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Achtergrond
Zowel het UMC Utrecht (PsyNet) als het Dr. Leo Kannerhuis (Quli) zijn met grootschalige
projecten bezig op het gebied van de organisatie van de zorg en ondersteuning rondom
mensen met autisme. Deze ontwikkelingen zijn gelijktijdig en onafhankelijk van elkaar
gestart. Tussen de gekozen middelen en methodes zitten overeenkomsten maar ook
verschillen. In beide projecten ligt de regie bij de persoon met autisme en vormt een digitaal
platform de basis waarmee het samenwerken in netwerken wordt ondersteund. PsyNet richt
zich echter primair op de zorg zelf, terwijl Quli zich primair richt op het maatschappelijk
functioneren. Het UMC Utrecht heeft het zorgnetwerkmodel PsyNet ontwikkeld rondom de
patiënt, de mantelzorg en de huisarts door een team van zorgaanbieders uit diverse
disciplines.

Vraagstelling
De centrale vragen van het onderzoek zijn:
1. Op welke wijze dragen de netwerkportalen PsyNet en Quli bij aan de samenwerking
tussen de persoon met autisme en de verschillende professionele en informele
netwerkleden?
2. Wat is de bijdrage van deze netwerkportalen aan de kwaliteit van leven en
zelfredzaamheid van de persoon met autisme?
3. Wat is de kosteneffectiviteit van het netwerkportaal PsyNet voor de zorg en
ondersteuning van mensen met autisme?
Het onderzoek bestaat uit twee deelstudies. In deelstudie 1 wordt in beide projecten
onderzocht welke factoren bijdragen aan een betere kwaliteit van leven en zelfredzaamheid
van de deelnemers. In deelstudie 2 wordt bij PsyNet de opbrengst in termen van
kosteneffectiviteit onderzocht. De eerste onderzoeksvraag komt in beide deelstudies aan
bod.
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Eindproducten
1.
2.
3.
4.

Rapport pilot PsyNet 2014
Advies aan beleidsmakers en zorgaanbieders
Proefschrift
Vier artikelen

Toepasbaarheid
Doordat beide digitale portalen deels een andere en deels een overlappende doelgroep
hebben, zal de verkregen kennis breed toepasbaar zijn binnen en buiten de zorg.

Samenwerking
-

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
UMC Utrecht
Dr. Leo Kannerhuis
SBWU (beschermd wonen)
Altrecht
Victas verslavingszorg
Gemeente Utrecht
Stadmaatschap Utrecht huisartsen
Molemann Mental Health

Contact: info@reach-aut.nl

De verbinding tussen wetenschap en praktijk
als het om autisme gaat

reach-aut.nl

ZonMw heeft voor twee academische werkplaatsen voor autisme een subsidie toegekend:
Samen Doen! en Reach-Aut
academischewerkplaatsautisme.nl
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