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NIEUWSBRIEF 5 september  2022 
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. 
 

Meltdown 
Ik heb ze zelden maar als het gebeurd is het altijd heftig, voor mij maar ook voor de mensen om me heen. Meestal 
wordt ik stiller bij overprikkeling, ik praat niet of minder en neem geen initiatief voor contact meer, dit wordt ook 
wel een shutdown genoemd. Mijn meltdowns gaan niet stilletjes voorbij, meestal is de oorzaak ook meer dan alleen 
de overprikkeling van dat moment, achteraf zie ik meestal dat ik al voor een langere tijd werd overvraagd.  
 

Stabiliteit en balans ontwikkelen zich vanuit de zintuigen 
Laatst maakte iemand een grapje tegen mij: “Zo, was je na die opmerking even uit balans?”. Vandaag wil ik het met 

je hebben over een andere balans  én over stabiliteit, een functie waar we weinig bij stil staan als het goed gaat, 
maar die toch veel invloed heeft op ons dagelijks functioneren. 

Een training om jongeren met autisme beter te leren autorijden  

Onderzoekers van de Universiteit van Michigan zochten uit hoe goed mensen met een autismespectrumstoornis 
(ASS) gevaren op de weg kunnen herkennen. Ze zijn van plan jonge automobilisten met ASS te helpen hun 
rijvaardigheid te verbeteren.  

Atypical structural connectivity of language networks in autismspectrum disorder: A 
meta-analysis of diffusion tensor imagingstudies 
Patients with autism spectrum disorder (ASD) often show pervasive and complex language impairments that are 
closely associated with aberrant structural connectivity of language networks. However, the characteristics of white 
matter connectivity in ASD have remained inconclusive in previous diffusion tensor imaging (DTI) studies.  

Herkennen mensen met autisme emoties slechter dan anderen? Dat is de vraag. ’ 
Problemen met sociale communicatie en interactie worden gezien als belangrijke kenmerken van autisme. Over het 
algemeen is de veronderstelling dat mensen met autisme slecht zijn in het herkennen van emoties van anderen en 
daar ook weinig inzicht in hebben. Dat blijkt niet alleen in televisieprogramma’s en bioscoopfilms, er zijn ook 
oefeningen en therapieën voor mensen met autisme om hen deze sociale vaardigheid aan te leren. 

Meet two autistic researchdrs changing how autism research is done 

Al vele decennia worden autistische mensen gedefinieerd door niet-autistische mensen, ook in de wetenschap. Sinds 
het prille begin van onderzoek naar autistische mensen staan neurotypische wetenschappers en instellingen aan het 
roer. Het veld is grotendeels bepaald door wat neurotypische onderzoekers nieuwsgierig zijn naar leren, in plaats 
van prioriteit te geven aan onderzoek waar de autistische gemeenschap om vraagt. 
 
 
 

https://madelonwonink.com/2022/08/21/meltdown/
https://maatwerkmetzorg.nl/sensorische-integratie/stabiliteit-en-balans-ontwikkelen-zich-vanuit-de-zintuigen/?fbclid=IwAR1upRVKagOCRK6_2FYD4CqGa_-obmT3-748K5CSS-S0Dtu1bth5uS5Bq0o
https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4088574/nieuws/een_training_om_jongeren_met_autisme_beter_te_leren_autorijden.html?page=1
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/aur.2789
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/aur.2789
https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4078927/nieuws/herkennen_mensen_met_autisme_emoties_slechter_dan_anderen_dat_is_de_vraag.html?page=1
https://www.sciencefriday.com/segments/autism-research/
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Hoe ons beeld over autisten sterk verouderd is……. Autisme en beeldvorming.  
Een wereldvreemde, sociaal passieve, houterige man die al zijn aandacht richt op dat ene bizarre onderwerp zonder 
zich veel aan te trekken van wat zijn gedrag teweegbrengt bij anderen, zo zou een autistische mens er voor veel 
mensen uitzien, en wordt hij nog vaak in films en in de pers afgeIn een interview met de Nederlandse krant Het 
Parool stelt psycholoog Sander Begeer dat dit beeld verouderd is en moet bijgesteld worden. 
 

Wat kan en mag je van de ggz verwachten? 
Sinds 1 januari 2022 geldt een nieuw Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ. Zorgaanbieders passen hierop hun eigen 
kwaliteitsstatuut aan. In het kwaliteitsstatuut beschrijft een zorgaanbieder hoe ze ervoor zorgt dat de juiste hulp, op 
de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals is geregeld. MIND heeft een speciale versie van het 
kwaliteitsstatuut geschreven voor cliënten en naasten. Hierin staat wat je als cliënt en naaste mag en kan 
verwachten van de ggz.   

Uitvoering Wmo: wat gaat er mis? 
Met grote regelmaat krijg ik beslissingen onder ogen waaruit blijkt dat veel gemeenten niet de werkwijze zoals die in 
de Wmo is neergelegd toepassen. In dit artikel licht ik drie veelvoorkomende manco’s uit.  
 

Interview loopbaancoach Sheila 
Sheila is zelfstandig loopbaancoach. Voor AutiTalent begeleidt ze mensen met autisme en hun werkgevers. 

 
Faalangst ontwikkelen door het niet weten van autisme. 
Faalangst is de angst om iets niet te kunnen en daardoor te falen en ´mislukken´. Ik heb daar zelf veel last van gehad, 
in een mate dat het een grote invloed had op mijn leven. Inmiddels is de angst om te falen gelukkig een heel stuk 
minder. In deze blog vertel ik je hoe de faalangst er bij mij uit zag en ziet, wat de oorzaken zijn en wat de rol van 
autisme is. Ook vertel ik wat mij geholpen heeft om de angst te verminderen.  
 

Meerjarig preventieprogramma ontwikkeld ter voorkoming van Adverse Childhood 
Experiences 
Enkele jarne geleden namen Stichting FEMI en Triodos Founation het initiatief om samen met Haella Stichting en de 
Janivo Stichting een programma te ontwikkelen ter voorkoming van Adverse Childhood Experiences. Met deze ACE’s 
in het Nederlands meestal vertaald als ingrijpende jeugdervaringen, wordt gedoeld op alle vormen van trauma: 
mishandeling, verwaarlozing, vechtscheiding etc. De samenwerking heeft inmiddels een prachtig plan opgeleverd 
dat we graag met alle FIN leden delen.  

 
Uitleg over de fouten van ACE-Checklists voor jeugdzorg 
Kritische noot over deze aanpak. Wil je meer lezen zie http://svensnijer-essays.blogspot.com/.  

 

Procesbegeleider (training en intervisie) 
De procesbegeleider begeleidt een groep van ca. 12 levensloopbegeleiders. Dit gebeurt vooral door het verzorgen 
van trainingen (doorgaans met een gastspreker), het begeleiden van intervisies en, indien nodig, bereikbaar te zijn 
voor individuele vragen van levensloopbegeleiders. Als procesbegeleider maak je deel uit van een team van 
procesbegeleiders die elk hun eigen groep begeleiden. 
 

Nieuw op de sociale kaart 
ANWB Autimaatje (hulpmiddelen, minima) 
Stichting Jij (eetproblematiek> medisch) 
Stichting Kiem (eetproblematiek> medisch) 
Leontienhuis (eetproblematiek> medisch) 
De Opstap (begeleiding op locatie- Noordwijkerhout) 
Kidsproof.nl (vakantie & vrije tijd) 

https://tistje.com/2022/08/28/hoe-ons-beeld-over-autisten-sterk-verouderd-is-autisme-en-beeldvorming/
https://wijzijnmind.nl/nieuws/wat-kan-en-mag-je-van-de-ggz-verwachten
https://wijzijnmind.nl/media/6925/download/Kwaliteitsstatuut%20GGZ%202022%20cli%C3%ABnten%20en%20naastenversie%20v2.pdf?v=1
https://wijzijnmind.nl/media/6925/download/Kwaliteitsstatuut%20GGZ%202022%20cli%C3%ABnten%20en%20naastenversie%20v2.pdf?v=1
https://sociaalweb.nl/nieuws/uitvoering-wmo-wat-gaat-er-mis/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2029-08-2022
https://www.autitalent.nl/interview-loopbaancoach-sheila/
https://mandyverleijsdonk.nl/faalangst-ontwikkelen-door-het-niet-weten-van-autisme/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Faalangst
https://nieuwsbrief.fondseninnederland.nl/fin-nieuws-december2020/meerjarig-preventieprogramma-ter-voorkoming-ace/
https://nieuwsbrief.fondseninnederland.nl/fin-nieuws-december2020/meerjarig-preventieprogramma-ter-voorkoming-ace/
https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/blank
http://svensnijer-essays.blogspot.com/
https://www.vanuitautismebekeken.nl/procesbegeleider-training-en-intervisie
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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.  
 

De vreemd eendjes in de bijt>>>>>>> 
 

26/09. In 5 stappen naar gelukkigere gezinnen met de H.A.P.P.Y. Formule. Webinar voor 
jeugdprofessionals.  
 
20 september 2022, Stadsschouwburg Amstelveen 
Peter Vermeulen, Autisme en geluk: mission (im)possible? 
 

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 

24-11 met lezing van Fientje van der Pol en Cindy de Ruiter over het Expertiseteam Midden-Holland. (Bleulandweg 

1A, 2803 HG Gouda)  
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/agenda-overzicht/
https://autismenetwerkennederland.nl/evenementenpaginaoverzicht/
https://judithnieuwpoort.webinargeek.com/in-5-stappen-naar-gelukkigere-gezinnen-met-de-h-a-p-p-y-formule
https://judithnieuwpoort.webinargeek.com/in-5-stappen-naar-gelukkigere-gezinnen-met-de-h-a-p-p-y-formule
https://www.autisme.nl/petervermeulen/

