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NIEUWSBRIEF 20 februari 2023 
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 (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. 
 
Afronding subsidieperiode Autismenetwerken Nederland 
December 2002 was de laatste maand van de vierjarige subsidieperiode VWS voor de regionale autismenetwerken 
en het landelijke autismenetwerk.  Waar stonden de netwerken aan het begin en waar staan zij nu? Hiervoor gaan 
we eerst terug in de geschiedenis, dan naar bestaanszekerheid en bestaansrecht om vervolgens te laten zien wat er 
bereikt is. Namelijk een landelijk autismenetwerk bestaande uit coördinatoren van de regionale netwerken die laten 
zien waarom autismenetwerken nodig zijn, welke sleutelrol zij vervullen, wat zij doen en welke inzet daarvoor is 
gedaan in de afgelopen jaren.   
 

Autismeweek  25 maart t/m 2 april ‘Hoe uniek ben jij?’  
Wie verdient de Autismevriendelijkheidsprijs 2023? 
Nomineer een persoon, leerkracht en/of organisatie die volgens jou de Autismevriendelijkheidsprijs 2023 verdient. 
Tijdens de AutismeWeek reiken wij de AutismeVriendelijkheidsprijzen uit.  
 
Vragenlijst autisme en seksualiteit                                                                                                                                                          
Heb of had jij hier vragen over? Mis jij bepaalde informatie? De Informatietafel Autisme maakt informatie voor 
mensen met autisme en naasten over onderwerpen waar nu te weinig praktische informatie over is. Dit jaar 
ontwikkelen ze samen met een team uit Vlaanderen informatie over autisme en seksualiteit. De informatie komt 
op autisme.nl en participate-autisme.be. Welke informatie over autisme en seksualiteit is belangrijk? Daar kun jij bij 
helpen. Laat weten welke vragen jij hebt en over welke onderwerpen jij graag informatie zou willen lezen. 
Vul deze korte vragenlijst in. De vragenlijst is anoniem. Meedoen kan tot 15 april 2023. 

"Ik heb mijn hele leven gestreefd om normaal te zijn": geïnternaliseerd stigma en waargenomen impact van 
diagnose bij autistische volwassenen 
Het krijgen van een diagnose autisme op volwassen leeftijd leidt vaak tot meer zelfinzicht en diepere zelfreflectie, 
wat grote gevolgen kan hebben voor het welzijn en het identiteitsgevoel van mensen. De diagnose van autisme stelt 
individuen echter ook bloot aan maatschappelijk stigma, dat in de loop van de tijd kan worden 
geïnternaliseerd. Deze studie was gericht op het onderzoeken van relaties tussen psychologische en 
servicegerelateerde effecten van diagnose en geïnternaliseerd stigma met behulp van gemengde methoden 
 
Vastbijten (en andere inzichten uit 2022) 
Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Het klinkt raar, maar zo werkt mijn hoofd. Wat maakt het nu uit of het 31 december 
is of 1 januari? Rationeel niets. Ik ben helemaal niet van de goede voornemens en ga niet mijn gedrag aanpassen op 
basis van een datum. Toch gebeurt er iets in mijn hoofd. Een soort optimisme dat alles wat afgelopen jaar fout ging 
in het nieuwe jaar wel gaat lukken. 
 

https://autismenetwerkennederland.nl/uncategorized/afronding-subsidieperiode-autismenetwerken-nederland/
https://www.autisme.nl/2022/12/07/wie-verdient-de-autismevriendelijkheidsprijs-2023/
https://www.autisme.nl/2022/12/07/wie-verdient-de-autismevriendelijkheidsprijs-2023/
https://autismenetwerkzhn.nl/oproep-deelname-vragenlijst-autisme-en-seksualiteit/
https://www.autisme.nl/
https://www.participate-autisme.be/
https://www.op-weg-wijzer.nl/autisme-seksualiteit
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/aut.2022.0066
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/aut.2022.0066
https://www.ditisookautisme.nl/2023/01/27/vastbijten-en-andere-inzichten-uit-2022/


2 
 

 

Ik heb een stoornis. Geen schande, wel confronterend. 
Wie mij tien jaar geleden had verteld dat ik autistisch was, had ik vierkant uitgelachen. Ten eerste wist ik niets van 
autisme. Ten tweede ging het goed met mij. Ik voelde me veilig, vrij en succesvol. Getrouwd, kinderen, een eigen 
huis, een goede baan. Ik was tevreden. 
Maar zelfs al had ik het gewild, ik had de diagnose niet gekregen. Tevreden mensen, die hun omgeving niet tot last 
zijn, krijgen geen autisme diagnose. 
 
Rechtszaak tegen databank NZa met mentale profielen van GGZ-cliënten 
Behandelaren en cliënten in de GGZ kondigen een rechtszaak aan tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze 
verplicht psychiaters en psychologen indringende vragenlijsten over hun cliënten aan een databank te leveren. “Een 
aanslag op de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg” volgens de eisers, die een breed 
gesteunde crowdfundingcampagne starten. 
 
Inspirerend vragenuurtje, verzorgd door Yvonne Doornebosch 
Op 14 februari 2023 vertelde Yvonne Doornebosch haar ervaringsverhaal t.a.v. haar autistische burn-out. Het ging 
o.a. over lichamelijke uitval, depressies, (leren) begrenzen, rust nemen en het belang van goede slaap(medicatie) en 
een luisterend oor.  
 
Relatief onbekende eetstoornis lijkt voornamelijk genetisch bepaald 
Ze komen tot de conclusie dat genetische factoren een grote rol spelen in de ontwikkeling. Daarmee is een stap 
gezet in de richting van het begrip over de oorzaken van Arfid, de onderzoekers hopen dan ook dat ooit betere 
manieren gevonden worden om de aandoening te behandelen. 
Filmpje over Arfid  
 
Kamerbrief over uitvoeringstoets ggz-behandeling door de NZa 
Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de uitvoeringstoets 'Bekostiging ggz-
behandeling Wlz-cliënten met een psychische stoornis' van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).  
 
Besteed je STAP-budget bij Zorg&Sociaalweb 
Volg één van onze cursussen met het STAP-budget. Kies een cursus uit ons aanbod en doe voor 28 februari je 
vooraanmelding. 

Praat mee over je OCD: online in gesprek over dwangstoornissen  
Digitaal lotgenotencontact, e-communities, online peersupport. Het zijn allemaal termen voor hetzelfde principe: 
steun, (h)erkenning, begrip en advies vinden bij én geven aan gelijkgestemden. Gelijkwaardig, wederzijds en waarin 
je wordt uitgenodigd open te zijn. Waar dit fenomeen door digitalisering gestaag terrein won, kwam dit ten tijde van 
de coronacrisis in een sneltreinvaart terecht.   

Werkveld BW&B: ‘Destigmatisering vraagt om een kritische geest, om constante zelfreflectie’ Werkveld BW&B:  
‘Destigmatisering vraagt om een kritische geest, om constante zelfreflectie’                                                                          
Stigma belemmert het herstel van mensen. Om ons streven naar respect en gelijkwaardigheid kracht bij te zetten, 
gaat het Amsterdamse Valente-lid HVO-Querido stigma daarom op alle niveaus van de organisatie te lijf.  

Autism is a difference, not a disorder | Katie Forbes | TEDxAberdeen 
 
Huisartszorg voor mensen met autisme verbeteren 
De Academische Werkplaats Autisme is bezig geweest met het project Verbeteren van de huisartsenzorg voor 
mensen met autisme. Eind november 2022 zijn de Eindresultaten AWA gepresenteerd. Conclusie van het onderzoek 
is dat barrières in de huisartsenzorg aangepakt moeten worden. Barrières zijn factoren die bijvoorbeeld de toegang 
tot zorg of de herkenning en behandeling van klachten/ziekten moeilijk maken. Het kan per persoon en per 
zorgverlener verschillen welke barrières precies een rol spelen. Als uitkomst is er een FLYER Praktische tips om 
huisartsenzorg voor mensen met autisme te verbeteren. Hierin staan de mogelijke barrières en praktische tips voor 
huisartsen, praktijkondersteuners en voor (naasten van) mensen met autisme. 
 

https://www.ditisookautisme.nl/2023/02/12/ik-heb-een-stoornis-geen-schande-wel-confronterend/
https://bijvoorbaatverdacht.nl/rechtszaak-tegen-databank-nza-met-mentale-profielen-van-ggz-clienten/
https://bijvoorbaatverdacht.nl/www.vertrouwenindeggz.nl
https://www.autismeoverijssel.nl/nieuws/21-deelnemers-aan-vragenuurtje-over-autistische-burn-out
https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4178955/nieuws/relatief_onbekende_eetstoornis_lijkt_voornamelijk_genetisch_bepaald.html?page=1
Herkennen%20van%20een%20Vermijdende%20Restrictieve%20Voedselinname%20Stoornis%20(ARFID)%20bij%20je%20kind
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/02/13/aanbiedingsbrief-uitvoeringstoets-ggz-behandeling-door-de-nza
https://sociaalweb.nl/stap-budget?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2014-02-2023
https://www.movisie.nl/artikel/praat-mee-over-je-ocd-online-gesprek-over-dwangstoornissen?utm_campaign=MovisieMail&utm_content=19012023&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email
https://www.valente.nl/nieuws/werkveld-bwb-destigmatisering-vraagt-om-een-kritische-geest-om-constante-zelfreflectie-bij-alles-wat-we-doen/?utm_source=Nieuwsbrief+Valente&utm_campaign=71f7d010ee-Algemene+nieuwsbrief+14+februari+2023&utm_medium=email&utm_term=0_99acb122ca-71f7d010ee-294923877
https://www.valente.nl/nieuws/werkveld-bwb-destigmatisering-vraagt-om-een-kritische-geest-om-constante-zelfreflectie-bij-alles-wat-we-doen/?utm_source=Nieuwsbrief+Valente&utm_campaign=71f7d010ee-Algemene+nieuwsbrief+14+februari+2023&utm_medium=email&utm_term=0_99acb122ca-71f7d010ee-294923877
https://www.youtube.com/watch?v=sgOIGv2Vvvs
https://autismezuidoostbrabant.us19.list-manage.com/track/click?u=13c55f28f8d35239961627542&id=2cb3a05968&e=c0667f9952
https://autismezuidoostbrabant.us19.list-manage.com/track/click?u=13c55f28f8d35239961627542&id=2cb3a05968&e=c0667f9952
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Rapportcijfers gemeente 
In 2022 hebben deelnemers van het NAR hun gemeenten beoordeeld op veschillende aspecten zoals 
autismevriendelijkheid en autismekennis. Daarnaast beoordeelden zij de beschikbaarheid van autismespecifieke 
voorzieningen in de gemeente.  
 
Rekening houden met DNA kan 30% van bijwerkingen medicatie voorkomen 
Patiënten van wie de dosering van medicatie wordt afgestemd op hun DNA, hebben 30% minder last van ernstige 
bijwerkingen. Dat schrijft een team van internationale onderzoekers, onder leiding van het Leids Universitair 
Medisch Centrum (LUMC), in The Lancet. Dit is de eerste studie wereldwijd die laat zien dat het voorschrijven van 
medicijnen op basis van het DNA-profiel van een patiënt in de praktijk werkt. 
 
Podcast: Systeemtherapie 
De systeemtheorie leert ons dat alles context en alles systemisch is. Wat is systeemtherapie en waarom is het zo 
lastig om dit kort en bondig uit te leggen? Wat betekenen begrippen als context- en narratief werken? Hoe 
beïnvloedt dit de behandeling, maar ook hoe je naar het leven kijkt?  
 

Ethics and Autism: Rights and Responsibilities within Applied Behaviour Analysis - Research by Ann Memmott PgC 
MA 
Well, most of it wasn't what I was expecting to find.  I really was expecting to find a reasonable amount of ethical 
discussion, and a reasonable amount of people now writing about human rights, etc.   The ABA field makes a lot of 
claims to be improving fast.  It was reasonable to expect evidence of this in recent journals, books etc.   
But, the results were in: *Very little sign of anyone asking autistic people or working with autistic people;                     
*Very little evidence of anyone thinking about what autistic people actually want from ABA; *Very little evidence of 
people writing about the ethical treatment of autistic people, e.g. minimising harm, ensuring consent, checking for 
any harms afterwards etc.; *Very little evidence of anyone even talking about Human Rights, apart from occasionally 
suggesting that autistic people had a human right to have ABA done to them. 

Signaleringen uit de rechtspraak over het sociaal domein: week 3 
Begin 2022 zijn er interessante uitspraken gedaan door de Centrale Raad over hulphonden. In die uitspraken werd 
benoemd dat er op dat moment twee belangrijke onderzoeken liepen naar de effectiviteit van hulphonden bij het 
vergroten van zelfredzaamheid bij mensen met psychische problemen. Uit deze uitspraak van de Rechtbank 
Amsterdam blijkt dat één van deze twee onderzoeken inmiddels afgerond is. Colleges doen er dus verstandig aan 
kennis te nemen van dit onderzoek en niet meer de overwegingen uit de uitspraken van begin 2022 één-op-één over 
te nemen bij de behandeling van aanvragen om ondersteuning in de vorm van hulphonden. 
 
Pgb Wlz en de spagaat van de gewaarborgde hulp 
Binnen de Wet langdurige zorg maken mensen geregeld gebruik van een persoonsgebonden budget om zo hun eigen 
zorg te organiseren. Bij fouten in de besteding kan dit geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden door het 
zorgkantoor. Bezwaar tegen dit besluit is mogelijk, zo laten onderstaande uitspraken zien. Maar omdat de 
budgethouder de rekening bij de gewaarborgde hulp/bewindvoerder mogelijk kan terugleggen, kan dit tot complexe 
procedures leiden. Met nieuwe problemen tot gevolg.  
 
Hoe een Amerikaans handboek voor de psychiatrie uitgroeide tot een molensteen 
Wie hulp zoekt in de psychiatrie, zal op een zeker moment te maken krijgen met een classificatie uit de DSM-5, een 
dik boek dat vol staat met stoornissen en aandoeningen. “Maar juist dit boek staat nu symbool voor de molensteen 
die om de GGZ hangt,” zegt hoogleraar psychiatrie Jim van Os. Inmiddels lijkt de wal het schip te keren en komt er 
een tegenbeweging op gang.  

Recept voor ontmoediging en moedeloosheid 
Altijd al iemand compleet moedeloos en ontmoedigd willen laten voelen? Zo erg dat ze fysiek en geestelijk op raken? 
Zelf niet na hoeven denken in je werk? Tijd en geld willen verspillen? Willen zorgen dat iemand het niet meer ziet 
zitten. Een volgende beschadiging oploopt? Dan volgt hier het recept! 
 

https://www.nederlandsautismeregister.nl/publicaties/gemeentecijfers.html
https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4176613/nieuws/rekening_houden_met_dna_kan_30_van_bijwerkingen_medicatie_voorkomen.html?page=1
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01841-4/fulltext
https://dokterbosman.nl/podcast-systeemtherapie-dokter-bosman/
https://annsautism.blogspot.com/2023/01/ethics-and-autism-rights-and.html
https://annsautism.blogspot.com/2023/01/ethics-and-autism-rights-and.html
https://sociaalweb.nl/samenvatting/signaleringen-uit-de-rechtspraak-over-het-sociaal-domein-week-3/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2030-01-2023
https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:CRVB:2022:221&showbutton=true&keyword=ECLI%253aNL%253aCRVB%253a2022%253a221&idx=1
https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2022:7445&showbutton=true&keyword=wmo&idx=3
https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2022:7445&showbutton=true&keyword=wmo&idx=3
https://www.uu.nl/agenda/promotie-hulphond-verandert-het-leven-van-veteranen-met-ptss-ten-goede
https://sociaalweb.nl/samenvatting/pgb-wlz-en-de-spagaat-van-de-gewaarborgde-hulp/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2002-02-2023
https://pointer.kro-ncrv.nl/hoe-een-amerikaans-handboek-voor-de-psychiatrie-uitgroeide-tot-een-molensteen
https://iksimij.wordpress.com/2023/02/01/recept-voor-ontmoediging-en-moedeloosheid/
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Workplace Adjustments for Autistic Employees: What is ‘Reasonable’?                                                                                  
Autistic adults are inadequately supported in the workplace. This study sought a definition of ‘reasonable’ and 
explored facilitators and barriers to employers making reasonable adjustments. 
 
Who Are Autism Conferences For? 
In a recent autism news article, an academic is reported to have said that autism researchers at a conference were 
very relieved that few autistic advocates were at the event.  Apparently, the nonautistic researchers were comforted 
to know that if they said derogatory things about autistic people, they wouldn't be facing serious consequences.   
 
‘If I’m just me, I doubt I’d get the job’: A qualitative exploration of autistic people’s experiences in job interviews 
Autistic people face many challenges entering the workforce, for example, during job interviews where performance 
is reliant on particular social skills. To be competitive during job interviews, autistic people may experience pressure 
to conceal or ‘camouflage’ their autistic traits and behaviour.  
 

Nieuw op de sociale kaart 
 
Sensa zorg: staat op sociale kaart. Is mede interessant omdat ze zich ook op anderstaligen en andere culturen 
richten.  
 

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>>>>>>> 

Netwerkbijeenkomsten, casuïstiekbesprekingen en stuurgroepoverleg          
(via Zoom) 
 
21 maart Netwerkbijeenkomst Holland Rijnland dinsdag 9.00-11.00 
23 maart Netwerkbijeenkomst Haaglanden en Midden-Holland  donderdag 9.00-11.00 
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 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://link.springer.com/article/10.1007/s10803-021-05413-x?utm_source=toc&utm_medium=email&utm_campaign=toc_10803_53_1&utm_content=etoc_springer_20230201
https://annsautism.blogspot.com/2023/02/who-are-autism-conferences-for.html
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/13623613231153480
https://www.sensazorg.nl/
https://autismenetwerkzhn.nl/agenda-overzicht/
https://autismenetwerkennederland.nl/evenementenpaginaoverzicht/


5 
 

 

 


