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Knelpunten Uitgangsvragen

Wat zijn in de  
jeugdzorg knelpunten  

op het gebied van autisme
spectrumstoornissen en 

op welke vragen moet de 
richtlijn antwoord  

geven?

Deze Informatiekaart dient als knelpuntenanalyse voor de ontwikkeling van een richtlijn autismespectrumstoornissen voor de jeugdzorg. 
De kaart geeft een overzicht van de uitgangsvragen waarop de richtlijn antwoord moet geven. 
De term autismespectrumstoornissen omvat de volgende vijf stoornissen, zoals onderscheiden in de DSM-IV: 

1. Autistische stoornis
2. Syndroom van Rett 
3. Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd
4. Syndroom van Asperger 
5. PDD-NOS (Pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anderszins omschreven)

Daar waar op de kaart wordt gesproken over stoornissen en diagnoses, worden stoornissen en diagnoses bedoeld binnen het autismespectrum. 
De knelpunten analyse is tot stand gekomen op basis van twee denksessies met deskundige n. Met dank aan allen voor hun denkwerk.

Diagnostiek

Interventies

Verblijf

Hulpverleners hebben onvoldoende
kennis over autismespectrumstoornissen  
en missen vaardigheden om de invloed  
hiervan op de ontwikkeling te bepalen.

Hulpverleners hebben onvoldoende 
kennis over wat effectief is en wat 
niet bij autismespectrumstoornissen.

Het korte, snelle karakter van de meeste 
interventies sluit slecht aan bij de behoefte 
aan langdurige, flexibele zorg van kinderen 
met een autismespectrumstoornis.

Hulpverleners weten onvoldoende 
welke interventies geschikt zijn bij 
autismespectrumstoornissen.

Het ontbreekt aan woonvormen die  
geschikt zijn voor kinderen met een  
autismespectrumstoornis.

Met welke criteria kunnen hulpverleners de aard van een stoornis binnen het autismespectrum vaststellen?
Hoe kunnen hulpverleners de invloed van een stoornis op de ontwikkeling van het kind inventariseren?
Hoe kunnen hulpverleners onderscheid maken tussen problematiek die wel en niet samenhangt met de stoornis?
Welke specifieke deskundigheid en welk opleidingsniveau is vereist voor het (bij)stellen van een diagnose?

Wanneer zijn behandelingen effectief en met welke instrumenten kunnen hulpverleners dit zelf vaststellen?
Welke specifieke deskundigheid en welk opleidingsniveau is vereist voor een effectieve behandeling?

Hoe kunnen hulpverleners hun interventies inpassen in een levenslange en levensbrede behoefte aan zorg? 
Welke werkwijze kunnen hulpverleners gebruiken om de zorg te laten aansluiten bij ondersteuning van anderen?

Wat zijn voor de stoornissen (kosten)effectieve interventies, naar leeftijd, cognitief niveau en gezinssituatie?

Aan welke eisen moeten woon- en behandelomgevingen voldoen voor kinderen met een stoornis? 
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