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NIEUWSBRIEF 19 april 2022 

Nieuwsberichten 
Onderstaande nieuwsberichten zijn afkomstig uit de nieuwsbrieven van onder andere NIPA, de NVA, Onbeperkt aan 
de Slag, NAR, Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, Zorg&SociaalWeb, Vanuit Autisme bekeken, Movisie 
en losse nieuwsberichten die via de e-mail worden gestuurd of via de sociale media gevonden. 
Klik op de titel van een nieuwsbericht om naar het originele nieuwsbericht te gaan.  
Andere onderstreepte delen in de berichten linken door naar meer informatie. 
 

Jaarverslag 2021 en jaarplan 2022 

Achter deze link vind je het jaarverslag 2021 van het AutismeNetwerk ZHN & MH. Met hierin een terugblik op de 
activiteiten in 2021 en een financieel overzicht over 2021. En het jaarplan voor dit jaar. Dit jaar ligt de focus bij het 
op orde krijgen van de website, onderzoeken wat we kunnen doen met de uitkomsten van het onderzoek naar de 
barrières die autisten ervaren bij de huisarts en staat kennisontwikkeling middels de netwerkbijeenkomsten, 
bijscholingsdag en de nieuwsbrief centraal. Tevens willen we meer gaan kijken naar waar hulpverleners tegenaan 
lopen in hun werk en onderzoeken hoe we in 2023 de netwerkbijeenkomsten en de bijscholing vorm gaan geven.  
 

Energietoeslag: verschillende bedragen & voorwaarden 
Gemeenten kiezen binnen de mogelijkheden van de wet, verschillende werkwijzen.  
Leiden keert automatisch in 1 keer 800 euro uit, wanneer je tot de doelgroep behoort. In Hillegom, Lisse, Noordwijk 
of Teylingen, heeft men weer een andere aanpak. En zo keert Den Haag ook uit bij inkomens van 130% van het 
minimumloon. Zij keren ook  geen 800 euro totaal uit, maar 900 euro. Advies coordinator: kijk het na!!! 
 

Boek Planeet Liefde 
Ontmaskeren van tieners die zich ten koste van zichzelf aanpassen om de ander te pleasen. Autisme van binnenuit 
begrijpen bij die haast onzichtbare groep om zo de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Hoe kun je dat beter dan 
met een goed verhaal? Herkenbare thema's als verliefdheid, angst, scheiding, vriendschap, worstelen met de eigen 
identiteit (wie ben ik?) en seksueel grensoverschrijdend gedrag komen in het boek aan bod. Met deze herkenbare 
thema's en de aansluiting bij de leefwereld van Young Adults, maak ik het onderwerp autisme toegankelijk voor een 
brede doelgroep.In Planeet Liefde laat ik autisme zowel vanuit het perspectief van een kwetsbare puber, als 
vanuit ouderperspectief zien.  (*auteur heeft in 2021 een lezing gegeven over suïcide tijdens de bijscholingsdag) 
 

Silence café                                                                                                                                           
Silencecafé is een vrijwilligersorganisatie die wil dat iedereen uit kan gaan. Iedereen betekent dus ook 
prikkelgevoelige mensen of zij die niet houden van herrie. Silencecafé streeft naar een landelijk dekkend netwerk 
van Chillcafés, Easydining restaurants en Loungeseats zodat iedereen uit kan.  

'Mensen kunnen er nu altijd iemand op aanspreken als zij geen zorg krijgen'                      
Begin dit jaar stonden 40.000 mensen met psychische klachten langer dan 14 weken op een wachtlijst. Een aantal 
van hen valt nog dieper tussen de wal en het schip en krijgt helemaal geen passend zorgaanbod aangeboden. De 
Regionale Doorzettingsmacht, een nieuw escalatiemodel, dwingt partijen een oplossing te vinden. Doen zij dit niet, 
dan hakt in het uiterste geval de minister voor Langdurige Zorg en Sport de knoop door. 

https://autismenetwerkzhn.nl/jaarverslag-2021-en-jaarplan-2022/
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/uitkeringen-en-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/hoge-energierekening/
https://isdbollenstreek.nl/Bijzondere_bijstand/Bijzondere_bijstand/Energietoeslag
https://www.denhaag.nl/nl/werk-bijstand-en-uitkering/uitkering-of-bijstand/energietoeslag-aanvragen-1.htm
https://www.taalmoeder.nl/boek-planeet-liefde/
https://silencecafe.nl/
https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4022817/nieuws/mensen_kunnen_er_nu_altijd_iemand_op_aanspreken_als_zij_geen_zorg_krijgen.html?page=1
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Kamerbrief met beleidsreactie Samenvattend rapport uitvoering Wlz 2020-2021 
Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer haar beleidsreactie op het ‘Samenvattend 
rapport Wlz 2020-2021’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daarbij betrekt zij het rapport ‘Borging toegang 
medisch-generalistische zorg (MGZ) voor Wlz-cliënten door zorgkantoren’ en de afwikkeling van het Algemeen Fonds 
Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). 
 

Hulphond binnen de jeugdwet en de wmo 2015 
Tijdens dit college (dat gratis wordt uitgezonden op 26 april) krijgt u een heldere en beknopte uitleg van het 
zorgstelsel en de rol van de hulphond binnen de Jeugdwet en Wmo 2015. Welke soorten hulphonden zijn er? Komt 
een hulphond in aanmerking voor vergoeding en op basis van welke criteria is deze vergoeding dan? Dit college sluit 
af met de meest recente uitspraak op 26 januari jongsleden van de Centrale Raad van Beroep over vergoeding van 
de hulphond. Ook interessant om te lezen Promotie: Dierondersteunde therapie helpt volwassenen met autisme 

VAB presenteert resultaten pilot Levensloopbegeleiding aan wethouders 
Parkstadgemeenten  
Op 10 maart presenteerden programmaleider Willeke van den Hoek en verkenner Hans Sureveen de resultaten van 
de pilot Levensloopbegeleiding Vanuit autisme bekeken (Levensloopbegeleiding VAB) aan de wethouders en 
ambtenaren van het WMO-domein van de Parkstadgemeenten (Brunssum, Beekdaelen, Heerlen, Kerkrade, 
Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal). 
 
De NVA krijgt een nieuwe directeur 
Vanwege het vertrek van Karol Henke was de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) op zoek naar een nieuwe 
directeur. Met ingang van 1 juni zal Caroline Verkerk in dienst treden als directeur van de NVA. 

Samen op weg naar een breinvriendelijke samenleving 
In Nederland heeft een kwart van de mensen een hersen- en/of psychische aandoening. Dat wist u niet? Dat is niet zo 
vreemd. Bij de meeste mensen is aan de buitenkant niets of nauwelijks iets te zien. Dat is frustrerend voor de velen 
die het betreft, omdat de impact op hun leven enorm groot is.  
Zo begint Caroline van Heugten haar blog. Ze is hoofd van het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg en hoogleraar 
klinische neuropsychologie aan Maastricht University. En daarnaast is Caroline een van de ambassadeurs van 

Hoofdzaken (de ambitie van Hoofdzaken raakt aan de aanbevelingen uit het NIPA rapport, aan het recent afgerond  
onderzoek naar de barrieres die autisten ervaren om goede zorg van de huisarts te krijgen en eerder onderzoek) 

Handreiking voor het herkennen van een ‘pro-ana coach’ 
Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie ontwikkelde een handreiking voor jeugdhulpverleners die werken 
met jongeren met eetproblemen. De handreiking helpt bij het signaleren van ‘pro-ana coaches’. Deze presenteren 
zich via sociale media als afvalcoach, maar zijn eigenlijk uit op seksueel expliciet beeldmateriaal of zelfs seksueel 
misbruik van jongeren. Hoe ga je als professional om met zorgelijke signalen, en hoe ga je met jongeren in gesprek 
over hun online leven? Deze informatie is ook op de website gezet. Te vinden op de website bij de informatie onder 
“gezondheid”.  
 

Nieuwe handreiking beschikbaar voor cliëntondersteuning 
In 2017 bracht de VNG een handreiking voor onafhankelijke cliëntondersteuning uit. We publiceren nu een 
vernieuwde Handreiking cliëntondersteuning. In deze update zijn zoveel mogelijk de ervaringen en opgedane kennis 
verwerkt uit het Koploperproject cliëntondersteuning van de VNG. 

 
The Reason I Jump … autisme en film 

De voorbije decennia is autisme steeds vaker een onderwerp in films, series en in de popcultuur in het algemeen. Op 
haar website heeft Anne van A-typist intussen een mooie verzameling artikelen en overzichten gepubliceerd rond dit 
thema. As We See It, Everything’s gonna be ok, Hors Normes, Follow de SOA, The Good Doctor, Float, The Bridge … 

https://sociaalweb.nl/beleid/kamerbrief-met-beleidsreactie-samenvattend-rapport-uitvoering-wlz-2020-2021/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2013-04-2022
https://sociaalweb.nl/actualiteitencollege-hulphond-binnen-de-jeugdwet-en-wmo-2015-aanmelden/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2015-04-2022
https://www.ou.nl/-/promotie-dierondersteunde-therapie-helpt-volwassenen-met-autisme
https://www.vanuitautismebekeken.nl/vab-presenteert-resultaten-pilot-levensloopbegeleiding-aan-wethouders-parkstadgemeenten
https://www.vanuitautismebekeken.nl/vab-presenteert-resultaten-pilot-levensloopbegeleiding-aan-wethouders-parkstadgemeenten
https://www.autisme.nl/2022/04/07/de-nva-krijgt-een-nieuwe-directeur/
https://www.hoofdzaken.nl/nieuws-en-blogs/samen-op-weg-naar-een-breinvriendelijke-samenleving?ss_source=sscampaigns&ss_campaign_id=6239b4d61ae2ed43f692e065&ss_email_id=624d558009edd83c1b040d8c&ss_campaign_name=Nieuwsflits+Hoofdzaken+-+april+2022&ss_campaign_sent_date=2022-04-06T08%3A55%3A43Z
https://www.hoofdzaken.nl/over-hoofdzaken
https://autismenetwerkzhn.nl/geslacht-gender-identiteit-en-leeftijd-invloeden-op-verschillen-in-de-gezondheidszorg-voor-vrouwen-met-autisme-in-nederland/
https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4018934/nieuws/handreiking_voor_het_herkennen_van_een_pro-ana_coach.html?page=1
https://autismenetwerkzhn.nl/gezondheid/
https://sociaalweb.nl/publicaties/nieuwe-handreiking-beschikbaar-voor-clientondersteuning/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2004-04-2022
https://tistje.com/2022/04/03/the-reason-i-jump-autisme-en-film/
https://a-typist.nl/
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zijn slechts enkele voorbeelden. (recensie van Tisje waarin ook de focus van neurotypische mensen op gesproken 
taal aan bod komt) 

Nieuwe verdeling van het gemeentefonds vanaf 2023 
De verdeling van het gemeentefonds sluit door onder andere de decentralisaties in het sociaal domein niet meer aan 
bij de huidige tijd en is bovendien in de afgelopen twintig jaar ingewikkeld en ondoorzichtig geworden. Daarom 
wordt vanaf 1 januari 2023 een compleet herzien verdeelmodel gebruikt. Het doel van de herziene verdeling is een 
stabiel verdeelmodel dat zo goed mogelijk aansluit bij de kosten van gemeenten. Het model is geen eindstation en 
zal continu onderhoud vragen. 

 
Veel kinderen met autisme hadden door coronamaatregelen minder problemen.  

Geen enkel kind met autisme is hetzelfde en dus reageerden ook deze kinderen ieder op hun eigen manier op de 
coronapandemie. Als er naar de groep als geheel wordt gekeken, namen de problemen die deze groep kinderen voor 
corona liet zien af tijdens de pandemie. Zo werd online onderwijs als prettig ervaren. Ook ondervonden veel 
kinderen met autisme minder druk van lange schooldagen. Hun ouders bemerkten tevens een positieve ontwikkeling 
door minder verplichtingen. 

Wijkteams 
Veel gemeenten in Nederland werken met wijkteams. De inhoudelijke richting is duidelijk: een samenhangende 
aanpak van welzijn, ondersteuning, jeugd- en gezondheidszorg en arbeidsintegratie. Maar er leven nog wel veel 
vragen over inrichting, aansturing en bekostiging van de wijkteams. Met ons dossier 'Wijkteams' helpen wij u graag 
op weg. 

 
Wat is (school)trauma? 
 Als ouder wil je niets liever dan dat het goed gaat met je kind. Wanneer je kind tegen problemen aanloopt, het 
moeilijk heeft en aan het worstelen is, wil je je kind helpen. Je wilt handvaten om je kind te ondersteunen maar je 
wilt ook graag antwoorden en verklaringen voor zijn of haar gedrag. Niet alleen thuis maar ook op school. Er zijn veel 
oorzaken waardoor het gedrag van je kind niet het gedrag is dat je graag zou willen zien. 

Cliënten, professionals en aanbieders dagen Rijk en gemeenten uit om ontwikkeling 
jeugdstelsel te hervatten 

In de afgelopen maanden werkten zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers) en professionals hard door aan een 
eigen agenda ter verbetering van het jeugdhulpstelsel. Ze stelden een inhoudelijke agenda op, die dient als 
uitnodiging aan het Rijk en de gemeente. Die staan na een aangekondigde bezuiniging in een bestuurlijke patstelling. 
 

Autisme, seksualiteit en relaties (artikel van ervaringsdeskundige) 
Dit stuk van Morgana Hoornweg  is te vinden op de informatiepagina over relaties en seksualiteit.  
 

Liefde, lust en trauma – Franz Ruppert 
Seksualiteit kan opwindend, levendig en intens zijn, maar kent helaas ook een schaduwkant. Seksualiteit is dan niet 
langer iets moois om van te genieten, maar een bron van pijn, verdriet en frustratie geworden. Wat is seksualiteit 
eigenlijk? Wanneer is seksualiteit plezierig en bevredigend voor de betrokkenen? Waardoor kan ze stressthema 
nummer 1 worden? Waardoor kan ze verslaafd maken? Wat zou de achtergrond kunnen zijn wanneer iemand zich 
niet gelukkig voelt met het eigen geslacht? Wanneer kunnen seksuele ervaringen het leven van een mens 
verwoesten? De gerenommeerde psychotherapeut dr. Franz Ruppert gaat in zijn boek op zoek naar antwoorden. Hij 
beschrijft zowel vanuit slachtoffer- als daderperspectief hoe seksueel trauma ontstaat en welke diepingrijpende 
gevolgen het heeft. Daarnaast laat hij zien hoe identiteitgeoriënteerde psychotraumatherapie (IoPT) ingezet kan 
worden om seksuele trauma’s in het bewustzijn te brengen en te helen.  

 
Scriptie van docent waar de coordinator een bijdrage aan heeft geleverd.  
Spigt beantwoord in zijn in scriptie 2 vragen.  

https://sociaalweb.nl/nieuws/nieuwe-verdeling-van-het-gemeentefonds-vanaf-2023/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2007-04-2022
https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4020887/nieuws/veel_kinderen_met_autisme_hadden_door_coronamaatregelen_minder_problemen.html?page=1
https://sociaalweb.nl/themadossier/wijkteams/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2011-04-2022
https://balansdigitaal.nl/kennisbank/ontwikkelingsproblemen/welke-ontwikkelingsproblemen-zijn-er/wat-is-school-trauma/
https://www.vgn.nl/nieuws/clienten-professionals-en-aanbieders-dagen-rijk-en-gemeenten-uit-om-ontwikkeling-jeugdstelsel-te
https://www.vgn.nl/nieuws/clienten-professionals-en-aanbieders-dagen-rijk-en-gemeenten-uit-om-ontwikkeling-jeugdstelsel-te
https://autismenetwerkzhn.nl/autisme-seksualiteit-en-relaties/
https://www.psychosenet.nl/boek/liefde-lust-en-trauma-franz-ruppert/
https://autismenetwerkzhn.nl/scriptie-van-docent/
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1. “Wat zijn de specifieke kenmerken van Autisme Spectrum Stoornis (ASS), wat zijn de ondersteuningsbehoeften 
van een leerling met ASS op het gebied van Sociaal Emotioneel Leren (SEL), en op welke manier kunnen leerkrachten 
het sociaal emotioneel leren gerichter inzetten?”  
2. Welke specifieke gedragskenmerken worden genoemd bij leerlingen in het autismespectrum? Welke 
gedragskenmerken herkennen wij meer bij jongens en welke meer bij meisjes? Hoe zijn de verschillen tussen 
jongens en meisjes te verklaren? Zijn de specifieke gedragskernmerken een verklaring voor de ongelijke verhouding 
in diagnoses tussen jongens en meisjes?  

 
Online cursus leef je eigen leven 
In deze cursus van het Capability College ontmoeten studenten Social Work, studenten Pedagogiek en jongeren met 
autisme elkaar.  Als je een inclusieve samenleving nastreeft, vanuit het idee dat iedereen een burger mag zijn in deze 
samenleving, dan is een voorwaarde dat je elkaar leert kennen. Elkaar leren kennen, met alle dromen en wensen en 
mogelijkheden, kan alleen als je elkaar ontmoet van mens tot mens. 

 
Activiteiten in real life en digitaal  
De activiteiten die in real life plaatsvinden, kan je vinden op de agenda van de website  
De webinars die specifiek over autisme gaan, kan je vinden op de agenda van de Landelijke autismenetwerken.  
 

SAVE THE DATE: 14 oktober 2022> NIPA-najaarscongres 
Noteer vast in je agenda: op vrijdag 14 oktober organiseren we de 2e editie van het NIPA-najaarscongres. Tijdens dit 
online congres geven we podium aan verschillende perspec-tieven op autisme en autismezorg; van zorgverleners, 
van mensen met autisme zelf, van hun naasten en het maatschappelijk perspectief. He belang van goede psycho-
educatie loopt als een rode draad door de dag. Houd de dag vast vrij! Meer informatie volgt. 
 

Netwerkbijeenkomsten & symposium 

Symposium 19 mei 2022- Julianakerk te Sassenheim> 
Klik hier om je in te schrijven!  
 
Haaglanden 10-12 uur 
09-06 met lezing van Cinta Selbach en Ton Verwey (Werkpad) over werken met ASS (locatie Happy KidsCare, Bizetstraat 50 te 
Delft) 
10-11 met lezing van ervaringsdeskundige Janneke over inertie: de moeite met starten, schakelen en stoppen. ((locatie Happy 
KidsCare, Bizetstraat 50 te Delft) 
Holland Rijnland 10-12 uur 
14-6 met lezing van Greet Meesters over het Ouderschapsspel (bij Prodeba te Leiden) 
(* Deze lezing stond eerder bij ander netwerk gepland) 
15-11 met lezing van Annette van Tol zorgbemiddelaar bij het Expertiseteam Holland Rijnland. (bij Prodeba te Leiden) 
Midden-Holland 10-12 uur 

16-6 met lezing van Morgana Hoornweg (ervaringsdeskundige) over genderdysforie. (locatie volgt)  
(* Deze lezing stond eerder bij ander netwerk gepland) 
17-11 is verplaatst naar 24/11 met lezing van Fientje van der Pol en Cindy de Ruiter over het Expertiseteam Midden-
Holland.  (locatie volgt)  
De netwerkbijeenkomsten zijn in principe bedoeld voor de mensen die werken zijn bij één van de aangesloten organisaties, maar werk je bij een andere 
zorginstantie of ben je werkzaam binnen een WMO-team en wil je erbij zijn? Bel / mail, dan krijg je de benodigde gegevens. 
 
 
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 Autismenetwerk ZHN en MH  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://autismenetwerkzhn.nl/online-cursus-leef-je-eigen-leven/
https://autismenetwerkzhn.nl/agenda-overzicht/
https://autismenetwerkennederland.nl/evenementenpaginaoverzicht/
https://autismenetwerkzhn.nl/bijeenkomst-19-mei/

