
Kinderen en volwassenen met autisme

Wat is autisme?

Autisme is een ontwikkelingsstoornis. Ruim één procent van
de Nederlanders heeft autisme. Beter gezegd een autisme
spectrum stoornis. Mensen met autisme verwerken informatie 
die binnenkomt via de zintuigen op een andere manier. Voor hen 
is het moeilijk om al deze ‘losse’ informatie te verwerken tot een 
samenhangend geheel. 

Iemand met autisme is anders, maar geen twee personen met 
autisme zijn hetzelfde. Autisme gaat niet over. 

Autisme betekent een leven lang anders.

Meer informatie?

Coördinator ANG:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Mw. Roelie Veldhuis
06 31670098
info@autismegroningen.nl
www.autismegroningen.nl



Symptomen

Symptomen van autisme die in meerdere of mindere mate voor-
komen:

1. moeite met contact maken en onderhouden;

2. moeite met communiceren;

3. zich dingen niet goed kunnen inbeelden of voorstellen (vaak  
    geen fantasie of juist een te grote fantasie);

4. star patroon van routines, gewoontes of handelingen;

5. beperkte, maar intense interesses. Vaak moeite met (onvoor- 
    spelbare) veranderingen. 

Dagelijks leven met autisme

Autisme heeft invloed op alle terreinen van het leven. Dat heeft 
natuurlijk gevolgen voor de persoon met autisme zelf, maar ook 
voor de omgeving van de persoon. Belangrijk is herkenning, 
erkenning en passende ondersteuning, zorg en behandeling. 

Autisme Netwerk Groningen (ANG)

Veel sectoren zijn betrokken bij de ondersteuning van mensen 
met autisme. Het gaat om signalering, diagnostiek, onderwijs, 
wonen, werk/dagbesteding, vrije tijd en netwerk. Daardoor is de 
ondersteuning aan en zorg voor mensen met autisme erg 
versnipperd. 

Autisme Netwerk Groningen is een samenwerkingsverband van 
diverse organisaties die ondersteuning bieden aan kinderen/vol-
wassenen met autisme. 

De organisaties:

• hebben een gezamenlijke website met informatie over autisme  
   (inclusief een sociale kaart);

• zetten zich in om te komen tot meer samenhang en afstemming  
   in de ondersteuning aan en zorg voor mensen met autisme;

• delen kennis en kunde op gebied van autisme;

• werken in gezamenlijkheid aan oplossing van knelpunten. 

De regie van de cliënt en zijn/haar netwerk is hierbij het 
uitgangspunt. De organisaties willen met de samenwerking 
bereiken dat mensen met autisme zo weinig mogelijk obstakels 
ervaren om te kunnen participeren in de samenleving. 
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