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NIEUWSBRIEF  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. 
 

Ongelukkige meisjes en het autismekonijn: de juiste hulp                                                                                                            
Over het gebrek aan bewijs dat autisme bij vrouwen en mannen zo verschillend is en over het gebrek aan studie over 
camoufleren.  

Het voorliggend veld, moet en kan beter! 
Bij toegang tot zorg en ondersteuning is vaak de afweging: wat is er aan de hand, wat is er nodig en  
wie kan hier het beste op ingaan? Veel gemeenten werken vanuit een integrale aanpak waarbij de gemeente 
inwoners toegang geeft tot hulp en ondersteuning. Hetzij vanuit het voorliggend veld of dat er specialistische zorg 
noodzakelijk is en er middels een onderzoek, ondersteuningsplan en beschikking hulpverlening wordt geïndiceerd. 
Wat betreft het voorliggend veld, moet en kan het beter!  
 

‘Ha, zo slim ben je dus niet!’                                                                                                             
Autisme trekt zich niks aan van haarkleur, ras of lichaamsbouw. Het trekt zich ook niks aan van je karakter, 
temperament of intelligentie. Autisme in combinatie met krullend haar verandert niet zo veel aan de aanpak. 
Autisme met een hoog tot zeer hoog IQ levert wel unieke vraagstukken op. Zeker als het samengaat met een lage 
zelfredzaamheid. Vaak wordt gedacht dat je met dat hoge IQ de hindernissen die autisme opwerpt wel kan verslaan. 
Lukt dat niet, dan moet het haast wel aan je karakter of temperament liggen: te lui, te gezapig, te dwars of koppig. 
Als je maar zou willen, dan zou het allemaal wel gaan. 
 

Brochures voor ouders over passend onderwijs  
Goede informatie voor ouders is belangrijk bij de start van het nieuwe schooljaar. Steeds meer 
samenwerkingsverbanden hebben de ouder- en jeugdsteunpunten opgezet. Ouders kunnen daar terecht voor 
informatie en advies. Er zijn twee uitgebreide brochures ontwikkeld over passend onderwijs. Een voor het 
basisonderwijs en een voor het voortgezet onderwijs. 

 
Van beschermd wonen naar beschermd thuis doe je samen 

Nog maar ruim een jaar en dan is het zover: vanaf 2024 worden alle gemeenten zelf verantwoordelijk voor het 
bieden van beschermd wonen. Nu is deze ondersteuning nog een verantwoordelijkheid van de 44 
centrumgemeenten. De doordecentralisatie naar alle gemeenten is een grote opgave. De ambitie is om de 
ondersteuning zoveel mogelijk in de eigen omgeving te organiseren, van beschermd wonen naar beschermd thuis. 
Dat is een prachtige ambitie, helemaal passend bij de taak van gemeenten. Maar het is ook reuze ingewikkeld. 
 

Catatonia in autism spectrum disorders: A systematic review and meta-analysis 

Catatonic features can appear in autism spectrum disorders (ASDs). There can be overlap in symptoms across 
catatonia and ASD. The overall aim of this review is to provide evidence for the presence of catatonic features in 
subjects with ASD. 

https://sociaalweb.nl/nieuws/ongelukkige-meisjes-en-het-autismekonijn-de-juiste-hulp/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2011-10-2022
https://sociaalweb.nl/nieuws/het-voorliggend-veld-moet-en-kan-beter/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2006-10-2022
https://ingridbilardie.wordpress.com/2022/10/03/ha-zo-slim-ben-je-dus-niet/
https://netwerkbetersamen.nl/brochures-voor-ouders-over-passend-onderwijs/
https://sociaalweb.nl/nieuws/van-beschermd-wonen-naar-beschermd-thuis-doe-je-samen/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2017-10-2022
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8792870/
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Een eigen dak boven je hoofd: wat is er nodig voor jongeren uit zorg? 
Het kabinet presenteerde dit voorjaar haar nieuwe aanpak dakloosheid, met de focus op ‘wonen eerst’ en preventie. 
Maar wonen is meer dan een dak boven je hoofd.  
 

Annelien kreeg hulp van een steunouder 
Annelien Blom woont samen met haar man en haar twee kinderen in Aa-landen in Zwolle. Tijdens en na haar 
zwangerschap ging ze door een moeilijke periode. Ze kwam in een dal terecht, waar ze door haar autisme moeilijk 
uit kwam. Ze had eigenlijk iemand nodig die hielp haar gezin te ontlasten. Een medewerker van Travers Welzijn tipte 
Annelien het project Steunouders (Zwolle) 

Wachtlijsten ggz langer, daling bij vrijgevestigde aanbieders  
Het aantal mensen dat moet wachten op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) is gestegen. Het gaat om zorg die 
wordt verleend in verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg. Dit 
staat in de monitor Toegankelijkheid van Zorg die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maandelijks uitbrengt. 
 

De resultaten van 2 jaar Verbetertraject Toegang 
De afgelopen 2 jaar zochten gemeenten, inwoners en cliëntenorganisaties de samenwerking om in het 
Verbetertraject Toegang sociaal domein aan de veranderopgave te werken. Er waren tegengestelde belangen, maar 
er was ook begrip voor het verhaal en de context van waaruit men sprak. 
 

‘De bijdrage van ervaringsdeskundigen is even waardevol als die van iedere andere 
professional’ 

Ervaringsdeskundigen worden steeds vaker betrokken bij onderzoek, beleidsontwikkeling, voorlichting, training en 
behandeling. Als dank voor hun inzet moeten zij het vaak nog stellen met een bos bloemen of boekenbon. Soms is 
deze beloning reëel, maar meestal niet. Het ZonMw-project Waardering ervaringsdeskundigen vraagt aandacht voor 
gelijke beloning voor (organisaties van) ervaringsdeskundigen en mensen in vergelijkbare rollen en functies. 
 

Staatsexamens: in 2023 extra herkansing en duimregeling 
Goed nieuws voor staatsexamenleerlingen! Wie dit jaar via de staatsexamens een diploma wil halen wordt extra 
gecompenseerd voor de gevolgen van corona op het onderwijs. Zij mogen een cijfer wegstrepen. Dit mag alleen niet 
een cijfer van een kernvak zijn. Daarnaast is er een extra herkansing mogelijk. En wordt er hard gewerkt aan het 
verbeteren van de staatsexamens. 

Themabijeenkomst Denken over autistisch contact met Frederik Boven  

Regelmatig organiseert Vanuit autisme bekeken themabijeenkomsten voor de deelnemers, hun naasten en hun 
levensloopbegeleiders binnen de pilot Levensloopbegeleiding. De afgelopen bijeenkomst had als thema ‘denken 
over autistisch contact’. Frederik Boven, de spreker, promoveerde februari 2022 op de geschiedenis van autisme. Hij 
deed onderzoek naar drie artsen die tussen 1938 en 1978 over autisme schreven: Asperger, Kanner en Frankl. Over 
twee artsen vertelt hij uitgebreider in de themabijeenkomst, namelijk Asperger en Kanner. 
 

Hoe krijg je de niet-sporter in beweging’ (webinar die je kunt bekijken)  
Hoe krijg je de niet-sporter in beweging’ was het thema van het webinar op donderdag 22 september, die 
plaatsvond tijdens de Nationale Sportweek van NOC*NSF. Wat zijn de drempels voor mensen met een (niet-
zichtbare) beperking of chronische ziekte om te gaan sporten of bewegen? Hoe bereik je deze mensen om ze tóch in 
beweging te krijgen? En waarom is dit juist voor deze groep mensen zo belangrijk 

Unmasking Autism (boek) 
A deep dive into the spectrum of Autistic experience and the phenomenon of masked Autism, giving individuals the 
tools to safely uncover their true selves while broadening society’s narrow understanding of neurodiversity. 
 

https://sociaalweb.nl/nieuws/een-eigen-dak-boven-je-hoofd-wat-is-er-nodig-voor-jongeren-uit-zorg/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2013-10-2022
https://sociaalweb.nl/nieuws/kabinet-presenteert-vernieuwde-aanpak-dakloosheid-wonen-eerst/
https://traverswelzijn.nl/vraagouder-annelien-steunouders/
https://traverswelzijn.nl/diensten/steunouders/
https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4105719/nieuws/wachtlijsten_ggz_langer_daling_bij_vrijgevestigde_aanbieders.html?page=1
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/09/29/aantal-wachtenden-in-de-langdurige-zorg-gestegen
https://vng.nl/nieuws/de-resultaten-van-2-jaar-verbetertraject-toegang
https://publicaties.zonmw.nl/actieprogramma-verward-gedrag/ervaringsdeskundigen-interviewreeks/interview-met-trudy-jansen/?utm_campaign=Cluster+Gehandicapten+en+Chronisch+Zieken&utm_content=Nieuwsbrief+GCZ+-+september+2022&utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email
https://publicaties.zonmw.nl/actieprogramma-verward-gedrag/ervaringsdeskundigen-interviewreeks/interview-met-trudy-jansen/?utm_campaign=Cluster+Gehandicapten+en+Chronisch+Zieken&utm_content=Nieuwsbrief+GCZ+-+september+2022&utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email
https://balansdigitaal.nl/onderwijs/staatsexamens-in-2023-extra-herkansing-en-duimregeling/
https://balansdigitaal.nl/onderwijs/staatsexamens-in-2023-extra-herkansing-en-duimregeling/
https://www.mee.nl/nieuws/sportwebinar-onderstreept-het-belang-van-individueel-maatwerk
https://www.bol.com/nl/nl/f/unmasking-autism/9300000026554486/
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Netjes op orde; Opruimen en autisme 
Een handzaam leerwerkboek voor mensen met autisme en hun omgeving: hoe opruimen en structuur aanbrengen? 

 
Wat als autisme geloofsbeleving in de weg staat? ‘Je kunt ook geloven met alleen je 
verstand’ 
Is je geloof wel goed genoeg als het bij jou meer een kwestie van ratio is dan van gevoel? ‘Ja’, is het geruststellende 
antwoord van autisme-expert Hanneke Schaap. Geloven met je verstand is zo gek nog niet. 

Nieuw op de sociale kaart 
Werners coaching Katwijk  

Talent Autism Centre> in januari starten ze in Wassenaar een oudergroep voor begeleiding en ontmoeting. 
Organisatie richt zich alleen op meisjes/vrouwen. Er is ook (ervarings)kennis aanwezig m.b.t. autisme in combinatie 
met hoogbegaafdheid.  
 
Trimente Bollenstreek  
Diagnostiek, behandeling en begeleiding 
 
Dieet Advies Amsterdam Leiden                                                                                                                                          
Gespecialiseerd in eetproblemen bij ASS 
 

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>>>>>>> 
 
Zondag 23 oktober dierentuin Zoobizar in Orvelte, Drenthe. 
11.15-11.30 verzamelen ingang; 11.30 dieren bekijken en 12.00 presentatie 
Je kunt dan een slang, baardagame, stinkdier of een gordeldier vasthouden. 
Van 21 oktober tot 24 oktober zijn we op park Kuierpad in Wezuperbrug vlakbij Orvelte. 
Je kan je nog aanmelden om te kamperen of een chalet te boeken. Het is altijd mogelijk om 1 dag langs te komen op 
het Kuierpad. Laat voor 21 oktober weten of je meegaat naar Zoobizar, ivm reserveren. Voor meer informatie / 
aanmelding> sandra-schoorl@hotmail.com  
 

9 november Prikkelarme avondopenstelling bij museum Singer te Laren.  
Tevens op 30 december, prikkelarme ochtendopenstelling en prikkelarme workshop voor kinderen.  

Het museum is van 8.30 uu tot 10.00 prikkelarm te bezoeken, de workshop in het atelier wordt van 8.30 uur tot 
11.00 uur doorlopend aangeboden. Klik hier voor meer informatie.  

15 november Congres Cliëntondersteuning: samen op reis in de wereld van 
cliëntondersteuning  
Tijdens het landelijk congres Cliëntondersteuning op 15 november 2022 nemen wij jou mee in de wereld van de 
cliëntondersteuning. Een kompas met richtingen wijst ons de weg en we ontdekken samen de verschillende 
bestemmingen. 

https://www.bol.com/nl/nl/p/netjes-op-orde/9300000065106612/?Referrer=ADVNLGOO002008J&gclid=EAIaIQobChMIp9na0efm-gIVhOd3Ch2kNAssEAAYASAAEgJ5r_D_BwE
https://www.nd.nl/geloof/protestant/1146347/wat-als-autisme-geloofsbeleving-in-de-weg-staat-je-kunt-ook-gel
https://www.nd.nl/geloof/protestant/1146347/wat-als-autisme-geloofsbeleving-in-de-weg-staat-je-kunt-ook-gel
https://wernerscoaching.nl/
https://www.talent-autism-centre.nl/
https://www.trimente.nl/
https://dieetadviesamsterdam.nl/
https://autismenetwerkzhn.nl/agenda-overzicht/
https://autismenetwerkennederland.nl/evenementenpaginaoverzicht/
https://zoobizar.nl/
mailto:sandra-schoorl@hotmail.com
https://www.singerlaren.nl/nl/agenda/1347/Prikkelarme_avondopenstelling/Evening_Birds_Singer
https://www.singerlaren.nl/nl/agenda/1276/Prikkelarme_ochtendopenstelling/_Early_Birds_Singer
https://www.movisie.nl/agenda/congres-clientondersteuning-samen-reis-wereld-clientondersteuning?utm_campaign=MovisieMail&utm_content=13102022&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email
https://www.movisie.nl/agenda/congres-clientondersteuning-samen-reis-wereld-clientondersteuning?utm_campaign=MovisieMail&utm_content=13102022&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email
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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 

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

 


