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Specialistisch Onderzoek Autisme 
Werknemers met autisme hebben diverse problemen op de arbeidsmarkt.  
Het is aannemelijk dat een grote groep mensen werkt zonder dat ze weten dat ze 
autisme hebben. Bij hen komt de diagnose óf op latere leeftijd óf helemaal niet. 
Werknemers met autisme zijn kwetsbaar voor veranderingen en overgangen naar 
nieuwe situaties. Het risico dat er autisme gerelateerde problemen ontstaan die niet 
adequaat worden opgelost, neemt dan toe. Hierdoor ontstaat langdurig verzuim en 
gaat talent voor de arbeidsmarkt verloren. Door daar oog voor te hebben en extra 
hulp te bieden, kunnen mensen met autisme in hun kracht blijven functioneren.  
 
 
Wat is een Specialistisch Onderzoek naar Autisme? 
Het specialistisch onderzoek naar autisme geeft de werknemer binnen één dag 
duidelijkheid over het al dan niet aanwezig zijn van autisme of een aanverwante 
stoornis. Het diagnostisch protocol bestaat uit een aantal deelonderzoeken conform 
de meest recente richtlijnen.  
  
 
Wanneer is een Specialistisch Onderzoek naar Autisme zinvol? 
• Als de diagnose niet eerder is uitgesloten of bevestigd.  
• Als onduidelijk is wat de werknemer nodig heeft om te kunnen functioneren 
• Bij stagnatie in herstel ondanks verschillende behandelingen. 
• Als er behoefte is aan snelle diagnostiek vanwege de lange wachttijden regulier 
• Ter voorkoming van instroom in de WGA 
• Tijdens het inzetten van een Spoor 2 re-integratietraject 
• Ter onderbouwing van een UWV procedure 

  
 
Het onderzoeksteam 
De specialistische onderzoeken worden verricht door een klinische neuropsycholoog 
in samenwerking met een psychodiagnostisch werker onder supervisie van een 
psychiater. 
  
 
Rapportage 
Er wordt een uitgebreide medische rapportage opgesteld voor de bedrijfsarts met 
een beantwoording van de vraagstelling. De werkgever en casemanager ontvangen 
een lekenrapportage (zonder medisch inhoudelijke informatie). De rapportages zijn 
helder, compleet en geven praktische handvatten voor verder beleid. 
 
 
 
 
 
Uiteraard zijn onze trajectadviseurs voor al uw vragen telefonisch te bereiken op 
werkdagen, tijdens kantooruren via 033-4615505 

Specialist op gebied 
van psychisch verzuim 

Van verkorte 
diagnostiek tot 
specialistische 
expertise en 
behandeling 
 

Van compacte
diagnostiek tot
uitgebreide
expertise en
specialistische
behandeling

Uw specialist bij
psychisch verzuim

QS Gezondheidsmanagement BV
Regentesselaan 24G
3818 HJ  Amersfoort

T 033-4615505
E info@qsgezondheidsmanagement.nl
W www.qsgezondheidsmanagement.nl


