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NIEUWSBRIEF  22 augustus 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. 

Autisme als je 18 wordt                                                                                                                                                  

Op de dag dat je (kind) 18 wordt, verandert er heel veel voor de Nederlandse wet. Op de website van ons 
autismenetwerk, vind je de meest belangrijke informatie.  

Meten is weten – landelijke terugblik op de resultaten in 2021                                                        
Elk regionaal autismenetwerk koppelt de opbrengsten van hun activiteiten jaarlijks terug aan haar achterban via een 
jaarverslag. Sinds 2019 is het format voor het jaarverslag geüniformeerd en bundelt de landelijke coördinerende 
groep alle regionale opbrengsten in een landelijke factsheet. 

Handige brochure voor volwassenen na diagnose autisme                                             
Volwassenen die een diagnose autisme krijgen hebben daarna vaak veel vragen. Het NIPA maakte samen met 
belangrijke partijen in het autismeveld een brochure voor mensen die net een diagnose autisme hebben gekregen. 
Deze nieuwe brochure helpt hen op weg met informatie waarvan anderen zeggen: “Had ik dat maar eerder 
geweten!”. 

Stressontlading bij kinderen met autisme die lijkt op epilepsie 
Bijna één op de zes kinderen met autisme krijgt te maken met aanvallen die lijken op epilepsie, maar dat niet zijn. 
Deze specifieke spiertrekkingen en schokken worden PNEA genoemd: Niet-Epileptische Aanvallen met een 
Psychogene oorzaak. Stress speelt hierbij een belangrijke rol. Kinder- en jeugdpsychiater Wietske Ester en 
kinderneuroloog Liesl Rehbock behandelen deze kinderen op een speciale poli bij Sarr Autisme Rotterdam 
(onderdeel van Youz). Zij spraken hierover in het Autisme Magazine 

Gaslighting? Of een kwestie van Stop zeggen? 

Gaslighting, ik had er nog nooit van gehoord. Omdat ik op internet de link met autistische partners voorbij zag 
komen, werd ik nieuwsgierig en heb ik het opgezocht. Google leerde me ‘Gaslighting is een vorm van psychologische 
manipulatie, met als doel mensen zich mentaal totaal ontredderd te laten voelen en te laten twijfelen aan het eigen 
gezonde verstand’. Een link met autisme? Geenszins wat mij betreft! En toch kan ik me er wel iets bij voorstellen dat 
die link door mensen, vaak dus door partners, gelegd wordt. 

Wooninitiatieven: word wakker, besef waar het pgb voor bestemd is 
“Ik vind dat wooninitiatieven die feitelijk als zorg in natura functioneren in de toekomst niet meer via pgb 
gefinancierd moeten worden”, aldus minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport). Haar uitspraak haalde de 
landelijke pers. Het kwam hard aan bij de doelgroep van zorgondernemers. Per Saldo, dé landelijke vereniging van 
budgethouders, vindt dat je wooninitiatieven niet over één kam kunt scheren. Maar initiatieven die onvoldoende 
ruimte geven aan eigen regie voor de individuele bewoner én voor de eigen regie van het collectief van ouders, 
moeten zich wel even achter hun oren krabben. 

https://autismenetwerkzhn.nl/18-2/
https://autismenetwerkennederland.nl/uncategorized/meten-is-weten-landelijke-terugblik-op-de-resultaten-in-2021/
https://kenniscentrumphrenos.nl/handige-brochure-voor-volwassenen-na-diagnose-autisme/?fbclid=IwAR0x92rgUFyVHks48CNUyANSord1GVJKZ7sm2nrjwogM13_lWl4qpHunUhc
https://www.youz.nl/nieuws/nieuwsbericht/-/stressontlading-bij-kinderen-met-autisme-die-lijkt-op-epilepsie
https://www.ervaringenrondomautisme.nl/blogs/vooroordelen-over-autisme/963472_gaslighting-of-een-kwestie-van-stop-zeggen?fbclid=IwAR1aARFm4l41T4wwRpfiFth0aBwlkeBCpZvkvR9tSQry2nvHMS7-vInwoyE
https://sociaalweb.nl/nieuws/wooninitiatieven-word-wakker-besef-waar-het-pgb-voor-bestemd-is/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2021-07-2022
https://sociaalweb.nl/beleid/kamerbrief-over-pgb-in-deze-kabinetsperiode/
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Nieuwskanaal met goed nieuws in eenvoudige taal                                                                        
We worden door de media gevoed met een dagelijkse dosis aan slecht nieuws. Dat verkoopt immers beter en is 
makkelijker te produceren. Het vervelende hiervan is wel dat dit kan leiden tot een overdosis. En dat heeft weer als 
gevolg dat mensen die te veel negatief nieuws binnen krijgen, meer kans hebben op een depressie en 
angststoornissen.  

(Obsessie) voor Nummers & Schema’s Museum van de geest 22 sep '22 - 27 aug '23                                      

Als de wereld chaotisch en ongrijpbaar is – zoals tijdens een pandemie – proberen wij als mensen grip te krijgen op 
de werkelijkheid door deze te reduceren tot een reeks overzichtelijke lijnen en getallen. De nieuwe tentoonstelling 
31553580 (obsessie) voor Nummers & Schema’s in Museum van de Geest | Outsider Art toont een verlangen naar 
structuur en logica in de chaotische wereld van ieder mens.  

Levensloopbegeleiding VAB wordt voortgezet                                                                           
Afgelopen vrijdag bereikte ons het fantastische bericht dat Levensloopbegeleiding VAB voortgezet wordt. Het 
ministerie van VWS schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de huidige pilot in 2023 verlengd wordt. In dat jaar 
wordt dan tevens gewerkt aan het tot stand brengen van een landelijke regeling die naar planning vanaf 1 januari 
2024 start. 

Behoefte aan intervisie en database van ervaringsdeskundigen 
Ervaringsdeskundige ouders hebben behoefte aan intervisie en jeugdhulporganisaties aan een database van 
beschikbare en geschikte ervaringsdeskundigen. Veel organisaties zijn daarnaast zoekende hoe 
ervaringsdeskundigheid een goede plek te geven in de organisatie. Dit blijkt uit het actie-leeronderzoek dat het 
Verwey-Jonker Instituut deed naar het project Ervaringsacademie van Netwerk Beter Samen.  

 
In Our Own Words: The Complex Sensory Experiences of Autistic Adults                              
Her zijn de nodige onderzoeken gedaan naar hyperreactivitieit. Dit onderzoek gaat over hyporeactiviteit oftewel 
prikkels opzoeken.  

Mijn broertje is bijzonder                                                                                                                  
Thijs, de broer van Lise, ziet er heel gewoon uit. Hij is slim, eerlijk en grappig. Maar soms heeft hij het lastig. Een 
warm prentenboek over een broertje met autisme, maar vooral over de liefde tussen broer en zus. Voor kinderen 
vanaf 5 jaar.  

Waarom niets in de ggz de moeite waard is om maanden op te wachten                      
……………………..”De afgelopen maanden heb ik in regionale discussies, over wachtlijsten en onze pogingen om 
mensen de gepaste zorg te bieden, verschillende huisartsen, ggz-professionals, patiënten en familieleden de 
volgende vraag gesteld: kent u een interventie in de ggz, waarvoor het de moeite waard is om drie maanden te 
wachten – laat staan anderhalf jaar – en waarvoor in eer en geweten geen (evenwaardig) alternatief bestaat? Dit 
geldt ook voor de gesloten specialistische voorzieningen. Van mijn toch zeer geïnformeerd publiek kreeg ik geen 
antwoord. Dus bij dezen een prijsvraag: welke ggz-interventie is zo specifiek, schaars, succesvol en kent geen 
alternatief waardoor het de moeite waard is om drie maanden of meer te wachten?” 

Autistic Inertia                                                                                                                          
Interessante site over inertie. Boeken/artikel  die coordinator als tip daarbij kreeg: 

 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.631596/full  

 Catatonia, Shutdown and breakdown in autisme 

 Laziness Does Not Exist                                                                                                                                                                
(* Elk boek dat een ISBN heeft is te bestellen bij de boekhandel!) 
 

https://www.leerzelfonline.nl/actueel/219/eenvoudig-en-positief-nieuws.html
https://museumvandegeest.nl/tentoonstellingen/31553580-obsessie-voor-nummers-schemas/
https://www.vanuitautismebekeken.nl/heet-van-de-naald
https://netwerkbetersamen.nl/5871/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-021-05186-3
https://www.vakbladvroeg.nl/product/mijn-broertje-is-bijzonder/
https://sociaalweb.nl/nieuws/waarom-niets-in-de-ggz-de-moeite-waard-is-om-maanden-op-te-wachten/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2014-07-2022
http://autisticinertia.com/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.631596/full
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Het (gelekte) Integraal Zorgakkoord: wat staat er precies in?                                                           
Er is heel wat positiefs te zeggen over dit Integraal Zorgakkoord (IZA). Voor iemand die zich jaren heeft ingezet voor de 
ontwikkeling van ecosystemen voor (mentale) gezondheid, worden hier krijtlijnen uitgezet die kunnen bijdragen aan 
een duurzame gezondheidszorg. Maar het akkoord mist consistentie, integratie en vooral ambitie. In dit artikel licht ik 
een aantal aspecten uit.  

Stichting Autisme Netwerk Nederland (van Iets Drinken) heeft hulp nodig en zoekt 
Bestuursleden (vrijwilligersfunctie).                                                                                               
Ben jij ongeveer 5 uur per maand beschikbaar om bij te dragen aan het voortbestaan van dit unieke initiatief voor 
mensen met autisme? Kom dan ons bestuur versterken. 

'Crisis of kans in autismehulpverlening?'                                                                                     
Ingewikkelde mensen of een ingewikkelde samenleving? Op dinsdagmiddag 22 maart organiseerde het Specialistisch 
Centrum Ontwikkelingstoornissen (SCOS) (Dimence) een invitational conference over de zorgwekkende stand van 
zaken in de autismehulpverlening. (*met opname,  presentaties en linkjes naar relevante stukken)  

Onzichtbare gevolgen bespreekbaar maken                                                                                  
Hoogleraar Neuropsychologie Erik Scherder legt in onze podcast 'Tussen je oren' uit wat overprikkeling is en wat je 
kunt doen als je hier last van hebt.  

Anhedonia as a transdiagnostic symptom across psychological disorders: a network 
approach                                                                                                                                       
Anhedonia is apparent in different mental disorders and is suggested to be related to dysfunctions in the reward 
system and/or affect regulation. It may hence be a common underlying feature associated with symptom severity of 
mental disorders. 

Manon de Korte promoveert op onderzoek effectiviteit Pivotal Response Treatment voor 
kinderen met autisme                                                                                                                          
PRT is een behandeling voor kinderen met autisme waarbij het stimuleren van sociaal-communicatieve 
vaardigheden centraal staat. Spelenderwijs leert het kind bijvoorbeeld om zich te richten op de ander, (meer) 
woorden te gebruiken, vragen te stellen, of een gesprek te beginnen en te onderhouden. Een verbetering in deze 
vaardigheden kan vervolgens de algehele ontwikkeling bevorderen. Ouders worden getraind in de PRT technieken, 
zodat zij samen met hun kind kunnen oefenen in dagelijkse situaties. 

First EET Cast: de podcast vanuit K-EET                                                                                              
In de tiendelige podcastserie ‘First EET cast’ van Ketenaanpak Eetstoornissen (K-EET) spreken ervaringsdeskundigen, 
psychologen, diëtisten, verpleegkundigen en artsen met elkaar over het erkennen, behandelen en herstellen van elk 
mogelijke eetstoornis. Vanuit Eetstoornissen Rintveld (Altrecht) zijn diëtist Arwa Badran, kinder- en jeugdpsychiater 
Nicole Becking en verpleegkundig specialist Tamara Berends te horen. 

GGZ Rivierduinen en Hogeschool Leiden ontwikkelen ZEEF-methodiek                                         
Zeef staat voor zelfregulatie en executieve functies.  

Dit is hoe je geweldige seks hebt als je op het autismespectrum zit 
Mensen met autisme delen tips voor een fantastisch seksleven. “Veel autistische mensen gebruiken touw, omdat ze 
het lekker vinden voelen.” 
 

Samenwerking sociaal domein en ggz: vooral een kwestie van doen                                           
In de literatuur werd er al onderzoek naar gedaan. Inmiddels lopen er tal van projecten in Nederland die een vorm 
van domeinoverstijgende samenwerking toepassen. Met de juiste aanpak, is het daarna vooral een kwestie van 
doen.  

https://sociaalweb.nl/nieuws/het-gelekte-integraal-zorgakkoord-wat-staat-er-precies-in/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2022-08-2022
https://autismenetwerkzhn.nl/stichting-autisme-netwerk-nederland-van-iets-drinken-heeft-hulp-nodig-en-zoekt-bestuursleden-vrijwilligersfunctie/
https://autismenetwerkzhn.nl/stichting-autisme-netwerk-nederland-van-iets-drinken-heeft-hulp-nodig-en-zoekt-bestuursleden-vrijwilligersfunctie/
https://autismenetwerkzhn.nl/stichting-autisme-netwerk-nederland-van-iets-drinken-heeft-hulp-nodig-en-zoekt-bestuursleden-vrijwilligersfunctie/
https://www.topggz.nl/crisis-kans-autismehulpverlening
https://www.hersenstichting.nl/podcast-tussen-je-oren/?utm_campaign=OG22&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=erik-podcast
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35348051/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35348051/
https://www.karakter.com/nieuws/promotie-manon-de-korte
https://www.karakter.com/nieuws/promotie-manon-de-korte
https://www.topggz.nl/first-eet-cast-de-podcast-vanuit-k-eet
https://open.spotify.com/show/7md2F6TsCRRjpMIcVgkoMD?si=YP-p1TsaRb6EsPkWS8n88w&nd=1
https://kenniscentrumphrenos.nl/ggz-rivierduinen-en-hogeschool-leiden-slaan-de-handen-ineen-rondom-zelfregulatie/
https://sociaalweb.nl/nieuws/samenwerking-sociaal-domein-en-ggz-vooral-een-kwestie-van-doen/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2011-08-2022
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Zo maak je bezwaar tegen het aanleveren van informatie over jouw mentale welzijn – 
NZa 

EMDR MET EEN PAARD  

EACMagazine05_EMDR.pdf  

Preventie van eetstoornissen: de kip of het ei                                                                                                           
Op 28 juni jl. verscheen een advies van de Gezondheidsraad over preventie en vroege behandeling van 
eetstoornissen. (1) Eetstoornissen zijn sinds de coronacrisis behoorlijk in de lift. (2) En dat is alarmerend, want het is 
de meest dodelijke psychische aandoening die we kennen. Het treft vaak hele jonge mensen, en volgens de GGZ-
richtlijn eetstoornissen (2017) wordt circa 50 procent chronisch zonder uitzicht op herstel. Alle reden om preventie 
van eetstoornissen hoog op de agenda te zetten, maar hoe? Het rapport van de Gezondheidsraad is redelijk 
uitgebalanceerd, maar wel vanuit een medisch model waar je kanttekeningen bij kunt plaatsen.   

Activiteiten in real life en digitaal  

De activiteiten die in real life plaatsvinden, kan je vinden op de agenda van de website m.u.v. de activiteiten die 
plaats vinden in de Autismeweek. Die vind je hier! 
De webinars die specifiek over autisme gaan, kan je vinden op de agenda van de Landelijke autismenetwerken.  
 

De vreemd eendjes in de bijt>>>>>>> 
Dagje uit voor (ASS en/of HB en/of AD(H)D) jongeren vanaf brugklas.  
 
Otto Rank en het geboortetrauma 7-delige online cursus met Dr. Rico Sneller                                                      

Otto Rank (1884-1939) was een Oostenrijks psychoanalyticus, nauw verbonden aan Freud. Maar Rank maakte zich 
geleidelijk aan los van zijn leermeester. Eén van zijn meest boeiende (want omstreden) standpunten betrof het 
zogenaamde ‘geboortetrauma’. Rank meende dat de geboorte van een mens – waarbij iemand wordt losgekoppeld 
van de eigen moeder en als het ware in de lege ruimte wordt geworpen – ons allereerste en meest oorspronkelijke 
trauma teweegbrengt. Freud was van dit standpunt niet gecharmeerd. 
 

Nieuwe inzichten over trauma en PTSS: wat weten we (niet)?                                                     
Nieuwe studies die ogenschijnlijk niet zoveel met elkaar te maken hebben, geven inzicht in de werking van trauma’s 
en PTSS. Het gaat dan niet alleen om trauma ‘met een grote ‘T’’ (zoals verwaarlozing, misbruik of mishandeling) en 
negatieve jeugdervaringen (Adverse childhood experiences, ACE), maar ook herhaalde kleinere (micro)trauma’s. 
Denk aan sociale uitsluiting, voortdurende negatieve feedback, pesten of discriminatie. Het blijkt ook dat de één er 
gevoeliger voor is dan de ander (diathese-stress theorie). De langetermijngevolgen van deze microtrauma’s worden 
steeds duidelijker, en die zijn niet mals.                                                                                                                                          
Op 28 augustus is de Nederlands-Amerikaans psychiater en emeritus-hoogleraar Bessel van der Kolk te zien in 
‘Zomergasten’. Hij is de grondlegger van het onderzoek en de behandeling van trauma en PTSS en vaak onterecht 
verguisd, zoals onlangs nog door Max Pam in de Volkskrant. (11)  

Respijthuis Leidse regio: ‘Een mooie plek voor zinvol vrijwilligerswerk’- opening 16 
september                                                                                                                                              
Op vrijdag 16 september opent Respijthuis Leidse regio zijn deuren aan de Hooigracht 12. Het Respijthuis is beschikbaar 
voor mensen met bijvoorbeeld psychische klachten of een verslavingsachtergrond, de doelgroepen van Lumen Holland-
Rijnland. 

 

https://www.ggznieuws.nl/zo-maak-je-bezwaar-tegen-het-aanleveren-van-informatie-over-jouw-mentale-welzijn-nza/
https://www.ggznieuws.nl/zo-maak-je-bezwaar-tegen-het-aanleveren-van-informatie-over-jouw-mentale-welzijn-nza/
file://///ADS01/ReDirectedFolders/wilma.vangalen/Desktop/EMDR%20met%20een%20paard
https://sociaalweb.nl/nieuws/preventie-van-eetstoornissen-de-kip-of-het-ei/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2004-07-2022
https://sociaalweb.nl/publicaties/gezondheidsraad-eetstoornissen-eerder-signaleren-en-behandelen/
https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/eetstoornissen/vroege-onderkenning-en-preventie/vroege-onderkenning
https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/eetstoornissen/vroege-onderkenning-en-preventie/vroege-onderkenning
https://autismenetwerkzhn.nl/agenda-overzicht/
https://www.autismefonds.nl/autismeweek/
https://autismenetwerkennederland.nl/evenementenpaginaoverzicht/
https://autismenetwerkzhn.nl/dagje-uit-voor-ass-en-of-hb-en-of-adhd-jongeren-vanaf-brugklas/
https://www.jungiaansinstituut.nl/events/otto-rank-en-het-geboortetrauma/
https://sociaalweb.nl/nieuws/nieuwe-inzichten-over-trauma-en-ptss-wat-weten-we-niet/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2009-08-2022
https://lumen-hollandrijnland.nl/respijthuis/respijthuis-leidse-regio-een-mooie-plek-voor-zinvol-vrijwilligerswerk/
https://lumen-hollandrijnland.nl/respijthuis/respijthuis-leidse-regio-een-mooie-plek-voor-zinvol-vrijwilligerswerk/
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Netwerkbijeenkomsten 
 
Haaglanden 10-12 uur 
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 
15-11 met lezing van Annette van Tol zorgbemiddelaar bij het Expertiseteam Holland Rijnland. (bij Prodeba te Leiden) 
Midden-Holland 10-12 uur 

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 mogelijk 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.  


