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NIEUWSBRIEF 20 MAART 2023 
Onderstaande nieuwsberichten zijn afkomstig uit de nieuwsbrieven van onder andere de aangesloten organisaties, 
NIPA, Onbeperkt aan de Slag, NAR, Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, Zorg&SociaalWeb, Vanuit Autisme 
bekeken, Movisie en losse nieuwsberichten (waaronder blogs en podcasts van autisten) 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. 
 
Handboek Loekemeijermethode Autisme en Gehechtheid 
………………… Alle complexe gedragingen bij autisme zijn te verklaren vanuit een achterstand en stilstand in de 
gehechtheid, emotionele ontwikkeling, sociale ontwikkeling en fragmentarische informatieverwerking. Dit handboek 
geeft je alle benodigde kennis en vaardigheden om deze achterstand en stilstand te herkennen, hierbij aan te sluiten 
en zélf ontwikkeling mogelijk te maken. 
 
‘Zijn autistische mannen emotioneel beperkt(er)?’ … autisme en mannelijkheid 
Als psycholoog-in-spé, bijna afgestudeerd, vraagt Rob, tevens lezer van mijn blog, zich af hoe ik tegenover de 
beeldvorming van autistische mannen sta, en dan meer specifiek hoe ze wel eens afgebeeld worden als emotioneel 
beperkte wezens. ‘Zie jij jezelf ook als emotioneel beperkt? Zou je daar iets over kunnen schrijven op je blog? Ik lees 
regelmatig teksten van vrouwen, autistische – en andere vrouwen, over emoties, en soms ook bij jou. Daarom 
vermoed ik dat jij daar wel iets over weet te schrijven.’. 
 
Nieuwe handreiking: 10 vragen over non-binaire personen 
Non-binaire personen zijn de laatste jaren steeds zichtbaarder in de Nederlandse samenleving. Maar wat betekent 
het als iemand non-binair is? En waarom is meer aandacht voor non-binaire personen belangrijk? In de nieuwe 
handreiking '10 vragen over non-binaire personen' geven Movisie en Transgender Netwerk Nederland antwoord op 
deze en andere vragen. 

Wereldwijde prevalentie van autisme: een update van een systematische review 
Prevalentieschattingen van autisme zijn essentieel voor het informeren van het overheidsbeleid, het vergroten van 
het bewustzijn en het ontwikkelen van onderzoeksprioriteiten. Met behulp van een systematische review hebben 
we schattingen gemaakt van de prevalentie van autisme wereldwijd. 
(Deze link leidt naar site met schat aan informatie –wetenschappelijke onderzoeken-) 
 
Autisme voetbal bij Floreant: regionale functie 
Het autiteam van BGC Floreant in Boskoop heeft door de jaren heen een regionale functie gekregen, stelt de 
voetbalclub. “De leden komen inmiddels van Driebruggen tot aan Hazerswoude en van Boskoop tot aan Nieuwerkerk 
aan den IJssel.” (Is op sociale kaart te vinden onder ‘sport’) 
 
Regionale verschillen splijten passend onderwijs 
Het speciaal onderwijs is opnieuw gegroeid. En de verschillen tussen regio’s zijn acht jaar na de invoering van 
passend onderwijs eerder groter dan kleiner geworden, blijkt uit onderzoek door het Onderwijsblad. AOb-
bestuurder Thijs Roovers: “Het zou niet uit moeten maken in welke regio je opgroeit, onder welk 
samenwerkingsverband je toevallig valt." 
 
Oproep voor neurotypsiche mensen van Autisme Digitaal 
 

https://www.yvonneloekemeijer.com/loekemeijermethode-handboek-autisme-en-gehechtheid
https://tistje.com/2023/03/13/zijn-autistische-mannen-emotioneel-beperkter-autisme-en-mannelijkheid/
https://www.movisie.nl/publicatie/nieuwe-handreiking-10-vragen-over-non-binaire-personen
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aur.2696
https://www.rodi.nl/alphenaandenrijn/sport/333221/autisme-voetbal-bij-floreant-regionale-functie?fbclid=IwAR2SR5NzlLl72iD1m0-APmaApmA5UTSfy1ELhqmQVLLa1bbd8v5blKXuENQ
https://www.aob.nl/nieuws/regionale-verschillen-splijten-passend-onderwijs/
https://autismenetwerkzhn.nl/bruggenbouwersgroep-autismedigitaal/
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Kan een trauma zich opslaan in je lichaam? 
We zijn steeds bewuster bezig met onze mentale gezondheid. Dat blijkt ook uit de vele video’s over dit onderwerp 
die rondgaan op social media. Van ADHD tot ‘stored trauma’ en van hormooncoaches tot transgenderzorg: heel vaak 
zijn de stellige claims die in video’s op social media worden gemaakt niet op wetenschappelijke feiten gebaseerd. In 
deze aflevering van Pointer Checkt: kan een mentaal trauma zich opslaan in een lichaamsdeel? 
 
Stukken m.b.t. autisme en winter/zomertijd 
‘Wat betekent de wintertijd voor u?’ … autisme en tijd 
Zomertijd 
Autisme en de Zomertijd en Wintertijd 
  
Jeugdzorg: 40 jaar hervormen zonder verbeteringen                                                                                                                     
Alles wordt steeds complexer en duurder, maar aan de problemen van kinderen, gezinnen en scholen verandert 
vrijwel niets.  
H e t  i m m u u n s y s t e e m - u i t - b a l a n s  a l s  o o r z a a k  v a n  p s y c h i a t r i s c h e  a a n d o e n i n g e n  
Psychiatrische aandoeningen veroorzaken veel leed. Gangbare verklaringen voldoen maar ten dele. In de immuno-
psychiatrie worden psychiatrische stoornissen, zoals ernstige depressie, bipolaire stoornis, schizofrenie en autisme 
verklaard vanuit een immuunsysteem-uit-balans. De immuno-psychiatrie – een nieuwe wetenschap die met dit boek 
in Nederland wordt geïntroduceerd – ontrafelt hoe dit werkt en wat we er, voor zover dat nu al mogelijk is, aan 
kunnen doen.     
                                                                                                                                                                                        
Nathalie uit Oldenzaal raakt overweldigd in autisme-tent: ‘Als dit je echte leven is, verlies je grip’                             
Nathalie Brantsma heeft geen idee hoe autisten de wereld beleven. Tot ze het in Oldenzaal in de Autisme 
Ervaringstent zelf ondergaat. „Wie bepaalt dat het leven zo loopt zoals mijn hersenen werken?” (met video)  

Een aparte cursus voor autisme bij vrouwen, is dat nu nodig? 
Vrouwen zijn meesters in zich aanpassen. Daarom vraagt diagnostiek en behandeling van autisme bij vrouwen om 
een specifieke aanpak. Vrouwen hebben bijna net zo vaak autisme als mannen. Alleen vallen ze niet op. Mannen met 
autisme hebben vaak een obsessieve fascinatie voor bijvoorbeeld getallen of treinen. Bij vrouwen uit autisme zich 
minder bizar. Daardoor krijgen zij heel laat, of soms niet, de diagnose. 
(Eeuwige leestip erbij ;)>  Het ligt niet aan de meisjes) 
 
LunchTalkshow Verborgen Intelligentie 
Als kinderen met autisme niet of nauwelijks praten en de diagnose verstandelijke beperking hebben, is het vaak 
moeilijk om de goede hulp te vinden. Met de pilot Verborgen intelligentie onderzocht Vanuit autisme bekeken hoe 
levensloopbegeleiding daarbij een steuntje in de rug kan zijn. In de op 21 december 2022 live uitgezonden 
LunchTalkshow vertellen ouders, levensloopbegeleiders en professionals wat hen heeft geholpen.  
 
'We bouwen aan een omslag in de ggz, de samenleving en de cultuur'  
De ggz in Nederland kent tal van vernieuwende initiatieven. Een veelgehoorde kritiek is dat die initiatieven los van 
elkaar staan. Bovendien lijken ze vaak vooral iets toe te voegen aan de ggz, maar laten ze de kern ongemoeid. En zo 
blijven fundamentele mankementen bestaan: lange wachttijden, overbehandeling enerzijds, onderbehandeling 
anderzijds, en vooral: een ggz die onvoldoende aansluit op de dagelijkse vragen en noden van mensen. 
Maar nu is er GEM. GEM staat voor Ecosysteem Mentale Gezondheid.  
 
Effect levensloopbegeleiding onderzocht: “Grote positieve impact op de levens van alle betrokkenen” 
Na drie jaar levensloopbegeleiding maakte onderzoeksbureau MAD Impact de balans op. Wat zijn de effecten van 
deze werkwijze op lange termijn?  
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dVzEt4iRuf0
https://tistje.com/2016/10/30/wat-betekent-de-wintertijd-voor-u-autisme-en-tijd/
https://www.lekkerinjevelmetautisme.nl/zomertijd/
https://www.symptomen-autisme.nl/autisme-en-de-zomertijd-en-wintertijd/
https://www.symptomen-autisme.nl/autisme-en-de-zomertijd-en-wintertijd/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/decennialang-geen-veranderingen-de-jeugdzorg
https://www.swpbook.com/boeken/1/geestelijke-gezondheidszorg/2488/immuno-psychiatrie
https://www.tubantia.nl/oldenzaal/nathalie-uit-oldenzaal-raakt-overweldigd-in-autisme-tent-als-dit-je-echte-leven-is-verlies-je-grip~add9b07c/
https://dokterbosman.nl/een-aparte-cursus-voor-autisme-bij-vrouwen-is-dat-nu-nodig/
https://www.socialevraagstukken.nl/column/het-ligt-niet-aan-de-meisjes/
https://www.vanuitautismebekeken.nl/lunchtalkshow-verborgen-intelligentie-0
https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4181659/nieuws/we_bouwen_aan_een_omslag_in_de_ggz_de_samenleving_en_de_cultuur.html
https://www.vanuitautismebekeken.nl/effect-levensloopbegeleiding-onderzocht-grote-positieve-impact-op-de-levens-van-alle-betrokkenen
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Leren in Leiden  
Documentaireserie in vier afleveringen over echt passend onderwijs 
‘Passend onderwijs’ richt zich in de praktijk meer op de ‘problemen’ van leerlingen dan op hun potenties, kwaliteiten 
en intrinsieke motivatie. In deze documentaire ‘Leren in Leiden’  willen de makers vooral kijken naar ieders 
mogelijkheden. In de documentaire spelen ’tussen de regels door’ ook zaken als inclusie en kansgelijkheid een rol. 
De documentaire is onderdeel van een vierdelige reeks met de titel ‘Leren in Leiden’: 
Aflevering 1 'Passend onderwijs' voor kinderen met autisme; 
Aflevering 2 'Je kunt niet leren wat je al weet' over voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen;  
Aflevering 3 ‘Weten wie ik ben’ over ontwikkelingsgericht onderwijs bij Agora; 
Aflevering 4 'Competente rebellen' over talentvolle jongeren die de wereld willen verbeteren, maar waarbij het 
probleem is dat het onderwijs hun talent niet herkent. 
 

Je kind eet langzaam / traag – dit is de oorzaak (die bijna niemand kent) 
In de blog van vandaag wil ik het met je hebben over een signaal dat je kind kan laten zien aan tafel: je kind eet 
langzaam / traag. Ook neem ik je mee in de oorzaak achter dit eetgedrag, die bijna niemand kent (ook professionals 
niet). En deel ik natuurlijk tips met je, zodat je weet wat je kunt doen! 
(Coordinator: dit stuk gaat over de samenwerking tussen hersenhelften. Boek over een ervaring waarbij 1 helft door 
een hersenbloeding geheel uitgeschakeld is> Onverwacht inzicht. Dit boek kan je een dieper inzicht geven over het 
effect van geen of een belabberde verbinding tussen twee hersenhelften.)   
 
Marit (41) kan vanwege haar autisme geen geschikte woning vinden: ‘Ik val overal net buiten’ 
Vanwege de huidige woningschaarste is het voor veel mensen lastig een geschikte woning te vinden, maar met de 
diagnose autisme is het vaak nóg lastiger. Dit laatste ondervindt ook Marit: ‘Er wordt gewoon geen rekening 
gehouden met deze doelgroep’. 
 
'Er moet meer aandacht komen voor ouderen met autisme' 
Er is nog weinig bekend over autisme bij ouderen. Dit terwijl ze veel veranderingen meemaken in die levensfase. 
Frans Jacobs is zelf zo'n oudere met autisme en is voor de HAN betrokken bij de projectgroep ‘sociaal, perspectief, 
van en voor ouderen met autisme’. Hij vertelt erover in de Villa.  
 
Landelijke inzamelingsactie: AutiCollect 
Het AutismeFonds start een landelijke inzamelingscampagne tijdens de Autismeweek. Maak nu je eigen digitale 
collectebus aan en help ons mee! 
Ruim 1% van de Nederlanders – ongeveer 200.000 mensen- heeft autisme. Het aantal mensen dat te maken heeft 
met autisme, zoals ouders, broers, zussen, partners, leerkrachten en zorgverleners is vele malen groter. Een 
inclusieve samenleving kan de kwaliteit van leven van mensen met autisme ingrijpend verbeteren. 
De komende twee weken roepen wij iedereen op om zoveel mogelijk geld op te halen via onze digitale collecte 
campagne AutiCollect! 
 
Onderscheid markt en overheid bij banenafspraak niet helder 
De overheid loopt al jaren achter op de targets wat betreft het creëren van banen voor mensen met een 
arbeidsbeperking. In de marktsector lukt het echter wel om de beoogde doelen te behalen. Een onderzoek in 
opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt een aantal knelpunten in de 
overheidssector aan het licht, maar roept ook de vraag op of het onderscheid tussen overheid en markt wel zinvol is. 

Nieuw op de sociale kaart 
 
Ziezo (bij ‘behandeling regionaal’ gezet en op de pagina ‘Hoogbegaafdheid’)  
 
Expertisehuis gehechtheid (geplaatst onder landelijk; ‘behandeling gespecialiseerd landelijk’ en ‘cursussen)  
 

Swinkels Orthopedagogische Begeleiding  

https://www.janstapfilm.nl/documentaire-3/leren-in-leiden/
https://nva-zuid-holland.email-provider.eu/link/fdfkjp3xml/7tofvjfs0c/bfalxxummt/qnh7m0zoaz/vudfzzq6yt
https://nva-zuid-holland.email-provider.eu/link/fdfkjp3xml/7tofvjfs0c/xgiixxggay/qnh7m0zoaz/vudfzzq6yt
https://nva-zuid-holland.email-provider.eu/link/fdfkjp3xml/7tofvjfs0c/b0b3axnqfq/qnh7m0zoaz/vudfzzq6yt
https://nva-zuid-holland.email-provider.eu/link/fdfkjp3xml/7tofvjfs0c/fiwltklga7/qnh7m0zoaz/vudfzzq6yt
https://maatwerkmetzorg.nl/dagelijkse-situaties/je-kind-eet-langzaam-traag-dit-is-de-oorzaak-die-bijna-niemand-kent/?fbclid=IwAR1Gw0ZJ4zTTCa-30Qg-eXOv9v3uGZK3vD9EE3y35XF1SH1jccnUJsiERx4
https://www.bol.com/nl/nl/f/onverwacht-inzicht/36950648/
https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/marit-41-kan-vanwege-haar-autisme-geen-geschikte-woning-vinden-ik-val-overal-net-buiten/
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/villa-vdb/e3a25acc-b021-4639-be68-779cefe2712c/2023-03-07-er-moet-meer-aandacht-komen-voor-ouderen-met-autisme
https://www.autisme.nl/2023/03/16/landelijke-inzamelingsactie-tijdens-autismeweek-auticollect/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/werkagendas-banenafspraak-onvoldoende-stimulerend
https://www.ziezo-praktijk.nl/index.php?pagina=home
https://expertisehuisgehechtheid.com/downloads/
https://www.swinkelsbegeleiding.nl/
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Vrekkenpagina (onder inkomen en minima)   
 

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>>>>>>> 
 
NVA Autismeweek 25 maart t/m 2 april Thema: ‘Hoe uniek ben jij’ 
 
1 april Innovaria Klimkoord 
 
8 juni Programma AKO kennisbijeenkomst Autisme & hoogsensitiviteit 
 
Autisme Digitaal tijdens de autismeweek 25-03 t/m 2-4 > Thema: Overlap en verschil 

WORD DE BESTE JEUGDPROFESSIONAL VOOR JEZELF EN JE KLANT 
Speciaal live programma voor ambitieuze jeugdprofessionals bij HappyKids Care  
 
28 september Voorzet congres ‘Autisme, het onzichtbare zichtbaar maken’  

Netwerkbijeenkomsten, casuïstiekbesprekingen en stuurgroepoverleg          
(via Zoom) 
21 maart Netwerkbijeenkomst Holland Rijnland dinsdag 9.00-11.00 met Lezing: de Enactive Mind door lector Jan- 
Pieter Teunisse (Han)   
23 maart Netwerkbijeenkomst Haaglanden en Midden-Holland  donderdag 9.00-11.00 Lezing: Geef mij de vijf, 
spreker Johan van der Pol- Voorzet.   
30 maart Stuurgroepoverleg donderdag 10.00-11.30 
3 april Casuïstiek besprekingen op maandag 16.00-17.00  
8 mei Casuïstiek besprekingen op maandag 16.00-17.00  
5 juni Casuïstiek besprekingen op maandag 16.00-17.00  
22 juni Stuurgroepoverleg donderdag 10.00-11.30 
3 juli Casuïstiek besprekingen op maandag 16.00-17.00  
19 september Netwerkbijeenkomst Regio Holland Rijnland dinsdag 9.00-11.00 
21 september Netwerkbijeenkomst Haaglanden en Midden-Holland donderdag 9.00-11.00 
2 oktober Casuïstiek besprekingen via Zoom op maandag 16.00-17.00  
6 november Casuïstiek besprekingen via Zoom op maandag 16.00-17.00  
30 november Stuurgroepoverleg donderdag 10.00-11.30 
4 december Casuïstiek besprekingen via Zoom op maandag 16.00-17.00  
 
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. Aanvragen voor het bijwonen van 
een casustiekbespreking zal de coordinator per aanvraag  beoordelen.  

 
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.vrekkenpagina.nl/
https://autismenetwerkzhn.nl/agenda-overzicht/
https://autismenetwerkennederland.nl/evenementenpaginaoverzicht/
https://www.autismefonds.nl/autismeweek/
https://innovaria.klimkoord.nl/
https://www.autismeoverijssel.nl/bijeenkomsten/kennisbijeenkomst-autisme-hoog-sensitiviteit
https://autismenetwerkzhn.nl/autisme-digitaal-tijdens-de-autismeweek-25-03-t-m-2-4-thema-overlap-en-verschil/
https://hkcacademy.nl/word-de-beste-jeugdprofessional/?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=Dat+is+wel+heel+gemakkelijk+gedacht&utm_campaign=%5bHKC+Academy%5d+Dat+is+wel+heel+gemakkelijk+gedacht
https://www.ggznieuws.nl/enactive-mind-autisme-als-interactiefenomeen/
https://www.han.nl/onderzoek/onderzoekers/jan-pieter-teunisse/
https://www.han.nl/onderzoek/onderzoekers/jan-pieter-teunisse/

