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NIEUWSBRIEF 31 oktober 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. 
 

Vrijwilliger (Steunouder) in Krimpenerwaard 
Heb je een plekje over in je hart, huis en gezin om een ander gezin te ondersteunen? Of ben je die ouder die 
behoefte heeft aan een steuntje in de rug bij het zorgen voor de kinderen? 
In Krimpenerwaard is Steunouder actief bij via Kwadraad. We willen graag met je in gesprek over je inzet als 
vrijwilliger, of over je behoefte aan steun voor jou en je kind(eren). 

 
Grote stap naar zelfstandig wonen; nieuw wooncomplex voor GGZ Rivierduinen in 
Sassenheim 
Leesbaar artikel vind je achter deze link! 

 
Rondetafelgesprek leerlingenvervoer in de Tweede Kamer                                                                                                       
Dit voorjaar publiceerde Ouders & Onderwijs een rapport over het leerlingenvervoer, waaruit bleek dat er grote 
problemen zijn. Op 12 oktober vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over de problemen in het 
leerlingenvervoer. Ouders & Onderwijs vraagt, samen met de LBVSO, al maanden aandacht voor de steeds 
verergende problemen die er spelen.  
 

‘Kan hij niet zelf met de 
bus?’                                                                                                                                                           
Stuk van een moeder dat ik als coordinator pakweg 20 jaar geleden ook had kunnen schrijven………… De nare & soms 
bizarre ervaringen die naar aanleiding van de actie van LBVSO naar voren komen zijn niet nieuw. Er reageerde ook 
iemand met een kind van 31 jaar wier verhaal niet veel anders was.  

Double empathy, explained                                                                                                                  
Difficulty navigating social interactions pervades even the earliest accounts of autism. This defining trait of the 
condition has informed prevailing theories of its roots as well as the design of many autism treatments. 

Veilig seksspeeltjes kopen (Autiliefde) 
Je denkt bij veilige seks misschien aan het voorkomen van seksueel overdraagbare aandoeningen en ongewenste 
zwangerschappen, maar er is meer. En juist over dat ‘meer’ zal deze reeks gaan. In dit deel bespreek ik hoe je op een 
veilige manier seksspeeltjes kunt kopen. 

Cutting our own keys: New possibilities of neurodivergent storying in research 
Increasingly, neurodivergent people are sharing their own narratives and conducting their own research. Prominent 
individuals have integrated the ‘nothing about us without us’ slogan, used by neurodivergent and other disabled 
social activists, into academia. This article imagines a neuromixed academia. We consider how to work through 
challenges present in neuromixed encounters; to support cross-neurotype communication and pave the way for an 

https://steunouder.nl/krimpenerwaard
http://www.kwadraad.nl/
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20221017_54134401?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20221017_54134401?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.deteylinger.nl/nieuws/algemeen/75837/stek-bouwt-zorgappartementen-voor-rivierduinen-naast-sassembourg
https://oudersenonderwijs.nl/nieuws/rondetafelgesprek-leerlingenvervoer-in-de-tweede-kamer/
https://oudersenonderwijs.nl/nieuws/rondetafelgesprek-leerlingenvervoer-in-de-tweede-kamer/
https://ingridbilardie.wordpress.com/2022/10/18/kan-hij-niet-zelf-met-de-bus/
https://ingridbilardie.wordpress.com/2022/10/18/kan-hij-niet-zelf-met-de-bus/
https://www.lbvso.nl/
https://www.spectrumnews.org/news/double-empathy-explained/
https://www.spectrumnews.org/opinion/viewpoint/leo-kanners-1943-paper-on-autism/
https://autiliefde.nl/veilig-seksspeeltjes-kopen/
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/13623613221132107
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ethos of community and collaboration. We explore how we might create a space in which neurodivergent 
experiences are seen as just one part of our complex and multifaceted identities.  
 

Wetenschappelijk bewezen: lotgenotencontact helpt in de weg naar herstel  
Mensen met psychische problemen, zoals depressie, angst en psychose, kunnen profiteren van elkaars steun. 
Hoewel lotgenotencontact al langer als waardevol wordt gezien in de zorg, bleef wetenschappelijk bewijs hiervoor 
tot nu toe uit. Onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam, de Depressie Vereniging en het Nijmeegse 
Expertisecentrum Depressie, onderdeel van GGz-instelling Pro Persona, bevestigt dat lotgenotencontact (in het 
Engels: peer support) kan helpen in de weg naar herstel. Tijdens dit herstelpad is niet alleen de afname van klachten 
van belang, maar staat het leren omgaan met de aandoening op de voorgrond. 
 

Association between history of miscarriage and autism spectrum disorder 
Deze case-control studie was bedoeld om de associatie tussen verschillende soorten miskraamgeschiedenis en 
autismespectrumstoornis (ASS) te onderzoeken en te bepalen of het aantal miskraamgeschiedenis het risico op ASS 
beïnvloedt.  
 

Meer dan 80% van de gemeenten heeft informatie over studietoeslag niet op orde 
De informatievoorziening over de studietoeslag voor studenten met een beperking is bij 282 gemeenten niet op 
orde. De informatie is onjuist, onvolledig of ontbreekt in zijn geheel.  
 

Gaat de ggz-Wlz aan eigen succes ten onder? 
Vanaf 2021 kunnen ggz-cliënten gebruik maken van de Wet langdurige zorg (Wlz). Het is een groot succes. 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 eerste artikel: waarom is de 
Wlz zo populair? 
 

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.’ 
 

Enactive Mind Autisme: van denkwijze naar werkwijze 
Zorg voor mensen met autisme is vaak zeer complex. De begeleiding en behandeling van een aanzienlijk deel van 
deze mensen verloopt over verschillende echelons en maakt levensloopbenadering binnen netwerkzorg 
noodzakelijk. Nog te vaak is er sprake van stagnatie van behandeling en begeleiding, omdat er te weinig aansluiting 
werd gevonden bij de actuele leefwereld van de persoon met autisme. De hoogspecialistische zorg wordt hier 
veelvuldig mee geconfronteerd. 
 

Werkgeverssubsidie geschrapt vanwege uitvoeringsproblemen                        
Een subsidieregeling die werkgevers moest aansporen om meer mensen uit het 'onbenut arbeidspotentieel' aan te 
nemen, blijkt onuitvoerbaar. 
 

Diagnose autisme; wat heb je daar nu aan? 
Willem (56) kreeg op latere leeftijd een diagnose autisme. Hij wordt vanuit Jados begeleid door Ellen en beschrijft 
zijn weg naar, en leven met deze diagnose. 
 

https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4116919/nieuws/wetenschappelijk_bewezen_lotgenotencontact_helpt_in_de_weg_naar_herstel.html?page=1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00406-022-01494-6
https://www.divosa.nl/nieuws/meer-dan-80-van-de-gemeenten-heeft-informatie-over-studietoeslag-niet-op-orde
https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4110834/nieuws/gaat_de_ggz-wlz_aan_eigen_succes_ten_onder.html
https://www.autisme.nl/2022/10/20/enactive-mind-autisme-als-interactiefenomeen/
https://www.sia-projecten.nl/project/enactive-mind-autisme-van-denkwijze-naar-werkwijze
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/werkgeverssubsidie-blijkt-onuitvoerbaar?tid=TIDP3017615XB0B7379F7BDF4B27BCA3E81D0B5B1835YI5&utm_campaign=BB_NB_Sociaal&utm_medium=email&utm_source=binnenlandsbestuur
https://www.jados.nl/blog/diagnose-autisme/
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De drempel naar de huisarts verlagen 
Deze vlog gaat over de huisarts bellen en naar de huisarts gaan. Hoe was dat voor mijn autismediagnose en hoe gaat dat 
nu met de zelfkennis van autisme? Wat is extra lastig door mijn autistische brein en hoe ga ik daarmee om? Kijk de vlog 
met mijn ervaring en tips en deel jouw ervaringen in de reacties. 
 

Bestuursleden met autisme gezocht  
Autisme Digitaal is een organisatie voor en door mensen met autisme. We zijn op zoek naar vier nieuwe 
bestuursleden. Als bestuurslid geef je mede leiding aan een organisatie van meer dan 35 autistische volwassenen. 
Wij zijn één van de weinige organisaties in Nederland die volledig gerund wordt door mensen met autisme zelf. Als 
bestuurslid draag je een steentje bij aan het realiseren van onze missie: het verbeteren van de informatie over 
autisme en daarbij een stem geven aan mensen met autisme zelf. Het is leuk en leerzaam om samen met werken 
met andere mensen met autisme.  
 

Onderzoek naar voeding en het immuunsysteem 
Zes projecten over de rol van voeding, het immuunsysteem en het complexe samenspel tussen infectieziekten en 
chronische aandoeningen, zijn gehonoreerd.  

Immuno-psychiatrie (boek) 
Het Immuunsysteem uit balans als oorzaak van psychiatrische aandoeningen 

Nieuw op de sociale kaart 
 
Online flirten met Steffie (geplaatst bij Landelijk; relaties, gender en seksualiteit en bij informatiepagina over relaties 
en seksualiteit)  
Welkom op deze website. Ik vertel waar je op moet letten als je online flirt en een bericht over seks aan iemand wil 
sturen. Ook vertel ik wat je kan doen als je een bericht over seks krijgt en dit niet fijn vind. 
 
Artikel> Ipse de Bruggen helpt mee bij website online flirten 
 
Zorg van nu 
Er zijn heel veel zorginnovaties, maar niet alles is voor iedereen geschikt. Met deze wegwijzer helpen we je iets voor 
jouw situatie te vinden.  
 
Steunouders bieden kinderen een of twee dagdelen per week een gastvrij thuis en geven zo een steuntje in de rug 
aan ouders die wat extra hulp kunnen gebruiken. (Staat op de sociale kaart van de website onder ‘Mantelzorg’. En is 
tevens te vinden bij de gemeenten die werken met steunouders.) 
  

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>>>>>>> 

15-11 Congres Cliëntondersteuning: samen op reis in de wereld van cliëntondersteuning 
 
Na de bijscholingsdag was (hoe treffend) er een expositie in museum Voorlinden waarbij de relatie tussen het 
menselijk lichaam en de ruimte om ons heen het thema was. Wil je nog meer input m.b.t. de zintuigen, maar dan 

weer op een totaal andere wijze> klik hier voor de cursus over onze ziel en de zintuigen.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=KSWii9BzEXY
https://www.autismedigitaal.nl/bestuursleden-gezocht/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoek-naar-voeding-en-het-immuunsysteem/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoek-naar-voeding-en-het-immuunsysteem/
https://www.swpbook.com/boeken/1/geestelijke-gezondheidszorg/2488/immuno-psychiatrie
https://onlineflirten.steffie.nl/nl/
https://www.ipsedebruggen.nl/ipse-de-bruggen-helpt-mee-bij-website-online-flirten
https://www.ipsedebruggen.nl/ipse-de-bruggen-helpt-mee-bij-website-online-flirten
https://www.zorgvannu.nl/aandoeningen/autisme
https://steunouder.nl/
https://steunouder.nl/waar
https://autismenetwerkzhn.nl/agenda-overzicht/
https://autismenetwerkennederland.nl/evenementenpaginaoverzicht/
https://www.movisie.nl/agenda/congres-clientondersteuning-samen-reis-wereld-clientondersteuning?utm_campaign=MovisieMail&utm_content=13102022&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email
https://sanctificium.org/cursus/zinnen-van-de-ziel/
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9 november bijeenkomst Big5 
You tube filmpje De Big 5 
1) Support 
2) Wonen 
3) School & Werk 
4) Inkomen 
5) Welzijn 
We weten allang wat jongeren die de jeugdhulp verlaten nodig hebben. Wat ons betreft is het tijd om het nu ECHT 
te gaan regelen. We hebben genoeg noodklokken over de jeugdzorg gehoord. We vragen Den Haag om NU 18 jaar 
als grens uit de jeugdwet te halen en om alle jongeren te ondersteunen tot hun Big 5 op orde is. 
 

Meet en greet met Onbeperkt aan de slag: 
1 november Den Haag 
22 november Digitaal   
 

Webinar WieWatWajong: Geen arbeidsvermogen, wat kan er wel? 
Op 16 november 2022 organiseert Ieder(in) een webinar over de Wajong en geen arbeidsvermogen. We gaan het 
hebben over wat dat nou precies betekent: geen arbeidsvermogen. Wat betekent dat voor je toekomstperspectief? 
In hoeverre zit je vast aan dat labeltje? Werkt het stigmatiserend? En vooral…wat kan nog wel? Kan je nog studeren 
bijvoorbeeld? Een beetje bijverdienen? Hoe zit dat met een dagbesteding? Of vrijwilligerswerk? 

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 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://www.expex.nl/big-5-actie-meeting/?utm_source=ExpEx+Nieuwsbrief&utm_campaign=5d4c701999-EMAIL_CAMPAIGN_2022_07_19_02_21_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2a95ae8a4b-5d4c701999-410379157
https://www.youtube.com/watch?v=g33QdsiFUdc
https://onbeperktaandeslag.nl/
https://iederin.nl/meld-je-aan-voor-de-webinar-wiewatwajong-geen-arbeidsvermogen-wat-kan-er-wel/

