
 
 

NIEUWSBRIEF 4 oktober 2021 

Nieuws vanuit de aangesloten organisaties 
 
CCE en TOPGGz slaan handen ineen om consultaties te stimuleren 

 
Middin: Creativiteit borrelt en bruist in atelier de Weesperstraat 
 
Middin: M ijnEigenPlan: ‘Het is wennen maar het helpt mij ook’.   

Boeken 
 
Ik zie anders niets aan je; Over psychische aandoeningen en het brein boek van psychiater Menno Oosterhoff  

Blogs e.a. artikelen 
 
‘Kijk me eens aan’ blog van Ingrid Bilardie, moeder van autistische kinderen 

Gezondheidsraad presenteert Werkprogramma 2022 
 

Lancering van Manifest Hoofdzaken  
Op 30 september lanceerden de Hersenstichting, MIND en ZonMw het Manifest Hoofdzaken. In dit 
Manifest pleiten ze voor het opzetten van een nationaal kennis- en innovatieprogramma voor hersen- 
en/of psychische gezondheid. 
 
Autisme en een afwijkende pijnbeleving. (blog van een ervaringsdeskundige) 

 
Autistische meltdown (blog van een ervaringsdeskundige) 

 
Autisme en pesten, niet onvermijdelijk, wel schadelijk (column van autistische socioloog  Mieke van Stigt) 
Boek> Alles over pesten 

 

De jacht op de verdwenen miljoenen van Dokter Bosman (artikel van Follow the money) 

 
Parels van de GGZ (fijn blog / opsteker van ervaringsdeskundige)   
 
Camouflage van autistische symptomen voorspeller van angst, depressie en stress (artikel op Kenniscentrum 
Phrenos  

Podcasts / Webinars 
 
Als emoties met vertraging komen (van ervaringsdeskundige) 

                                                                                                                         
Wie gaan er door met het thema destigmatisering? - Samen Sterk zonder Stigma 
 

https://cce.nl/nieuws/cce-en-topggz-slaan-handen-ineen-om-consultaties-te-stimuleren
https://middin.nl/creativiteit-borrelt-en-bruist-in-atelier-de-weesperstraat
https://middin.nl/mijneigenplan-het-is-wennen-maar-het-helpt-mij-ook
https://libris.nl/boek?authortitle=menno-oosterhoff/ik-zie-anders-niets-aan-je--9789492495976
https://ingridbilardie.wordpress.com/2021/09/20/kijk-me-eens-aan/
https://www.sociaalweb.nl/publicaties/gezondheidsraad-presenteert-werkprogramma-2022?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Zorg%26Sociaalweb+nieuwsbrief+23-09-2021
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/lancering-van-manifest-hoofdzaken/
https://a-typist.nl/autisme-en-een-afwijkende-pijnbeleving/
http://zokunjetookzien.nl/autistische-meltdown/
https://www.socialevraagstukken.nl/column/autisme-en-pesten-niet-onvermijdelijk-wel-schadelijk/
https://www.boompsychologie.nl/product/100-14_Alles-over-pesten
https://www.ftm.nl/artikelen/jacht-op-miljoenen-dokter-bosman?share=dSIG8PSfWKl6JiIrs03Uzdgnm80carI4Dt0Ju%2BZz4VJOMzbgkRCUvhoEAkieRw%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/parels-van-de-ggz-dd6-ggz/?trackingId=gsQrQ8k2SyKz88muJZsV7g%3D%3D
https://www.ggznieuws.nl/camouflage-van-autistische-symptomen-voorspeller-van-angst-depressie-en-stress/
https://www.youtube.com/watch?v=i-8L9P0e4To
https://www.youtube.com/watch?v=AK-7rO25ljQ


Wat heeft Samen Sterk in de afgelopen 10 jaar betekent? - Samen Sterk zonder Stigma (ontroerend filmpje) 

PODCASTSERIE BLIKOPENERS; OVER (ZELF)STIGMA 

Activiteiten voor doelgroep i.r.l. en digitaal / Peersupport 

13 oktober Autimsecafé Leiden Documentaire “Het kind of de rekening” 
 
12 oktober 13.30 – 15.00 uur (Online) Kom proeven op de ervaringsacademie De Ervaringsacademie treedt met 
de Proeverij op 12 oktober voor het eerst naar buiten om ouders, jongeren, professionals en andere 
belangstellenden kennis te laten maken met het aanbod. 

Bijscholing, symposia e.a. bijeenkomsten voor hulpverleners 
 
Ben je benieuwd waar de nieuwe richtlijn 'Signaleren traumagerelateerde problemen' over gaat? En wil jij 
weten wat jij als professional kunt doen om traumagerelateerde problemen bij jeugdigen te signaleren? Meld 
je dan aan voor het gratis webinar op maandag 25 oktober van 13.00 tot 14.30 uur.  
Tevens is er een dialoog sessie op 7 oktober van 9.00 tot 10.30 Klik hier om verder te lezen & aanmelding! 

Leergang autismespectrumstoornissen (docent Martine Delfos)  
12 oktober Oorzaken van uitstroom in de praktijk, hoe zit het nu echt? (Movisie) 

De algehele agenda van Movisie vind je hier! 
 
Start 15 november 2021 @ 09:30 – 12:30 en in januari 2022 
Workshop stressvolle dynamiek bij autisme  
 
14 oktober FANN organiseert op 14 oktober van 9.30 tot 12.00 uur een ochtendwebinar over o.a. camouflage 
bij vrouwen met autisme en autisme en de menopauze bij vrouwen met autisme. De inhoud is gericht op clinici 
en wetenschappelijk onderzoekers. Maar andere geïnteresseerden zijn ook welkom. De deelnamekosten 
bedragen € 10. 

4 november Wie betaalt de zorg van morgen? Kennismarkt Zorg&Sociaalweb 2021 over tekorten in de zorg en 
het sociaal domein.  

Onderzoek & ontwikkeling 
 

Bloeddrukmedicijn helpt kinderen met autisme bij verwerken van prikkels 
 
Site over inertie; de moeite met starten, schakelen en stoppen> http://autisticinertia.com/ 
Onderzoekster deelt tijdens Autminds de resultaten van het onderzoek naar welke mechanismen er 
bij inertie een rol (kunnen) spelen. 
 
High-profile autism genetics project paused amid backlash (onderzoek naar genen stop gezet na  alle kritiek van 
autisten) 

Hersenwetenschappers leren over autisme van zeldzame mutatie bij de amish 

Verslag congres zelfmanagement: jezelf kunnen zijn in een wereld samen met anderen (NIPA - Netwerk 
Innovatie & Productontwikkeling Autisme) Save the date! 22 november: NIPA kennismakingsbijeenkomst  
 
Onderzoek over zwemles.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=xRikNlgJv9I
https://samensterkzonderstigma.nl/tool/podcastserie-blikopeners/
https://www.eventbrite.com/e/tickets-autismecafe-13-oktober-documentaire-het-kind-of-de-rekening-180263421747
https://netwerkbetersamen.nl/ervaringsacademie/
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/Upo-9oMtg6kkJM__RnLktxub3SF-MgMOL2EncrfHgkZOkEfACLgY29npDzIIt_kLX8UlIBnNqj61etxqFHI_iA/G68YHQ96zxspYkX
https://www.logavak.nl/aanbod/2/21/1753/leergang-autismespectrumstoornissen?fbclid=IwAR1_jSHkwXK28VprFevt9ZeL7f1ZnJBzEed8Ev_tqNIATZH34gvUHWjL1Mc
https://www.movisie.nl/agenda/oorzaken-uitstroom-praktijk-hoe-zit-nu-echt
https://www.movisie.nl/agenda?utm_medium=email
https://netwerkbetersamen.nl/event/workshop-stressvolle-dynamiek-bij-autisme/
https://www.fann-autisme.nl/nieuws/
https://www.fann-autisme.nl/nieuws/
https://www.sociaalweb.nl/nieuws/wie-betaalt-de-zorg-van-morgen-kennismarkt-zorg-sociaalweb-2021-over-tekorten-in-de-zorg-en-het-sociaal-domein?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Zorg%26Sociaalweb+nieuwsbrief+23-09-2021
https://www.sociaalweb.nl/nieuws/wie-betaalt-de-zorg-van-morgen-kennismarkt-zorg-sociaalweb-2021-over-tekorten-in-de-zorg-en-het-sociaal-domein?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Zorg%26Sociaalweb+nieuwsbrief+23-09-2021
https://www.nu.nl/binnenland/6160445/bloeddrukmedicijn-helpt-kinderen-met-autisme-bij-verwerken-van-prikkels.html
https://www.nu.nl/binnenland/6160445/bloeddrukmedicijn-helpt-kinderen-met-autisme-bij-verwerken-van-prikkels.html
http://autisticinertia.com/
https://www.autminds.nl/
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02602-7
https://amazingerasmusmc.nl/biomedisch/hersenwetenschappers-leren-over-autisme-van-zeldzame-mutatie-bij-de-amish/?fbclid=IwAR335-y_mKbXKikIcsldNZCQMhgkIzkK15lOlOMIoAx0gRCQNm7tRazepLo
https://kenniscentrumphrenos.nl/verslag-congres-zelfmanagement-jezelf-kunnen-zijn-in-een-wereld-samen-met-anderen/
https://kenniscentrumphrenos.nl/zwemprogramma-vermindert-probleemgedrag-kinderen-en-verhoogt-welbevinden-ouders/


Pilot Levensloopbegeleiding 
 
Project ‘verborgen intelligentie’ gestart.  

Masterstudenten Rijksuniversiteit Groningen doen onderzoek naar interventies bij autisme  
 
Levensloopbegeleiding en ouderschap  

Werk 
 
Werken bij de Koninklijke Marechaussee (filmpje van Werkpad) 
 

Subsidieoproep Inclusief werkgeverschap in het MKB 

Wet- en regelgeving 

Ouders mogen zorgverlener én vertegenwoordiger zijn 

 
‘Je kunt een cliënt niet op deze manier in het ongewisse laten als gemeente’ (artikel van Movisie) 
 
Bureaucratische modder kost jaarlijks 10 miljard euro (stuk van Binnenlands Bestuur) 
 
Resultaatgericht beschikken mag niet meer, wat nu? 
 
Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020 bekend (artikel van VNG) 
 
HETE HANGIJZERS GENOEG IN DE JEUGDZORG (ARTIKEL VAN BINNENLANDS BESTUUR) 
 
Reminder> Dubbele kinderbijslag voor thuiswonend kind met intensieve zorg 
 
28/10  Hoe regel ik een pgb via mijn gemeente? Bij Per Saldo  
 

Wlz 
 
Wijzigingen voor je pgb in de Wet langdurige zorg (artikel van Per Saldo) 
 

Informatie ‘over’ (regelingen m.b.t.) Corona  
 
Start Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19: grootschalig onderzoek naar impact coronacrisis op publieke 
gezondheid 
 

Onderwijs 
6/11 11:00-12:15 uur INFO-WEBINAR VOOR STUDENTEN ICT-opleidingen inclusief baanbemiddeling voor 
jongeren met autisme of hoogbegaafdheid 
 

Verplicht naar de klas, of mag digitaal lesgeven ook? Daar ruziën Interteach en Onderwijsinspectie over (uit 
het Brabants Dagblad) 

Ouderschap 
 
Als ik nu moest zeggen hoeveel ik van je hou.... (autobiografie van een vader met autisme en zijn twijfels en 
angst of hij wel een goede vader kan zijn). 

https://www.vanuitautismebekeken.nl/project-verborgen-intelligentie-van-start
https://www.vanuitautismebekeken.nl/masterstudenten-rijksuniversiteit-groningen-doen-onderzoek-naar-interventies-bij-autisme
https://www.vanuitautismebekeken.nl/haar-ondersteuning-geeft-hoop-en-moed
https://www.youtube.com/watch?v=gR2DiM_U1fQ
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-inclusief-werkgeverschap-in-het-mkb/?utm_source=twitter&utm_medium=subsidieoproep&utm_campaign=gcz
https://www.pgb.nl/ouders-mogen-zorgverlener-en-vertegenwoordiger-zijn/
https://www.movisie.nl/artikel/je-kunt-client-niet-deze-manier-ongewisse-laten-gemeente?utm_campaign=MovisieMail&utm_content=30092021&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email
https://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/bureaucratische-modder-kost-jaarlijks-10-miljard.258536.lynkx
https://www.sociaalweb.nl/blogs/resultaatgericht-beschikken-mag-niet-meer-wat-nu?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Zorg%26Sociaalweb+nieuwsbrief+28-09-2021
https://vng.nl/nieuws/resultaten-clientervaringsonderzoek-wmo-2020-bekend
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/hete-hangijzers-genoeg-in-de-jeugdzorg.18461349.lynkx#.YVbLca6cHBQ.twitter
https://www.svb.nl/nl/kinderbijslag/dubbele-kinderbijslag/dubbele-kinderbijslag-thuiswonend-kind-intensieve-zorg
https://www.pgb.nl/cursussen/pgb-via-je-gemeente/
https://www.pgb.nl/wijzigingen-voor-je-pgb-in-de-wet-langdurige-zorg/
https://www.sociaalweb.nl/nieuws/start-integrale-gezondheidsmonitor-covid-19-grootschalig-onderzoek-naar-impact-coronacrisis-op-publieke-gezondheid?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Zorg%26Sociaalweb+nieuwsbrief+27-09-2021
https://www.sociaalweb.nl/nieuws/start-integrale-gezondheidsmonitor-covid-19-grootschalig-onderzoek-naar-impact-coronacrisis-op-publieke-gezondheid?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Zorg%26Sociaalweb+nieuwsbrief+27-09-2021
https://itvitae.nl/infodag
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/verplicht-naar-de-klas-of-mag-digitaal-lesgeven-ook-daar-ruzien-interteach-en-onderwijsinspectie-over~ae0f99c2/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2F
https://www.bol.com/nl/nl/p/als-ik-nu-moest-zeggen-hoeveel-ik-van-je-hou/1001004011008430/


Hulpmiddelen 

Ondersteunde communicatie: iedereen heeft het recht om te communiceren- artikel van Regelhulp- VWS  
 
Handige tool: spanningsmeter 

 
WorkPace (programma voor op de pc dat je onder meer helpt herinneren aan het nemen van pauzes)  

Autisme overstijgend 
 
Bijwerkingen medicatie en de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling 
(in het stuk komt medicatie voor die autisten nog wel eens gebruiken)  
 
Richtlijn Mantelzorg  (Richtlijn voor verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten om 

overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen of te verminderen) 

Tip> Op Spotify zijn veel podcasts van Dineke van Kooten te vinden. Dineke begeleidt  hoogbegaafden, en haar 

podcasts zijn ook interessant voor hoogbegaafde (al dan niet officieel blijkend uit test) autisten. Link naar een 

aantal podcasts> https://www.dinekevankooten.nl/podcasts/   

DEZE NIEUWSBRIEF MAG GEDEELD WORDEN!!! 

Disclaimer: “De in deze nieuwsbrief getoonde informatie wordt met zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogeli jk dat 

de informatie die in deze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Het RIAN aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze nieuwsbrief. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact 

opnemen met de coordinator.  

https://www.regelhulp.nl/actueel/nieuws/2021/9/22/ondersteunde-communicatie-iedereen-heeft-het-recht-om-te-communiceren
https://www.regelhulp.nl/actueel/nieuws/2021/9/22/ondersteunde-communicatie-iedereen-heeft-het-recht-om-te-communiceren
https://www.fann-autisme.nl/informatie/producten/
https://www.wellnomics.nl/workpace/
https://selwyndonia.nl/2021/09/bijwerkingen-medicatie-en-de-arbeidsongeschiktheidsbeoordeling/
https://www.venvn.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn-mantelzorg/
https://www.dinekevankooten.nl/podcasts/

