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NIEUWSBRIEF 14 november 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. 

Hoe geestelijke gezondheid van generatie op generatie doorgegeven wordt  
Ouders kunnen de mentale gevolgen van trauma en emotionele stress doorgeven aan hun kinderen. Maar ook een 
positieve geschiedenis van welzijn kan van generatie op generatie overgaan. De mentale  gezondheid van ouders 
heeft waarschijnlijk iemands vroege sociale en emotionele ontwikkeling gevormd. 

Open plekken Behandelcentrum Jongeren in Nijmegen 
De kliniek van het Behandelcentrum Jongeren Leo Kannerhuis in Nijmegen heeft op dit moment open plekken 
binnen verschillende groepen.  

Verwey-Jonker Instituut: Kinderbeschermingsmaatregelen dragen bij aan veiligheid en 
welzijn 
Ongeveer één op de vijf kinderen in Nederland wordt thuis mishandeld. De kinderrechter kan deze gezinnen een 
beschermingsmaatregel opleggen. Dan worden de kinderen uit het gezin tijdelijk onder toezicht gesteld of uit huis 
geplaatst. Maar hoe effectief is die aanpak? 

Passende zorg is inclusieve zorg 
Iedereen in Nederland heeft recht op passende zorg en ondersteuning, maar de werkelijkheid is anders. Binnen de 
zorgsector is te weinig aandacht voor verschillen tussen mensen zoals lichamelijke en psychische vermogens, 
culturele achtergrond en sekse. Dit verkleint de kansen van mensen op passende zorg. 
 

Overleven met arfid 
Vandaag (vorige week inmiddels) gaat de Week Tegen Ondervoeding van start. Tijdens deze week zal er aandacht 
worden gevraagd voor ondervoeding. Ondervoeding betekent dat iemand een tekort aan energie en andere 
essentiële voedingsstoffen heeft. Dit komt voor bij mensen die lange tijd te weinig en/of te selectief hebben 
gegeten. Zo ook bij mensen met de eetstoornis ARFID. ARFID staat namelijk voor Avoidant Restrictive Food Intake 
Disorder, wat zoveel betekent als vermijdende voedselinnamestoornis. Mensen met ARFID eten zeer restrictief 
(kleine porties) en/of zeer selectief. 

 
Brede transcriptomische ontregeling vindt plaats in de hersenschors bij ASS   
Neuropsychiatrische aandoeningen missen klassiek definiërende hersenpathologieën, maar recent werk heeft 
ontregeling op moleculair niveau aangetoond. 

Steun ons ouderinitiatief! Wij bieden educatieve dagbesteding aan jong- volwassenen 
met autisme. Zie ook> website                                                                                                         
Dagbesteding voor jongeren en volwassenen in de Bollenstreek  

https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4117255/nieuws/hoe_geestelijke_gezondheid_van_generatie_op_generatie_doorgegeven_wordt.html?page=1
https://www.youz.nl/nieuws/nieuwsbericht/-/open-plekken-behandelcentrum-jongeren-in-nijmegen
https://sociaalweb.nl/publicaties/verwey-jonker-instituut-kinderbeschermingsmaatregelen-dragen-bij-aan-veiligheid-en-welzijn/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2031-10-2022
https://sociaalweb.nl/publicaties/verwey-jonker-instituut-kinderbeschermingsmaatregelen-dragen-bij-aan-veiligheid-en-welzijn/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2031-10-2022
https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2022/10/04/passende-zorg-is-inclusieve-zorg?utm_campaign=Geestelijke+Gezondheid&utm_content=GGZ-07-11-2022&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email
https://overlevenmetarfid.com/
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05377-7
https://www.geef.nl/nl/doel/hoek6/over-ons
https://www.geef.nl/nl/doel/hoek6/over-ons
https://hoek6.nl/
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8 kenmerken van autistische communicatie                                                                                            
Als je autistisch bent, is de kans groot dat je een of meerdere dingen van deze lijst herkent. Vaak ben je ermee 
gepest, buitengesloten, of is het zo dat sommige mensen echt een hekel aan je hebben zonder dat ze goed lijken te 
weten waarom. 

De arbeidsmarktparadox: ‘Personeelstekort’, maar wel 85.000 mensen met ASS werkloos                                                                                                                                                   
De nieuwswebsites stonden deze week wederom vol met berichten over de krapte op de arbeidsmarkt. Dit keer na 
een interview met de ceo van Randstad, Dominique Hermans, die verwacht dat dit probleem door vergrijzing en 
gebrek aan scholing alleen maar groter gaat worden de komende jaren. Wat Charlotte Melkert in deze blog verbaast, 
is dat er tegelijk een enorme groep mensen werkloos thuis zit. 

 DSM-5-TR  

De DSM-5-TR is de meest actuele versie van het standaardwerk van de American Psychiatric Association (APA). De 
Nederlandse vertaling van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition, Text Revision (DSM-
5-TR®) wordt verzorgd en gepubliceerd door Boom uitgevers Amsterdam en verschijnt in november 2022. Deze text 
revision bevat belangrijke wijzigingen in de tekst, geactualiseerde criteria en de persisterende-rouwstoornis is 
toegevoegd. De DSM-5-TR is de opvolger van de DSM-5. 

 
Recensie van ‘Netjes op orde’: boek over autisme en opruimen 
Hoewel het boek ook zeker bruikbaar kan zijn voor autistische volwassenen die aan de slag willen met opruimen, is 
het boek in eerste instantie bedoeld voor ouders en begeleiders, om hun autistische kinderen of cliënten te 
ondersteunen in het opruimproces. Het gaat dus vooral over: hoe begeleid je iemand om op te ruimen? In plaats 
van: hoe kan ik zelf beginnen met opruimen?  

Nieuwe handreiking aseksualiteit                                                                                                         
De Nederlandse Organisatie Aseksualiteit (NOA) en Movisie ontwikkelden samen de handreiking ‘10x vraag en 
antwoord over aseksualiteit’. In deze handreiking lees je veel informatie en kom je te weten wat je als gemeente en 
sociaal professional voor aseksuele personen kunt doen. (stuk is ook geplaatst op informatiepagina ‘Relaties en 
seksualiteit’) 

‘Je bent als hulpverlener je eigen instrument’ 
In een hulpverleningsrelatie is sprake van machtsongelijkheid tussen de hulpverlener en de cliënt. Niet iedere 
hulpverlener is zich daarvan bewust. Jessy Berkvens en Bertine Rosink coachen en begeleiden professionals meer en 
diepgaander te reflecteren op die samenwerking en interactie. 
 

Eva van der Zee van GGZ Rivierduinen over de Brusjesgroep (nb. Het netwerk heeft een lijst met 

diverse groepen die actief zijn in Holland Rijnland, Midden Holland en de Haaglanden)  
 

Oproep: Kamerleden, steun de motie voor een nationale strategie voor mensen met een 
beperking  
Bij het debat in de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
heeft Lucille Werner (CDA) met steun van Mo Mohandis (PvdA) en Lisa Westerveld (GroenLinks) een motie ingediend 
waarin het kabinet wordt gevraagd een nationale strategie te ontwikkelen om de achterstand en uitsluiting van 
mensen met een beperking op te heffen.  
Update: Een mooi succes, er is gestemd en de motie is aangenomen. Het kabinet moet samen met 
vertegenwoordigende organisaties een meerjarige nationale strategie gaan opstellen  
 

https://neuroelfje.nl/kennis/autistische-communicatie/
https://www.deondernemer.nl/blog/charlotte-melkert/arbeidsmarkt-paradox-personeelstekort-autisme-werkloos~4208399
https://www.dsm-5.nl/over_dsm5/dsm5_introductie
https://www.dsm-5.nl/over_dsm5/dsm5_introductie
https://a-typist.nl/recensie-netjes-op-orde-boek-over-autisme-en-opruimen/
https://www.movisie.nl/publicatie/nieuwe-handreiking-10x-vraag-antwoord-over-aseksualiteit
https://www.movisie.nl/artikel/je-bent-hulpverlener-je-eigen-instrument
https://www.youtube.com/watch?v=VeIDX1mJTLI
https://iederin.nl/oproep-kamerleden-steun-de-motie-voor-een-nationale-strategie-voor-mensen-met-een-beperking/
https://iederin.nl/oproep-kamerleden-steun-de-motie-voor-een-nationale-strategie-voor-mensen-met-een-beperking/
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Woon jij in een wooninitiatief en krijg jij geen energietoeslag? Dit kun je ertegen doen! 
Bewoners van wooninitiatieven met een laag inkomen krijgen vaak onterecht geen energietoeslag toegekend. Dat 
blijkt uit een uitvraag van Ieder(in). Gemeenten blijken de energietoeslag niet, of met grote willekeur, toe te kennen. 
Ieder(in) vindt het belangrijk dat gemeenten dit zo snel mogelijk rechtzetten. Daarvoor roepen we lokale 
belangenbehartigers en (ouders van) bewoners van wooninitiatieven op om hier actie tegen te ondernemen. Hoe je 
dat doet lees je in dit bericht.   

Letters To My Weird Sisters;  On Autism and Feminism –nieuw boek  
Het leek me dat veel van de momenten waarop mijn autisme problemen had veroorzaakt, of me in ieder geval als 
anders had bestempeld, die momenten waren waarop ik tegen een onuitgesproken wet aanliep over hoe een meisje 
of een vrouw zou moeten zijn, en slaagde er niet in om hieraan te voldoen. 
 

\Nationale Hulpkaart van start 

Over drie jaar is er een digitale Nationale Hulpkaart: een kaartje dat mensen een stem geeft in lastige situaties. Dat is 
de ambitie van Zorgbelang Inclusief, MEE NL en MHFA NL. Samen zetten wij vanaf 1 mei de schouders onder de 
doorontwikkeling van de huidige hulpkaart tot een digitale Nationale Hulpkaart die breed inzetbaar is voor meerdere 
doelgroepen. 
 

Autisme en privacy 

‘Wat vinden je kinderen er eigenlijk van, dat je over ze schrijft?’  
 

Spoorboekje "Als je het mij vraagt" 

 Wat vinden kinderen en jongeren met autisme eigenlijk van het onderwijs? 

 
What I Want To Talk About: How Autistic Interest Shape A Life 
In What I Want to Talk About popular autism advocate Pete Wharmby takes readers on a journey through his special 
interests, illuminating the challenges of autistic experience along the way. Funny, revealing, celebratory and 
powerful in equal measure, this is a book that will resonate ... 
 

EUCAP ABA-enquête (autistische personen) 
Met deze enquête willen wij van EUCAP leren begrijpen hoe wij onze leden, en mensen met autisme in het 
algemeen, met betrekking tot Applied Behaviour Analysis (ABA) het beste kunnen bijstaan. 

 
Juristen waarschuwen huisartsen: zorgakkoord is onverantwoord risico 

Huisartsenorganisaties hebben nieuwe bedenkingen bij het Integraal Zorgakkoord. Advocaten waarschuwen 
huisartsen om niet alsnog te tekenen. Volgens hen zal het akkoord op sommige vlakken in de praktijk uitpakken als 
een wurgcontract voor huisartsen. Het evenwicht tussen rechten en plichten voor de huisartsen zou niet op orde 
zijn, waardoor de werkdruk niet afneemt of misschien zelfs groter wordt. 

 
Autism: Becoming a Professional Parent 
For more than 30 years, I’ve been researching autism. It all started, when my son, at the age of 2 and a half, was 
diagnosed (no, not with autism but) with (using the terminology of the time) severe mental retardation and 
schizophrenia. To say that I disagreed with this ‘verdict’ is not saying much. After that day, I turned my life around 
(or, started my “second life”) by learning about autism and working with autistic children, adolescents and adults. 
So, my interest in the subject is not only professional – it’s personal.  

 
Een nieuwe vorm van professioneel toezicht voor jeugd- en gezinsprofessionals 
Per 1 november 2022 gaat het tuchtrechtproces bij SKJ veranderen. Op die datum treedt het reglement 
professioneel toezicht in werking. De meeste klachten zullen niet meer door het college van toezicht worden 
behandeld, maar middels consultatie. Wij hebben de belangrijkste aanpassingen op een rij gezet. 

https://iederin.nl/woon-jij-in-een-wooninitiatief-en-krijg-jij-geen-energietoeslag-dit-kun-je-ertegen-doen/
https://www.bol.com/nl/nl/p/letters-to-my-weird-sisters/9300000021752471/?Referrer=ADVNLGOO002008O&gclid=EAIaIQobChMI29G3_OGP-wIV6wsGAB3-Pg0YEAAYASAAEgJ6IfD_BwE
https://www.mee.nl/nieuws/nationale-hulpkaart-van-start-2?utm_medium=email
https://ingridbilardie.wordpress.com/2022/10/29/autisme-en-privacy/
https://www.vanuitautismebekeken.nl/producten/spoorboekje-als-je-het-mij-vraagt
https://www.goodreads.com/book/show/61111675-what-i-want-to-talk-about#:~:text=of%20autistic%20hyperfixation.-,',a%20book%20that%20will%20resonate
https://www.goodreads.com/book/show/61111675-what-i-want-to-talk-about
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/8878af08-c132-4e09-9a90-762ff1037386?displayId=Fin2664636&surveyLocale=nl&fbclid=IwAR1UqVZl5LUMSd3VZIStR39h5kFRv0XLpUjvVbjwB9hTcE9VENGybhkDS9U
https://nos.nl/artikel/2450671-juristen-waarschuwen-huisartsen-zorgakkoord-is-onverantwoord-risico
https://www.olgabogdashina.com/post/autism-becoming-a-professional-parent
https://skjeugd.nl/een-nieuwe-vorm-van-professioneel-toezicht-voor-jeugd-en-gezinsprofessionals/
https://skjeugd.nl/wp-content/uploads/Reglement-Professioneel-Toezicht-1-november-2022.pdf
https://skjeugd.nl/wp-content/uploads/Reglement-Professioneel-Toezicht-1-november-2022.pdf
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Plannen doe je zo! 
Vaak krijg ik de vraag of ik goed kan plannen. Als ik goed in mijn vel zit wel en als ik niet goed in mijn vel zit niet. Dan 
is het één grote chaos in mijn hoofd en vergeet ik de helft. Hierbij kom ik mijn afspraken niet na en ben ik echt Jan 
Chaoot! Nu ik alles afvink en na check, gaat me dit een heel stuk beter af. Als ik geen basis schema heb dan heb ik 
gek genoeg meer last van mijn autisme. Hier lijdt ik dan gewoon onder. Ik word onzeker en dwangmatiger in omgang 
en probeer structuur te zoeken. In deze video zie je ook een sketch en mijn schema hoe ik me een weg door de 
dagen heen baan. 
 

Hand-voetcoördinatie wordt significant beïnvloed door bewegingsrichting bij personen 
met een autismespectrumstoornis 

Wanneer individuen proberen om twee ledematen ritmisch in de tegenovergestelde richting te bewegen 
(bijvoorbeeld door de linkerhand te buigen en de linkervoet langs het sagittale vlak te strekken), worden de 
bewegingen in het algemeen in plaats daarvan in dezelfde richting uitgevoerd. Dit fenomeen, dat bekend staat als 
richtingsbeperking, kan worden gebruikt om de moeilijkheden in bewegingscoördinatie te onderzoeken die de 
meeste mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) vertonen.  

 
Enactive Mind: autisme als interactiefenomeen 

Bij professionals is er behoefte aan een wetenschappelijk onderbouwde werkwijze om vanuit de belevingswereld 
van de persoon met autisme te werken. Enactive Mind ziet autisme vooral als een interactie-fenomeen. ‘Het is niet 
het probleem van de persoon met autisme, maar het is een wederzijds probleem’, zegt Jan-Pieter Teunisse, lector bij 
de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Onlangs is een nieuw project gestart ‘Enactive Mind Autisme: van denkwijze naar 
werkwijze’. ‘Daarin willen we kijken of en hoe we de hulpverlening aan mensen met autisme hieraan moeten 
aanpassen.’ 
 

Lecture performane van Kirsten Spruit voortkomend uit Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 

(klik op het woord en daarna links –en elders- op de puntjes) 
Today is 27.10.2022. Actually today is 26.10.2022, but by the time I am speaking these words to you it is 27.10.2022. 
I’m a bit late preparing this lecture performance, not in the sense that I started only the day before, but in how I am 
still working on it. This anxiety-inducing last minute over  
editing, the kind that takes over my entire life until the deadline is crossed, is in fact what I’ve been trying to unlearn 
within my practice. That reminds me: perhaps I should briefly introduce who I am and what I do. 

Nieuw op de sociale kaart 
 
MAAIKE KAREMAKER COACHING 
Op de sociale kaart op op de website geplaats onder ambulant en tevens op de infopagina over autisme en 
hoogbegaafdheid geplaatst, aangezien ze ook hoogbegaafde autisten kan begeleiden.  (Haar naam ga je vaker 
tegenkomen, want ze is de nieuwe secretaris van de NVA in Zuid-Holland. Het bestuur is weer compleet!) 
 
Stap budget 
Schrijf je in voor een opleiding, cursus of training, ontvang je STAP-aanmeldingsbewijs en vraag daarna je STAP-
budget van max €1000 aan bij UWV. Wees er snel bij, want wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 2 januari kan er 
weer een poging gedaan worden. (Is op website op de sociale kaart geplaatst onder ‘onderwijs’ en op de 
informatiepagina over onderwijs) 
 
Jouw dagbesteding 
Start hier jouw zoektocht naar passende dagbestedingen! Bekijk alle informatie, foto’s en leg gemakkelijk contact. 
Ben jij benieuwd welke dagbesteding bij je past? Gebruik dan de ‘wat past bij jou’ vragenfilter.  
 
Ease  
Zit je ergens mee? Erover praten helpt! Bij @ease kun je gewoon binnenlopen of chatten: anoniem, zonder afspraak 
en gratis. We zijn er speciaal voor jongeren van 12 tot 25 jaar. (geplaatst onder ‘lot’genotencontact) 

https://www.youtube.com/watch?v=OQJ4fZTFrwE
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36317815/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36317815/
https://www.autisme.nl/2022/10/20/enactive-mind-autisme-als-interactiefenomeen/
https://spendingti.me/essaying/?fbclid=IwAR2CNyPuxrTHMgKZwBRI4U5VZbtxjops_BiT-twrOoKCcGq9D9MMrDhrjH4
https://www.maaikekaremakercoaching.com/
https://www.maaikekaremakercoaching.com/
https://stap.opleiding.nl/stapbudget
https://jouwdagbesteding.nl/dagbestedingen/
https://jouwdagbesteding.nl/dagbestedingen/#wat-past-bij-jou-link
https://www.ease.nl/index.php
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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>>>>>>> 
 
Slotbijeenkomst op donderdag 24 november in Utrecht: De projectgroepen AWA komen bij elkaar 
De Academische Werkplaats Autisme (AWA) is op advies van de Gezondheidsraad opgericht met als doel kennis uit 
de wetenschap beter te laten doorstromen naar de praktijk. De AWA komt met concrete producten die inzetbaar 
zijn in beleid, zorg en onderwijs. 

Netwerkbijeenkomsten  
 
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.  (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/agenda-overzicht/
https://autismenetwerkennederland.nl/evenementenpaginaoverzicht/
https://www.autisme.nl/2022/04/14/de-projectgroepen-awa-bij-elkaar/

