
Reach-Aut doet onderzoek naar beter leven met autisme. Dit doen we samen met mensen met autisme en 
hun omgeving. Het project wordt medegefinancierd door ZonMw. Bekijk ook onze andere factsheets.

Autisme bij jonge kinderen herkennen (en er vervolgens ook nog iets mee doen)

# 4. Ik zie, ik zie… 
Voor wie van belang? 
* professionals zorg en welzijn

* professionals onderwijs

* jonge kinderen met autisme & hun familie
In het kort
Jong geleerd is oud gedaan. Dat geldt 
ook voor omgaan met autisme. Belang-
rijk dus, om zo vroeg mogelijk in de 
ontwikkeling van een kind autisme te 
signaleren. Daarom ontwikkelden we een 
website voor ouders, een live online trai-
ning voor jeugdartsen en een e-learning 
voor leerkrachten. Die helpen ‘alarm-
signalen’ te herkennen. En geven tips & 
tricks voor omgaan met jonge kinderen 
met autisme.
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Voor wie van belang?
- professionals zorg en welzijn
- professionals onderwijs
- jonge kinderen met autisme & hun 
familie
In het kort
Jong geleerd is oud gedaan. Dat geldt 
ook voor omgaan met autisme. 
Belangrijk dus, om zo vroeg mogelijk in 
de ontwikkeling van een kind autisme 
te signaleren. Daarom ontwikkelden we 
een website voor ouders, een live online 
training voor jeugdartsen en een 
e-learning voor leerkrachten. Die 
helpen ‘alarmsignalen’ te herkennen. En 
geven tips & tricks voor omgaan met 
jonge kinderen met autisme.  
Vraag je je als ouder af of je kind 
autisme heeft? Drie dingen die je kunt 
doen:
1 Praat erover met mensen in je 
omgeving. Zij kunnen met je meeden-
ken.
2 Luister naar je eigen ‘niet pluis’-gevoel 
� ook als anderen je niet serieus nemen.
3 Raadpleeg een professional.
Ben je professional? En vraag je je af of 
een kind autisme heeft? Dit kun je doen:
1 Zorg dat je kennis over autisme 
up-to-date is. Lees alles over signalen en 
verwijsmogelijkheden.
2 Overleg met je collega’s als je twijfelt.
Ook interessant
+ Meer dan 35 deelnemers in 2 
focusgroepen uit de regio’s Rijnmond, 
Noord-Holland en Den Haag werkten 
mee. Plus 3 echt multidisciplinaire 
werkgroepen: Jeugdarts, CJG-stafarts, 
psycholoog, psychiater, Jeugd GGZ 
beleidsmedewerker, onderwijsadviseur, 
docent basisschool, ervaringsdeskundi-
ge, onderzoeker en onderzoeksassis-
tent.
+ Hoe bouw je als gemeente een 
duurzaam samenwerkingsnetwerk op 
tussen ouders, school en zorgprofessio-
nals? De kennis en ervaring die we 
opdeden, legden we vast in een 
factsheet. 
Aan de slag!
Ouder of familie van een jong kind met 
mogelijk autisme? Ga naar https://w-
ww.autismejongekind.nl/
Leerkracht en interesse in de e-learn-
ing? Ga naar ….
Jeugdarts of andere JGZ-professional en 
interesse in een live online cursus? Ga 
naar ….

Reach-Aut doet onderzoek naar beter 
leven met autisme. Dit doen we samen 
met mensen met autisme en hun 

Vraag je je als ouder af  
of je kind autisme heeft?  
Drie dingen die je kunt doen:

Ben je professional? En vraag je je 
af of een kind autisme heeft? 
       Dit kun je doen:

Aan de slag!
Ouder of familie van een jong kind met het vermoeden van autisme?  
Ga naar www.autismejongekind.nl
Leerkracht en interesse in de e-learning? Ga naar study2go.nl.
Jeugdarts of andere JGZ-professional en interesse in een live online 
cursus? Ga naar study2go.nl. 

Ook interessant
Vele mensen dachten mee, dus we waren 
echt multidisciplinair. Van jeugdarts 
tot docent, van onderwijsadviseur tot 
onderzoeker.
Hoe bouw je als gemeente een duur-
zaam samenwerkingsnetwerk op tussen 
ouders, school en zorgprofessionals? 
De kennis en ervaring die we opdeden, 
legden we vast in een factsheet. 

1  Praat erover met 
mensen in je om-
geving. Zij kunnen 
met je meedenken.

1  Zorg dat je kennis over autisme 
up-to-date is. Lees alles over  
signalen en verwijsmogelijkheden.

2  Luister naar je eigen 
‘niet pluis’-gevoel > 
ook als anderen je 
niet serieus nemen. 

2  Overleg met je collega’s  
als je twijfelt.

3  Raadpleeg 
een 
professional.
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https://www.autismejongekind.nl/
https://study2go.nl/products/basiskennis-en-signalering-ass-voor-leerkrachten
https://study2go.nl/collections/ontwikkelingsstoornissen/products/vroegsignalering-van-ass-in-de-jgz

