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2 Een beter idee van wat je als persoon met
de diagnose autisme zelf kunt doen om te
zorgen voor een fijne oude dag.
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Inzicht in en omgaan met
cognitieve problemen
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de slag!
>  Aan
Meer weten over het werkboek? Kijk op de website van Reach-Aut.
Of neem contact op met aging@adhd-autisme.nl.

3
Meer gevoel van regie over je eigen leven
als je ouder wordt en de diagnose hebt.

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.

