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NIEUWSBRIEF 28 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. 
 

Het team van Jados Leiden met ons stuurgroeplid Jelke Keulen.  
 

Praktische tips om de huisartsenzorg voor mensen met autisme te verbeteren 

Op basis van dit onderzoek naar barrières en oplossingsrichtingen in de huisartsenzorg voor mensen met autisme, 
heeft de AWA een flyer ontwikkeld waarin een deel van deze resultaten wordt samengevat. Achter de link vind je de 
flyer die ook bij Nieuws op de website is geplaatst Met trots stuur ik u deze flyer in de bijlage. We willen deze flyer 
onder een zo groot mogelijk publiek verspreiden, dus het staat u vrij om deze flyer met geïnteresseerden of op social 
media te delen. Daarnaast volgt uit dit onderzoek een Engelstalig en een Nederlandstalig artikel. Deze artikelen 
kunnen nu nog niet gedeeld worden, omdat ze nog officieel gepubliceerd moeten worden. Dus dit volgt spoedig in 
2023. 

Flyer over een ander onderzoek van de Academische Werkplaats Autisme: onderzoek 
over maag-darm klachten.  
 

2 Plekken vrij  bij Boerderij Nieuwskoop 
De woon-zorgboerderij in Nieuwkoop noemen wij ‘De Koekoekshoeve’ en is een woonboerderij midden in de 
polder waar 7 mensen met een verstandelijke beperking en autisme van een hoger niveau en in de leeftijd van 
18-60 jaar wonen. 
 

 ‘Ruim een derde van meisjes tussen 15 en 17 jaar maakte seksueel geweld of intimidatie 
mee’ 

https://autismenetwerkzhn.nl/praktische-tips-om-de-huisartsenzorg-voor-mensen-met-autisme-te-verbeteren/
https://autismenetwerkzhn.nl/wp-admin/post.php?post=4006&action=edit
https://autismenetwerkzhn.nl/wp-admin/post.php?post=4006&action=edit
https://inversa.nl/twee-kamers-vrij-op-boerderij-nieuwkoop/
https://inversa.nl/twee-kamers-vrij-op-boerderij-nieuwkoop/
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/11/08/ruim-derde-van-meisjes-tussen-15-en-17-jaar-maakte-seksueel-geweld-of-intimidatie-mee-a4147554?utm_source=push&utm_medium=topic&utm_term=20221108
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/11/08/ruim-derde-van-meisjes-tussen-15-en-17-jaar-maakte-seksueel-geweld-of-intimidatie-mee-a4147554?utm_source=push&utm_medium=topic&utm_term=20221108
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Ruim een derde van de meisjes tussen vijftien en zeventien jaar oud heeft wel eens seksueel geweld of intimidatie 
meegemaakt.  

Autisme en seksueel misbruik 

……. “Er zijn verschillende redenen waarom meisjes en vrouwen maar ook jongens en mannen met autisme extra 
veel risico lopen het slachtoffer te worden van seksueel misbruik, zowel het overduidelijke als het subtiele.” 

 
Autisme, ADHD en seks 
We moeten praten over autisten, ADHD’ers en seks. Want surprise! Net als heel veel andere mensen, hebben 
autisten en ADHD’ers net zo goed seksuele ervaringen, behoeftes en verlangen. En het is hoog tijd dat we het daar 
eens over hebben. 

Evidence That Nine Autistic Women Out of Ten Have Been Victims of Sexual Violence                                                                  

Background: Research indicates that sexual violence affects about 30% of women in the general population and 
between two to three times as much for autistic women. 
 

50 Ways Society Gaslights and Stonewalls Autistic People 
Autistic people, adults and children, are infantilized, gaslighted, and manipulated regularly by society– individuals 
and institutions. 
 

Social Validity of Pivotal Response Treatment for Young Autistic Children: Perspectives of 
Autistic Adults                                                                                                                                       
New research into what autistic adults think op PRT for autistisc childeren. The authors have put a lot of thoughts 
into this. Fair to say the autistisch people had some firm views what needs to change.  

 

START VAN HET RAAK PRO PROJECT ‘ENACTIVE MIND AUTISME: VAN DENKWIJZE NAAR 
WERKWIJZE’ 
“Laten we wensen dat er in de samenleving zo veel kennis en begrip is over autisme dat de specialistische 
autismezorg niet meer nodig is. Naasten, werkgevers, professionals en anderen hebben ruime kennis over autisme 
waardoor natuurlijkerwijs wordt aangesloten bij de behoeften en leefwereld van mensen met autisme. De 
autistische manier van zijn wordt als evenwaardig beschouwd, de neurotypische norm van zijn heerst niet meer: 
mensen worden geaccepteerd zoals ze zijn. Van beide kanten is men bereid stappen te zetten om communicatie en 
interactie te verbeteren. Autisten hebben geen last meer van zelfstigma, d.w.z ze denken niet dat als er iets mis gaat 
in communicatie of sociale interactie, het per definitie aan hen ligt. Hun talenten worden eveneens meer benut en 
dat geldt niet alleen voor het ICT domein.”   
 

De zin en onzin van cognitieve gedragstherapie 
Ik heb hier al meerdere keren op Twitter mijn ongenuanceerde mening over laten horen maar voel de behoefte om 
die toch wat te nuanceren, en dus is het tijd voor een artikel. Ik heb cognitieve gedragstherapie wel eens vergeleken 
met paracetamol: het wordt aangeraden als panacee voor elk probleem door bijna elke dokter, kan tijdelijke en 
milde problemen verlichten, maar is niet altijd een goede oplossing voor een structureel probleem en kan je 
problemen ook maskeren tot op het punt dat ze niet meer herkend worden en je er maar blijft rondlopen. 
 

Zintuiglijk genieten                                                                                                                              
Hier lig ik dan, te genieten. Een ander zou zich kunnen afvragen waar ik druk mee ben. Krioelend voel ik de 
schapenvachten op mijn bank. Oh wat lekker voelt dat. En de geur. Hmmmmmm. 

Mijn Binnenste Buiten werken aan je professionele identiteit 
Het wordt steeds belangrijker om te weten waar je als professional voor staat, wat je basis is, waar je van bent, wat 
onvervreemdbaar van jou is en je kleur geeft. Dat helpt je in sturing geven aan je eigen ontwikkeling, in het 
vergroten van veerkracht en wijsheid, en het verstevigen van je eigen expertise.  

https://ingridbilardie.wordpress.com/2022/11/09/autisme-en-seksueel-misbruik/
https://neuroelfje.nl/activisme/maatschappij/autisme-adhd-en-seks/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnbeh.2022.852203/full
https://neuroclastic.com/ways-society-gaslights-autistics/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-022-05808-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-022-05808-4
https://blog3.han.nl/onderzoek-mens-maatschappij/start-van-het-raak-pro-project-enactive-mind-autisme-van-denkwijze-naar-werkwijze/
https://blog3.han.nl/onderzoek-mens-maatschappij/start-van-het-raak-pro-project-enactive-mind-autisme-van-denkwijze-naar-werkwijze/
https://neuroelfje.nl/opinie/de-zin-en-onzin-van-cognitieve-gedragstherapie/
https://neuroelfje.nl/neurodiversiteit/maskeren/
https://www.autismedigitaal.nl/veelzijdig/zintuiglijk-genieten/
https://www.bol.com/nl/nl/p/mijn-binnenste-buiten/9200000097449286/?Referrer=ADVNLGOO002008N-G-139188675100-S-1679629681855-9200000097449286&gclid=EAIaIQobChMInaf4mq3B-wIVmud3Ch2dHQ5jEAQYASABEgLj1PD_BwE
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Psychologische behandeling van kinderen en jongeren met autisme (uit Wetenschappelijk 
Tijdschrift Autisme) 

 

artikel psychologische behandeling ass.pdf
 

 

Vraagtekens invullen van vso-leerlingen 

FLOOR jongerencoaching en vso-scholen versterken elkaar zodat jongeren op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) 
stappen kunnen zetten naar passend werk. Het gaat om jongeren die uitgestroomd zijn of in het laatste jaar van het 
vso zitten. De eerste vso-leerlingen zijn in september gestart met hun coachtraject. 

ALTIJD ANDERS DAN GEDACHT                                                                                                                                                

In dit egodocument beschrijft de auteur haar route met haar eigen autisme. Vanaf diagnosestelling in 2013 tot 
verschijnen van het boek verschenen onregelmatig blogteksten, nu gebundeld in 'Altijd anders dan gedacht’.  

(ook voor ‘lettervreters’; haar eerste boek is literair gezien een pareltje) 

 

Psychologische behandeling artikel psychologische behandeling ass.pdf  
van kinderen en jongeren met 
autisme 
Psychologische behandeling kan voor kinderen en jongeren met autisme 
geïndiceerd zijn als onderdeel van een ruimer ondersteuningsaanbod. Communicatiemisverstanden, 
motivatieproblemen en de andere manier waarop 
deze kinderen prikkels en informatie verwerken, dwingen therapeuten om hun 
gebruikelijke werkwijze en communicatiestijl aan te passen. In dit artikel wordt 
concreet toegelicht hoe zo’n autismevriendelijke psychologische behandeling 
eruit kan zien. 
 

Zoektocht naar betere behandeling in de (Wet) langdurige zorg                                             
Vanaf 2021 kunnen ggz-cliënten gebruik maken van de Wet langdurige zorg (Wlz). Inmiddels hebben circa 25.000 
mensen een Wlz-indicatie op psychiatrische grondslag. In een serie van vier artikelen gaan we in op de gevolgen voor 
cliënten, voor zorgaanbieders en voor het zorglandschap ggz. In dit tweede artikel: zorgt de Wlz voor een beter 
samenspel tussen begeleiding en behandeling? 
 

Datingtips voor autisten, en de mensen om hen heen 
Datingtips voor autisten? Zoals heel veel autisten en andere neurodivergente mensen zullen herkennen, kan daten 
heel erg moeilijk voor ons zijn. Veel van ons zijn vatbaar voor misbruik, en hebben moeite met flirten. Ook hebben 
we vaak moeite met binden of met het aangaan van vriendschappen of relaties in het algemeen. 

Potential Flaw Uncovered in Previous Autism Neuroscience Research                         
Onderzoekers hebben in de hersenen van autistische individuen een onderscheidend patroon ontdekt van 
wittestofconnectiviteit dat verschilt van dat van mensen met een ontwikkelingscoördinatiestoornis. Dit wijst op een 
mogelijke fout in eerder neurowetenschappelijk onderzoek naar autisme. 

https://www.movisie.nl/artikel/vraagtekens-invullen-vso-leerlingen
https://www.mijnbestseller.nl/site/userwebsite/index/id/klaskevanderweide?fbclid=IwAR2VGuyEBtTl6wSnBIeegfGq-yLBqpnOx79slaammCYkszoZ69NRtqcpr8k
https://www.bol.com/nl/nl/f/mijn-broer-en-ik/9200000017140014/
https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4130662/nieuws/zoektocht_naar_betere_behandeling_in_de_wet_langdurige_zorg.html
https://neuroelfje.nl/neurodiversiteit/autisme/datingtips-voor-autisten/#comment-108
https://scitechdaily.com/potential-flaw-uncovered-in-previous-autism-neuroscience-research/
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Organiseren en versterken van cliëntondersteuning in jouw gemeente: een stappenplan 
Cliëntondersteuning is voor gemeenten en samenwerkingspartners een middel om het stelsel van zorg en welzijn te 
ver beteren: om het persoonsgerichter, betrouwbaarder en toegankelijker in te richten. Dankzij cliëntondersteuning 
kunnen de vragen en behoeften van inwoners duidelijker worden. Zo kunnen zij hun zorg en ondersteuning beter 
regelen. Dit stappenplan helpt bij het vormgeven van cliëntondersteuning in jouw gemeente.  
 

Stimmen en neurodiversiteit: een complete gids 
Stimmen is zelfstimulerend gedrag. Het bestaat vaak uit repetitieve bewegingen waarmee je een of meerdere 
zintuigen gecontroleerd stimuleert. Stimmen kan heel nuttig zijn om je prikkelverwerking onder controle te krijgen 
of simpelweg om rustiger te worden. 

Wat is alexithymie? 

De betekenis van alexithymie is lastig uit te leggen maar het komt er op neer dat je moeite hebt met het 
identificeren, omschrijven en het je bewust zijn van je emoties. Ook omvat alexithymie het je bewust zijn van 
lichamelijke prikkels, zoals pijn, honger, of dorst.  

Ontwikkeling naar meer langdurige indicaties Wmo 2015 en Jeugdwet 
Kortdurende indicaties/beschikkingen zijn een doorn in het oog voor patiënten/cliënten met een levensbrede, 
chronische en/of langdurige zorgvraag. Gemeenten geven nu nog vaak kortdurende indicaties af, waardoor de 
patiënt/cliënt steeds opnieuw een aanvraag moet indienen bij de gemeenten.(stuk uit 2020. Inmiddels geven 
Rotterdam en Utrecht indicaties af voor onbepaalde tijd) 
 

Hoe voer je een sollicitatiegesprek met een psychiater?  (over ervaringsdeskundigheid)                                                              
Ik voerde een paar weken geleden een sollicitatiegesprek bij een GGZ-instelling die gespecialiseerd in het helpen met 
mensen die autisme, AD(H)D, of nah hebben.  

Het draait om mensen die durven te doen wat nodig is (over ervaringsdeskundigheid) 
In de serie Ervaringswerk in uitvoering laten we ervaringsdeskundige ouders en jongeren die betrokken zijn bij 
Netwerk Beter Samen aan het woord over hun werk en drijfveren. In deze aflevering is het de beurt aan Janneke van 
Bockel. Janneke is ouderschapsdeskundige, eigenaar van MetaMama en coacht, spreekt en denkt over de 
psychologie van het ouderschap. Ze is als trainer betrokken bij Netwerk Beter Samen. “Het is de kunst om 
ervaringsdeskundigheid als vanzelf te verweven in alles wat je doet. Niet als afvinkhokje, maar structureel een plek 
geven op alle lagen van je organisatie.”  

Jaarrapport 2022 Landelijke Jeugdmonitor 
Het rapport brengt de leefsituatie van jongeren in 2021 in beeld. Dit aan de hand van verschillende thema’s, 
waaronder ‘criminaliteit’ en ‘jeugdzorg en Veilig Thuis’. Zo staat onder andere vermeld dat in 2021 41 duizend 
jongeren jeugdbescherming kregen. Dat is 1,4 procent minder ten opzichte van 2015. 

Whitepaper: Tariefmodel 
Goede zorg en een onderbouwd tarief gaan hand in hand. Naast de wettelijke verplichting hebben zowel 
gemeenten/regio’s als zorgaanbieders belang bij transparantie over de opbouw van het tarief. Op basis van 
jarenlange ervaring heeft TransitiePartners een eigen tariefmodel ontwikkeld. Ons tariefmodel wordt gebruikt door 
verschillende regio’s, gemeenten, maar ook bij verschillende zorgaanbieders en in verschillende 
financieringsvormen. Ons tariefmodel is geaudit en goedgekeurd door KPMG. 

In gesprek met Ien van de Goor, bijzonder hoogleraar Publieke gezondheid en preventie 
Sinds 1 augustus jongstleden is gezondheidswetenschapper Ien van de Goor bijzonder hoogleraar Publieke 
gezondheid en preventie aan Tilburg University. Deze leerstoel is door drie GGD-en gevestigd om het onderzoek in 
de (regionale) publieke gezondheid te stimuleren. Zorg&Sociaalweb ging met haar in gesprek over 
gezondheidsverschillen tussen hoog- en laagopgeleiden, preventie, en de maatschappelijke factoren die van invloed 
zijn op (on)gezondheid.  

https://www.movisie.nl/publicatie/organiseren-versterken-clientondersteuning-jouw-gemeente-stappenplan
https://neuroelfje.nl/neurodiversiteit/stimmen-en-neurodiversiteit/
https://neuroelfje.nl/neurodiversiteit/autisme/wat-is-alexithymie/
https://www.ordz.nl/actueel/nieuws/2021/12/24/ontwikkeling-naar-meer-langdurige-indicaties-wmo-2015-en-jeugdwet
https://www.autismedigitaal.nl/veelzijdig/hoe-voer-je-een-sollicitatiegesprek-met-een-psychiater/
https://netwerkbetersamen.nl/het-draait-om-mensen-die-durven-te-doen-wat-nodig-is/
file://///ads01/ReDirectedFolders/wilma.vangalen/Desktop/Huidig/Het%20rapport%20brengt%20de%20leefsituatie%20van%20jongeren%20in%202021%20in%20beeld.%20Dit%20aan%20de%20hand%20van%20verschillende%20thema’s,%20waaronder%20‘criminaliteit’%20en%20‘jeugdzorg%20en%20Veilig%20Thuis’.%20Zo%20staat%20onder%20andere%20vermeld%20dat%20in%202021%2041%20duizend%20jongeren%20jeugdbescherming%20kregen.%20Dat%20is%201,4%20procent%20minder%20ten%20opzichte%20van%202015.
https://www.transitiepartners.nl/whitepapers-ebooks/whitepaper-tariefmodel/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2010-11-2022
https://sociaalweb.nl/nieuws/in-gesprek-met-ien-van-de-goor-bijzonder-hoogleraar-publieke-gezondheid-en-preventie/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2015-11-2022
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Geheime podcast: Zekerder met ouders 
In deze podcast serie delen ouders hun ervaringsverhaal over de begeleidingstrajecten binnen de jeugdzorg. Wat 
heeft ze geholpen en wat juist niet? Waar ligt de behoeften? En die is anders dan je denkt! Doe er je voordeel mee.  

 
Overstap jeugd- naar volwassenpsychiatrie verloopt beter dan gedacht                               De 

overstap van jeugd- naar volwassenpsychiatrie zorgt voor minder problemen dan werd gedacht. Dat blijkt uit 
Europees onderzoek onder leiding van het Erasmus MC Sophia. Veel jongeren die dat nodig hebben, weten ook op 
volwassen leeftijd psychiatrische zorg te vinden. 
 

D66-initiatiefwetsvoorstel ‘leerrecht’ naar de Raad van State 

Het initiatiefwetsvoorstel leerrecht, dat alle kinderen in Nederland het recht op onderwijs en ontwikkeling gaat 
geven, is af. Het voorstel van D66 gaat nu voor advies naar de Raad van State. Door de invoering van het leerrecht 
krijgen ruim 15.000 thuiszittende kinderen weer de mogelijkheid onderwijs te volgen 

 

Nieuw op de sociale kaart 

Gezonde boel zie in het bijzonder> Online training autisme bij kinderen. (onder ‘cursus’ op sociale kaart geplaatst) 
 
De Koolmees- herstelhuis te Gouda (onder ‘logeren, respijtzorg en mantelzorg op sociale kaart geplaatst) 
 
‘Lot’genotencontact kan je op de sociale kaart vinden onder ‘lotgenotencontact’, maar coordinator heeft ook lijst 
beschikbaar.  
 

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>>>>>>> 
 
29/11 Webinar: De diversiteit van ervaringsdeskundigheid 

 
Op donderdagmiddag 8 december van 13.30-15.30 (GGZ Heiloo) is er een bijeenkomst voor zorgprofessionals die 
in hun werk te maken hebben gehad met suicide. “Hoe ga je als zorgprofessional om met je eigen gevoelens van 
verdriet, frustratie en misschien soms schuld, als je cliënt ‘de keuze’ maakt om een einde te maken aan diens leven? 
Hoe blijf je zelf ‘heel’ en hoe kun je als organisatie goed voor je mensen zorgen na een dergelijke ingrijpende situatie 
in de relatie cliënt – hulpverlening? 
Aanmelden: https://forms.gle/PCm9LfyBDgfZJnrJ7 
 
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.  
 
 
 
 
 
 

https://hkcacademy.nl/podcast-jeugdzorg-nextlevel-2/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Werken+met+mensen+is+werken+met+Jezelf&utm_campaign=%5BHKC+Academy%5D+Werken+met+mensen+is+werken+met+Jezelf
https://www.ggznieuws.nl/overstap-jeugd-naar-volwassenpsychiatrie-verloopt-beter-dan-gedacht/
https://d66.nl/nieuws/d66-initiatiefwetsvoorstel-leerrecht-naar-de-raad-van-state/
https://gezondeboel.nl/
https://gezondeboel.nl/aanbod/online-trainingen/autisme/autisme-bij-kinderen/
https://www.kernkracht.nl/koolmees/
https://autismenetwerkzhn.nl/agenda-overzicht/
https://autismenetwerkennederland.nl/evenementenpaginaoverzicht/
https://netwerkbetersamen.nl/events/de-diversiteit-van-ervaringsdeskundigheid/
https://forms.gle/PCm9LfyBDgfZJnrJ7

