ in te vullen.
Kies Hoogbegaafd bij een IQ hoger dan 130
Kies Normaal begaafd bij een IQ tussen 70 en 130
Kies Laagbegaafd bij een IQ lager dan 70

Nu komt de eigenlijke enquête:
Eerst geef je van alle 20 onderzoeksthema’s aan hoe belangrijk je ze vindt. Daarna ga je verder met 3
onderzoekthemas die volgens jou prioriteit hebben.
Belangrijk: hoe waardevol vindt u het onderzoeksthema.
Ongeacht wanneer het onderzoek gebeurt
Prioriteit: hoe urgent vind je een onderwerp, welke 3
onderzoeksthema’s moeten als eerste worden
aangepakt
In deze enquête kunt je kiezen uit een lijst met 20 thema’s. Er is ook de optie ‘anders’, als jouw
thema niet in het rijtje staat, kun je dit dus toevoegen.
Elk thema geef je een rapportcijfer van 1 (heel laag) tot 10 (heel hoog). Met dit rapportcijfer kun je
aangeven hoe belangrijk dit thema voor jou persoonlijk is.
Zie de afbeelding voor een voorbeeld (de rapportcijfers zijn volkomen willekeurig ingevuld omwille
van dit voorbeeld):

Zoals je kunt zien in bovenstaand voorbeeld, geef je ELK THEMA een rapportcijfer.
Meerdere thema’s mag je hetzelfde cijfer geven. In dit voorbeeld hebben twee thema’s het cijfer 9
gekregen en twee thema’s het cijfer 7.
Het zou dus kunnen dat je meerdere thema’s even belangrijk vindt, en daarom hetzelfde
rapportcijfer geeft.

 Als u zich afvraagt wat een thema betekent kunt u naar beneden scrollen, daar staat een korte
samenvatting.

 Zoals eerder genoemd, is het niet mogelijk de vragenlijst tussentijds te pauzeren. Tip: bekijk van
te voren de lijst met thema’s. Dat scheelt tijd tijdens het invullen.

 Helaas staat in de tabel een foutje: Filosofische en ethische vragen had er moeten staan (niet
‘etnische’)

Daarna vragen we je welke 3 thema’s voor jou de meeste prioriteit hebben.

We vragen je dus om jouw persoonlijke TOP 3 aan te geven uit eerdergenoemde lijst van 20 thema’s.
Dat gebeurt in een aantal stappen.
Eerst geef je aan, welk thema voor jou de meeste prioriteit heeft. De nummer 1 uit jouw top-3, zeg
maar.

Er verschijnt een selectielijst. Deze staat op alfabetische volgorde.
LET OP: U kunt alleen kiezen uit de lijst met 20 thema’s. Als u bij de vorige vraag ‘anders’ heeft
ingevuld, kunt u dit thema niet in uw top-3 lijst zetten.
LET OP: over de door jou gekozen 3 thema’s krijg je vervolgvragen te zien.

12)
Er verschijnt een lijst met onderwerpen horend bij dit thema. Welke onderwerpen je te zien krijgt,
hangt af van welk thema je gekozen hebt bij de vorige vraag.
Elke keer verschijnt ook een open tekstveld:

LET OP: Onderzoek mag je breed opvatten. Dit gaat niet alleen over wetenschappelijk onderzoek.
Andere vormen van kennisontwikkeling horen hier ook bij.
In dit veld kun je ook een onderwerp invullen dat niet in het lijstje met onderwerpen staat binnen
een thema. Met andere woorden: je kunt dit opvatten als ‘anders, namelijk: …’.
Bijvoorbeeld:
Stel dat je de meeste prioriteit geeft aan het thema ‘Filosofische en ethische vragen’.

Dan krijg je onderstaande vervolgvraag te zien:

Misschien weet jij een andere filosofische of ethische vraag waar het onderzoek over zou moeten
gaan, die niet in bovenstaand rijtje staat. Dan kun je dat in het tekstveld invullen.
Binnen elk thema wordt opnieuw gevraagd met een rapportcijfer aan te geven hoe belangrijk je een
onderwerp vindt.
13)
Dan vul je nummer 2 van je top-3 in.

Zie voor verdere uitleg onder punt 11.

14)
Bij dit tweede thema wordt weer gevraagd rapportcijfers te geven aan onderwerpen binnen dit
thema. Andere of specifieke ideeën kunt u kwijt in het tekstveld.
Als voorbeeld laten we nu de onderwerpen zien binnen het thema Kenmerken, klachten en
comorbiditeit:

Het thema Kenmerken, klachten, comorbiditeit heeft de meeste onderwerpen in de lijst staan,
namelijk 11. Alle andere thema’s hebben minder onderwerpen om te beoordelen.
Dit is een breed thema, en ook de onderwerpen of subthema’s binnen dit thema zijn breed. Probeer
daarom om specifieker te zijn in het open tekstveld.

15)

Tenslotte vult u de nummer 3 van uw top-3 in:

16)
Bij dit derde thema wordt weer gevraagd rapportcijfers te geven aan onderwerpen binnen dit thema.
Andere of specifieke ideeën kunt u kwijt in het tekstveld.
Als voorbeeld laten we nu de onderwerpen zien binnen het thema Vrije tijd:

Dit thema heeft het kleinste aantal vooraf gegeven onderwerpen in de lijst staan, namelijk twee.
Wil dat zeggen dat er maar twee onderwerpen te bedenken zijn op het gebied van vrije tijd? Nee, dat
hoeft niet! Gebruik het tekstveld om eventuele andere onderwerpen in te vullen.
17)
U krijgt een informatieveld te zien:

Vanwege privacybescherming kunt u niet uw emailadres invullen. U moet ZELF een mail sturen naar
kennisagenda.autisme@outlook.com als u deel wilt nemen aan de focusgroepen.
LET OP: Dit wil niet automatisch zeggen dat u ook echt kan deelnemen. Dit hangt onder andere af
van het aantal aanmeldingen.

Na 3 subthema’s te hebben ingevuld wordt de enquête afgesloten met

18) Als u in het begin heeft aangegeven alleen de vragen over autisme te beantwoorden, bent u nu
op het einde.
Anders krijgt u nu vragen over de transformatie van de jeugdzorg te zien. Ook mensen met autisme
en hun naasten mogen deze vragen invullen. Daarvoor hoeft u geen ervaring met jeugdhulp te
hebben. Het hebben van een mening is genoeg.
In deze handleiding worden de jeugdhulp-vragen niet verder besproken.
19)
Nadat u klaar bent met invullen van alle vragen over autisme en/of jeugdzorg, nadert u het einde van
de vragenlijst. Hier kunt u aanvinken op welke wijze u in de toekomst geïnformeerd wilt worden.

Let op: deze vraag is alleen ter informatie aan de onderzoekers. Als u bijvoorbeeld ‘via e-mail’
aanvinkt kunt u niet uw emailadres achterlaten. De gebruikte enquête techniek kan dan namelijk
privacyregels meer navolgen.
Als het verschil tussen ‘anders, namelijk’ en ‘op maat, namelijk’ niet duidelijk is: a.u.b. negeren.
LET OP: Deze vraag gaat, als je letterlijk leest, niet over hoe je op de hoogte wordt gehouden van de
resultaten van het huidige onderzoek.
Als je dit wilt, vul dit in bij ‘anders, namelijk’.
Voor de zekerheid kun je ook een mail sturen naar kennisagenda.autisme@outlook.com.
LET OP: Als u op het eind op ‘Verstuur’ drukt, kunt u niet meer terugbladeren.
20)
Dit is het einde van de enquête.

Onderstaand een uitleg van de thema's.

1

Dit thema gaat over hoe mensen met autisme mee kunnen
doen en erbij kunnen horen in de samenleving. Bijvoorbeeld
door aanpassingen aan de samenleving (openbare ruimte en
Beeldvorming en inclusie openbare gelegenheden); zorgen voor een positieve
beeldvorming; acceptatie van en begrip voor mensen met
autisme. Ook meer besef dat autisme niet altijd (direct)
zichtbaar is hoort hierbij.

2

Sociale contacten (o.a. kennissen, vrienden) en communicatie,
Communicatie en contact zowel tussen mensen met en zonder autisme, als tussen
mensen met autisme onderling.

3

Prevalentie bij verschillende doelgroepen. Allerlei
aspecten van diagnostiek: o.a. misdiagnoses,
overdiagnostiek, onderscheid tussen autisme en andere
Diagnostiek en prevalentie
aandoeningen, diagnostiek bij meisjes/vrouwen, voor- en
nadelen van een vroege of late diagnose, acceptatie van
diagnose.

4

Filosofische en ethische
vragen

Dit thema gaat o.a. over de vraag wat autisme nu eigenlijk is.
Is autisme een stoornis, afwijking of slechts een vorm van
diversiteit? Is het aanpassen van gedrag richting ‘normaal’ iets
goeds of juist niet? Wat is de waarde van ervaringskennis?

5

Gezin, ouderschap en
opvoeden

Dit thema gaat over de gezinnen en families waarin één of
meer mensen met autisme voorkomen en over de kwaliteit van
leven van gezinnen waarin autisme voorkomt. Ook
moederschap/ouderschap met autisme hoort bij dit thema.

6

Hulp, behandeling,
medicatie

Diverse aspecten van hulp, behandeling en medicatie vallen
onder dit thema. Zoals het doel, de vorm, de effectiviteit, de
beschikbaarheid van hulp/behandeling/medicatie,
hulpmiddelen, de bejegening door hulpverleners en de inzet
van ervaringsdeskundigen bij behandeling.

7

Kenmerken, klachten en
comorbiditeit

Kenmerken (eigenschappen, gedrag, emoties, IQ) van
mensen met autisme, klachten en problemen die mensen met
autisme ervaren en comorbiditeit.

8

Kennis en informatie

Dit thema gaat over de vraag of er genoeg kennis over
autisme beschikbaar is bij bepaalde groepen zoals
hulpverleners en docenten, of in de maatschappij. Ook gaat
het over het geven van voorlichting, het delen van kennis, de
beschikbaarheid en vindbaarheid van kennis en het beter
benutten van wetenschappelijke kennis.

9

Kwaliteit van leven:
Onderzoek naar zingeving, levensgeluk, welbevinden en/of
zingeving en levensgeluk welzijn van mensen met autisme.

10

Omgaan met (het eigen)
autisme

De manier waarop mensen met autisme omgaan met hun
autisme en/of diagnose. Denk hierbij aan zelfhulp,
zelfredzaamheid, zelfbeeld, zelfbewustzijn, identiteit en de
bespreekbaarheid van autisme.

Onderwijs

Dit thema gaat over de beschikbaarheid van onderwijs,
hulp/begeleiding bij onderwijs, het vergroten van de kennis
over autisme binnen het onderwijs, aanpassingen of
voorzieningen op scholen en het vinden van passend
onderwijs voor verschillende doelgroepen.

11

Hoe ontwikkelen kenmerken van autisme en mensen met
autisme zich tijdens de levensloop? Ook specifieke
levensfases, zoals de puberteit of overgang vallen onder dit
thema.

12

Ontwikkeling en
levensloop (incl.
veroudering)

13

Wat is de oorzaak van autisme? Denk hierbij aan factoren in
de omgeving, in het DNA of in de hersenen, of tijdens de
Oorzaken, mechanismen zwangerschap. Is het mogelijk en wenselijk om de kans op
en preventie
autisme te verkleinen? Hersenonderzoek in ruime zin valt
onder dit thema (bijv. onderzoek m.b.v. MRI of EEG), evenals
onderzoek naar genetica en erfelijkheid.

14

Dit thema gaat over organisatorische en financiële aspecten,
zoals wachtlijsten, de gevolgen van wet- en regelgeving voor
Organisatie en financiering
mensen met autisme (zoals de toegang tot de Wet Langdurige
van de zorg
Zorg), het PGB, de transitie van zorg naar de gemeenten en
indicatiestelling door gemeenten.

15

Partnerrelatie, seksualiteit Dit thema gaat over de partnerrelatie, seksualiteit, intimiteit en
en intimiteit
gender(identiteit).

16

Prikkelverwerking

Het omgaan met- en verminderen van overprikkeling, de inzet
van medicatie en de gevolgen van (verstoorde)
prikkelverwerking. Ook de relatie tussen voeding/darmen en
prikkelverwerking valt onder dit thema.

17

Dit thema gaat over allerlei aspecten van de spijsvertering in
relatie tot autisme. Over de invloed van bepaalde
Voeding, eten en darmen
voedingsstoffen op autismesymptomen en over de relatie
tussen de darmen/spijsvertering en autisme.

18

Vrije tijd

Dit thema gaat over vrije tijd, inclusief sport/beweging.

Werk en dagbesteding

Bij dit thema horen allerlei aspecten van (betaald en
onbetaald) werk/dagbesteding, zoals het vinden van werk,
functioneren van mensen met autisme in een baan, uitval uit
werk, de voordelen van medewerkers met autisme, gevolgen
van wet- en regelgeving, openheid over autisme op het werk
en het vergroten van de kennis over autisme bij werkgevers en
collega’s. Werken als zelfstandig ondernemer valt eveneens
onder dit thema.

Wonen

Dit thema gaat over allerlei aspecten van wonen, al dan niet in
combinatie met zorg/hulp. Zoals de beschikbaarheid van
passende woonruimte voor verschillende doelgroepen,
hulp/begeleiding bij wonen, benodigde aanpassingen aan
woningen, en het vergroten van de kennis over autisme bij
woon(zorg)voorzieningen.

19

20

