Wat doet u als iemand u de
Autipas laat zien?
De Nederlandse Vereniging voor Autisme adviseert mensen
met autisme om in een onoverzichtelijke situatie altijd
naar iemand toe te gaan die herkenbaar is aan zijn of haar
uniform en deze persoon de Autipas te tonen. Zo komen zij
niet onnodig in ingewikkelde situaties terecht en kunnen zij
de juiste hulp verwachten.
• Neem de Autipas én de pashouder serieus;
• Leg eerst uit wat u gaat doen en ga na of u goed begrepen
bent voordat u tot actie overgaat;
• Stel eenvoudige, eenduidige vragen;
• Geef iemand met autisme extra bedenktijd om uw
informatie op te nemen;
• Raak een persoon met autisme niet onnodig aan;
• Vermijd ironie, sarcasme en gebruik geen overdrachtelijke
taal of vergelijkingen;
• Bedenk dat de persoon met autisme niet onbeleefd wil
zijn door u niet aan te kijken;
• Vraag om een legitimatie wanneer u twijfelt of degene
die u de Autipas toont de rechtmatige eigenaar is.

De Autipas is naar Engels voorbeeld ontwikkeld
door de Nederlandse Vereniging voor Autisme, het
AutismeFonds en het Landelijk Netwerk Autisme.

De Autipas wordt verstrekt door:
Nederlandse Vereniging voor Autisme
Weltevreden 4c
3731 AL De Bilt
Tel. 030-2299800
E-mail: info@autisme.nl
www.autisme.nl

Nederlandse Vereniging voor Autisme

Meld u nú aan als lid!
De Nederlandse Vereniging voor Autisme is een belangenvereniging voor mensen met autisme, hun ouders, partners
en andere naastbetrokkenen. Om te kunnen blijven werken
aan meer begrip en kansen voor mensen met autisme,
hebben we ook ú hard nodig!
Als lid krijgt u van ons:
• begrip en herkenning;
• informatie waar u écht wat aan hebt;
• lotgenotencontact bij u in de buurt;
• ledenvoordeel op NVA-producten en activiteiten.
Aanmelden? Dat kan via www.autisme.nl.
Profiteer direct van de ledenkorting op de Autipas!
Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)
Weltevreden 4c
3731 AL De Bilt
Tel:. 030-2299800
Fax: 030-2662300
E-mail: info@autisme.nl
Website: www.autisme.nl
Informatie en Advieslijn:
Telefoon: 0900 – AUTISME / 0900 – 288 47 63 (€ 0,05 p/m)
E-mail: I&A@autisme.nl

Steun het AutismeFonds op giro 479
Met de opbrengsten van het AutismeFonds realiseert de NVA
projecten die ervoor zorgen dat mensen met autisme mee
kunnen doen: op school, op het werk en in de vrije tijd.
Meer informatie: www.autismefonds.nl
© 2012 NVA

AUTIPAS
De Autipas biedt mensen met autisme
de helpende hand

Hoe ziet de Autipas eruit?
De pas bestaat uit een plastic kaart ter grootte van een
creditcard, zodat de pashouder deze altijd bij zich kan
dragen. De pas wordt geleverd met een bijpassend hoesje
waarop de belangrijkste persoonlijke kenmerken van de
gebruiker kunnen worden aangekruist. Ook kunt u nog
een formulier downloaden van www.autisme.nl waarop
belangrijke telefoonnummers kunnen worden ingevuld.
Dit formuliertje past precies in het hoesje. Op deze
site staan tevens vertalingen, bijvoorbeeld handig om te
gebruiken op vakantie.

Thijs durft nu eindelijk zélf
met de bus naar school.
Met de Autipas op zak voelt
hij zich veilig.

Waarom de Autipas?

Wanneer kunt u de Autipas gebruiken?

De Autipas bestellen

Als je autisme hebt, dan kun je vastlopen in situaties waarbij
de spanning oploopt. Dat kan zich uiten in bijzonder gedrag
dat vaak niet wordt begrepen. De Autipas zorgt voor begrip,
verklaart dat gedrag en geeft zelfvertrouwen aan de gebruiker.

Door de Autipas te tonen in een lastige situatie, of bij een
eerste contact met een hulpverlener of instantie, kunt u
op eenvoudige en discrete wijze informatie geven over de
aanwezige handicap. Bijvoorbeeld bij de tandarts, in het
ziekenhuis, of aan een loket. Of bij onverwachte situaties
die onrust en paniek kunnen oproepen, zoals opstootjes, of
bij politie- en douanecontroles. Zo worden misverstanden
en escalaties vaak voorkomen. De Autipas kan ook een
hulpmiddel zijn om een bezoek aan een evenement of
pretpark gemakkelijker te maken. Dankzij deze pas kunnen
veel kinderen en volwassenen met autisme nu óók genieten
van zo’n dagje uit.

U kunt het aanvraagformulier voor de Autipas downloaden
via www.autisme.nl. Na invulling kunt u dit formulier
opsturen naar de Nederlandse Vereniging voor Autisme.
Bij het aanvraagformulier dient u ook altijd een kopie van
de diagnosestelling mee te sturen, of een formulier waaruit
de diagnosebevestiging blijkt (door huisarts of behandelend
arts ondertekend, conform KNMG-voorwaarden). Dit is
om misbruik van de pas te voorkomen. De pas is strikt
persoonlijk.

Wat is autisme?
Autisme is een onzichtbare handicap, maar heeft een
grote invloed op iemands leven. Autisme is een
aangeboren stoornis in de hersenen en komt voor bij
elk intelligentieniveau. Alles wat mensen met autisme
zien, horen, ruiken etc, wordt op een andere manier
verwerkt. Ze nemen de wereld in losse deeltjes waar.
Een serie foto’s in plaats van een film. Hierdoor kost
het veel moeite om te begrijpen wat er gebeurt of
bedoeld wordt. In deze onoverzichtelijke wereld zoeken
ze structuur en veiligheid. Daardoor gedragen ze zich
soms anders en worden ze vaak niet begrepen door de
mensen om hen heen.

Begrip en steun vanuit
de omgeving zijn onmisbaar.

Met de Autipas kon Ellen de tandarts
snel duidelijk maken waarom haar
dochter soms zo ‘heftig’ kan reageren.

De persoonsgegevens worden conform de wet op de
privacy bij de NVA bewaard.
De Autipas kost € 12,50 voor leden van de NVA
en € 29,75 voor niet-leden (tussentijdse wijzigingen
voorbehouden). Betaling geschiedt via een machtiging
op het aanvraagformulier.

Meer informatie over autisme
en de Autipas: www.autisme.nl

