
 

 

Factsheet JGZ-richtlijn Autismespectrumstoornissen 
Wat levert de richtlijn op? 
➢ Verbetering van vroege signalering en screening van jeugdigen met autismespectrumstoornissen (ASS); 
➢ Diagnosticeren van 60% van kinderen die ASS hebben, voor het vierde levensjaar; 
➢ Begeleiding en behandeling worden vroegtijdig ingezet; 
➢ Verbeterde kwaliteit van leven van jeugdigen met autisme en hun gezinsleden; 
➢ Betere prognose van oudercompetentie, onderwijs en ernst van autisme; 
➢ Minder  ontwikkeling van andere stoornissen; 
➢ Goede samenwerking tussen betrokken partijen; 
➢ JGZ- professionals beschikken over kennis en informatie en delen die met ouders en ketenpartners. 

Doel van de richtlijn 
De JGZ professional is  toegerust om: 
 
➢ Problemen in de psychosociale 

ontwikkeling van jeugdigen te 
signaleren 

➢ Een belangrijke bijdrage te leveren 
aan de vroegtijdige onderkenning 
van Autisme. 

➢ Jeugdigen en hun ouders , met 
name in onzekere periode tussen 
vermoeden en diagnose te 
begeleiden. 

➢ Samen te werken met 
ketenpartners, door te verwijzen 
en coördinatie van zorg uit te 
voeren. 

➢ Kennis en informatie over te 
dragen aan ouders en 
ketenpartners. 

Waarom deze richtlijn  
Autisme komt voor bij 1 op de 100 personen, op alle niveaus van 
intelligentie. Het komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. 
 
Vroegtijdige signalering mogelijke kenmerken ASS zodat: 
❖ Begeleiding en toeleiding naar diagnostiek sneller kunnen 

plaatsvinden 
❖ Daarmee de gevolgen voor kind en omgeving zoveel 

mogelijk beperkt  worden 
❖ Samenwerking met samenwerkingspartners in een vroeg 

stadium vorm kan krijgen 
Vermoedens van autisme maken ouders ongerust en onzeker. 
De JGZ kan begeleiding bieden en informatie geven. 
 

De JGZ kan bijdragen aan voorlichting over signaleren van ASS 
op plaatsen waar kinderen komen, zoals peuterspeelzalen, 
scholen en kinderdagopvang. 

Activiteiten 
➢ Signaleren, beoordelen, 

begeleiden en verwijzen 
➢ Monitoring en zorgcoördinatie 
➢ Overdragen van kennis en 

informatie  
➢ Consultatie vragen bij jeugd GGZ 
➢ Samenwerken in de keten  
➢ Afstemmen van zorgcoördinatie  

Instrumenten  
❖ Van Wiechenonderzoek 
❖ CoSoS (voorheen ESAT) 
❖ SDQ 
❖ SCQ 
❖ ASV/SRS 

Randvoorwaarden 
M.b.t .scholing 
❖ Scholing gebruik richtlijn 
❖ Scholing over de aanpassingen in het van 

Wiechenonderzoek 
❖ Scholing gebruik instrumenten/vragenlijsten 

 
M.b.t .invoering 
Binnen de JGZ-organisatie afspraken maken over wie wat doet:  
❖ in de signalering, screening en toeleiding  
❖ in de ondersteuning aan ouders (opvoedadviezen) 
❖ in de coördinatie van zorg 

 
Buiten de JGZ organisatie samenwerking zoeken en afspraken 
maken met ketenpartners. Op instellingsniveau en op 
lokaal/regionaal niveau.  

 


