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NIEUWSBRIEF 6 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. 

Self-reported Everyday Sources of Happiness and Unhappiness in Autistic Adults 
Results: Common themes across the happy and unhappy domain involved social partners, social interactions, and 
engagement in recreational and employment activities, with additional distinct themes specific to happy or unhappy 
mood. Top themes identified in the happy domain emphasizes encouraging quality relationships and positive 
interactions with others and cultivating supportive work/societal environments to build a sense of achievement and 
value. Meanwhile, emotional tolls accompanied negative relationships and interactions, underscoring the necessity 
to provide autistic adults with conflict resolution and coping skills to increase feelings of happiness.020 

 
Mijn tien kleine genoegens … autisme en tevredenheid 
Zoveel als ik nodig heb, zo versta ik het woord genoeg. Wat genoeg is voor mij, dat is niet wat genoeg is voor een 
ander. En andersom waarschijnlijk ook. Ik kan best wel zelf oordelen of ik genoeg heb. Van genoegens, een heel 
ander woord, heb ik niet zo gauw genoeg. Ze hoeven daarom niet groot te zijn, nee, ik heb ze het liefst klein. Daarom 
dit lijstje van mijn tien kleine genoegens in mijn dagelijks leven. 
 

Finding hapiness with autism 
Genuanceerd stuk over geluk! 
 
Laat kinderen niet vallen als ze 18 worden. Teken de petitie. 
Voor veel jongeren is het feest als ze 18 worden. Maar wat als 18 worden betekent dat je je woonplek kwijtraakt, je 
hulp wegvalt, en je opeens helemaal voor jezelf moet zorgen? Terwijl je daar nog helemaal niet klaar voor bent… 
Laat zorg pas stoppen als kinderen er klaar voor zijn. Help mee. Teken nu de petitie! Andere stukken over dit 
onderwerp: Branche wil leeftijdsgrens jeugdzorg loslaten, kabinet tegen 

Neurotypical, but not autistic, adults might experience distress when looking at someone avoiding eye contact: A 
live face-to-face paradigm 
Many autistics report being distressed by eye contact, but eye-tracking studies suggest that eye contact is associated 
with hypo-arousal rather than hyper-arousal in autism.  
 
Marjon Kuipers: “Kunnen we loslaten wat bij autisme past?” 
De zoon van Marjon Kuipers kreeg op zijn derde de diagnose autisme en stopte op zijn vijftiende met school. Zijn 
ouders lieten hem zijn passie volgen. Nu is hij golfprofessional. Marjon ontwikkelde zich tot expert op het gebied van 
trauma en stress. Ze is Registermediator, publiceert, traint en adviseert. “Ik zal nooit zeggen: ik ben autisme-
specialist. We weten niet wat autisme is. Ik ben gespecialiseerd in gedrag.” 

Suïcidepreventie, flikker op met die lijstjes… 
…………………………Want denken professionals nu echt dat suïcide gedachten weggaan door een cognitieve therapie, 
methodieken, door werkbladen in te vullen, door lijstjes en schema’s te volgen? Vervolgens aan te geven dat er nog 
weinig kennis en begrip is rond autisme en suïcide maar dan wel komen met een cognitieve therapie als oplossing en 
de herhaaldelijke bevestiging dat dit echt helpt.  
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36689096/
https://tistje.com/2023/01/23/mijn-tien-kleine-genoegens-autisme-en-tevredenheid/
https://euroautist.wordpress.com/2023/01/22/finding-happiness-with-autism-how-a-moderate-positive-outlook-can-make-a-difference/
https://petitie.hetvergetenkind.nl/?sfc=70107000001J7JPAA0%3Futm_source%3Dtwitter&utm_medium=organic%20social&utm_campaign=wvhvk_2023&utm_content=campagnebeeld_tycho
https://nos.nl/artikel/2460999-branche-wil-leeftijdsgrens-jeugdzorg-loslaten-kabinet-tegen
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/13623613221148553
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/13623613221148553
https://netwerkbetersamen.nl/marjon-kuipers/
https://www.autismeacademie.nl/suicidepreventie-flikker-op-met-die-lijstjes/
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Capaciteitsorgaan adviseert fors meer instroom ggz-professionals 
“Er zijn nu al grote arbeidsmarkttekorten voor veel beroepsgroepen”, schreef het Capaciteitsorgaan begin vorige 
week in een persbericht, daarbij vooral doelend op beroepen in de zorg.                                                                                                                 
 
Rekenfout: omzetverlies ggz-aanbieders blijkt ruim 20 procent groter                                                                               
Uit recent onderzoek van de NZa bleek dat bij geïntegreerde ggz-aanbieders sprake is van omzetverlies door de 
gevolgen van invoering van het nieuwe bekostigingssysteem (het zorgprestatiemodel), het gestegen ziekteverzuim 
en cliënten die door corona op het laatste moment niet naar een afspraak komen. Het gemiddeld bruto-omzetverlies 
voor geïntegreerde aanbieders is hoger dan aanvankelijk leek: maar liefst 6,2%.  
 
Ook huisartsen tekenen Integraal Zorgakkoord                                                                                                                          
De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft dinsdagavond besloten het Integraal Zorgakkoord te tekenen.  
 
Afwijkend en toch zo gewoon 
Sarah krijgt op haar zesde de diagnose autisme. Terugkijkend kreeg haar gedrag een negatief stempel, terwijl voor 
haar rondjes huppelen over het schoolplein heel nuttig was! Moeten we wel leren om zo neurotypisch mogelijk te 
zijn? Of mogen we gewoon onszelf zijn? Dat vraagt Sarah zich af in haar autobiografie.  
 

Wisselen van denkspoor 
“Ik heb hier al uitgebreid over nagedacht en verschillende opties de revue laten passeren. Ik heb al een keuze 
gemaakt. En als ik jou dan vertel wat het is, vind je het niets of kom je met allemaal andere ideeën en dan moet ik 
weer helemaal opnieuw beginnen! 
Je doorkruist altijd mijn denkspoor en dat vind ik moeilijk. Dan zeg ik liever niets om dat te ontlopen.” 

  
Labels, etiketten, stigma’s, diagnoses 

Recent vertelde een kennis me ‘ik doe niet aan labels, etiketten, stigma’s en diagnoses’, en ik was het bijna helemaal 

met haar eens. Maar mogelijk niet op de manier die de meesten zouden vermoeden. Ik kijk hier vaak vanuit een 

taalkundig (semantisch) oogpunt naar. 
                                                                                                                                                                                              
Help, de psycholoog verzuipt! 
“Een scherp boek over de voortdurende strijd van vrijgevestigde psychologen tegen almaar uitdijende GGZ-
instellingen, langere wachtlijsten, medicalisering en hogere kosten. Bosch legt uit hoe het zo is gekomen en dat het 
ook anders kan”, aldus journalist en auteur Malou van Hintum. 
 
Vleugels met een pleister 
Marije Pietersma (1979) schreef Vleugels met een pleister met als doel mensen te ondersteunen in hun zoektocht 
naar, en herkenning te bieden bij, een uiteindelijk late autisme diagnose . Het verhaal is geïnspireerd op haar eigen 
levenservaringen waarbij het typische gedrag van vrouwen met autisme waaronder maskeren, ontwijken en tegen 
de gevoelsstroom ingaan, ervoor heeft gezorgd dat het boek een zoektocht naar een eigen "ik" van de hoofdpersoon 
is geworden. 
 
‘Autisme ontrafelen: het ontwikkelingsperspectief'                                                                                                                   
Stuk dat ingaat op het onderwerp “Autisme en intelligentie”.  Naast dat de ontwikkeling anders verloopt, kan er door 
onder en/of overprikkeling (tijdelijk) een terugval zijn in cognitie.  

Gemeenten zijn de sleutel tot succes van het Integraal Zorgakkoord 
Met het Integraal Zorgakkoord (IZA) wil VWS samen met de betrokken partijen, waaronder de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG), de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar houden. De oplossing 
wordt gezocht in het voorkomen van zorg. Om deze noodzakelijke zorgtransformatie te realiseren en te versnellen, is 
er tot 2026 € 2,8 miljard aan transformatiemiddelen beschikbaar. Met het oog op meer samenwerking tussen het 
sociaal domein en de eerstelijnszorg hebben gemeenten in deze transformatie een cruciale rol.  
 
 

https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4169942/nieuws/capaciteitsorgaan_adviseert_fors_meer_instroom_ggz-professionals.html
https://www.ggznieuws.nl/rekenfout-omzetverlies-ggz-aanbieders-blijkt-ruim-20-procent-groter/
https://www.ggznieuws.nl/ook-huisartsen-tekenen-integraal-zorgakkoord/
https://a-typist.nl/recensie-afwijkend-en-toch-zo-gewoon-van-sarah-morton/
https://www.mooilifecoaching.nl/wisselen-van-denkspoor/?fbclid=IwAR3RljxzlO5ss7fxp0aI4BZ2Smo7Xfs1pWLrWhaHdS3i6X9J1A-R6wS8n7s
https://aspienouschka.wordpress.com/2023/01/23/labels-etiketten-stigmas-diagnoses/
https://aspienouschka.wordpress.com/2023/01/23/labels-etiketten-stigmas-diagnoses/
https://beroepseer.nl/help-de-psycholoog-verzuipt/
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=14163
https://www.regelhulp.nl/actueel/nieuws/2020/10/23/webinar-%E2%80%98autisme-ontrafelen-het-ontwikkelingsperspectief#:~:text=Vanuit%20ontwikkelingsperspectief%20gezien%20ligt%20bij,%2Demotioneel%2C%20en%20daarna%20cognitief.
https://sociaalweb.nl/nieuws/gemeenten-zijn-de-sleutel-tot-succes-van-het-integraal-zorgakkoord/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2023-01-2023
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‘In welke mate zijn autismeblogs betrouwbaar?’ 
Als leerlingenbegeleidster heeft Hennie af en toe flink haar handen vol met autistische mensen, schrijft ze. Zeker als 
ook de ouders autistisch zijn, maar het nog niet weten, voegt ze eraan toe. “Af en toe sturen ze mij een link van een 
blog of een tekst van een schrijver of schrijfster met autisme, die ze troostend vinden of waarin ze hun kind 
herkennen. Maar hoe betrouwbaar vind jij nou zelf die blogs?  
 
VNG zet expertiseteam in voor verbetering leerlingenvervoer 
De VNG gaat een expertiseteam inzetten voor het oplossen van de knelpunten in het leerlingenvervoer. De minister 
van OCW heeft de VNG gevraagd dit gezamenlijk met gemeenten op te zetten. (Met dank aan de strijd van de 
jongeren achter Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO)) 
 
Mijn 6 is jouw 9 
Soms zijn er van die momenten… Mogelijk zijn het die momenten die de diagnose autisme betekenen. Al zijn er 
genoeg kenmerken van de diagnose die mij niet storen. Toch duidt de diagnose op afwijken van de norm. En soms 
merk ik dat wel . Momenten die me een vervreemd gevoel kunnen geven. 
 
Belastingvoordeel in verband met ziekte of beperking? Doe belastingaangifte en laat geen geld liggen.  
Vanaf maart 2023 kun je weer belastingaangifte doen. Het is dan goed om te weten of je in 2022 zorg- en/of 
meerkosten had die fiscaal aftrekbaar zijn, zodat je geen geld laat liggen. Omdat het niet altijd eenvoudig is om uit te 
zoeken welke kosten voor aftrek in aanmerking komen zorgt Ieder(in) voor actuele informatie hierover. (In het stuk 
wordt Meerkosten.nl genoemd; deze staat op de sociale kaart onder ‘Inkomen en minima’) 
 
Ophefmoeheid                                                                                                                                                                                    
Ineens was het zover. Ik was ophef-moe. (coordinator: als je enigszins bekend met het opvoeden van autistische 
kinderen, dan weet je waar dit over gaat.)  
Daan (8) gaat niet meer naar school: hij bouwt nu een modeltreinbaan 
De 8-jarige Daan ging al langere tijd niet naar school. Hij had nergens zin in. Tot hij kennis maakte met de creatieve 
werkplaats Walhallab in Helmond. Nu zit hij weer vol energie en bouwt hij aan een meterslange modeltreinbaan: 
meten, zagen en bruggen bouwen. Met als uiteindelijke doel dat hij ook op school de draad weer oppakt. 
 
Groot internationaal onderzoek naar (bij-)werking psychofarmaca en genetica 
Wie medicatie gebruikt voor angst-, depressieve- of psychotische klachten, maar teveel bijwerkingen ervaart, of het 
gevoel heeft dat de dosis te hoog of juist te laag is ingesteld, kan zich aanmelden voor het PSY-PGx onderzoek. 
 
Klik op deze link als je wilt weten het e.e.a. weten hoe het zit met Autisme en de cijfers in andere landen, 

Nieuw op de sociale kaart 
De rustplek Een kamer in een gastvrij huis om tot rust te komen. (Staat op sociale kaart onder ‘mantelzorg’ en ‘ass 
vriendelijke organisaties’.) 

Moet ik naar de dokter? (geplaatst bij informatiepagina over gezondheid en omdat er ook digitale zelftriage is in het 
Oekraiens, ook op de informatiepagina Oekraine 
 
Toegang tot leeromgeving met gratis leerproducten van GGZ Ecademy 
De gratis leerproducten van GGZ Ecademy worden aangeboden via Centraal leerplatform GGZ Ecademy, een online 
leerplatform. Als je hiervan gebruik wilt maken moet je je registreren en daarna aanmelden bij de juiste 
leeromgeving. Werk jij met gezinnen met een kind van 6 tot 12 jaar of jongeren van 12 tot 18 jaar met de diagnose 
'autisme en slaapproblemen'? Kijk dan eens naar de nieuw verschenen e-learning 'Autisme en slaap'. 

Flink                                                                                                                                                                                                             
Ik ben, ik voel en ik wil: pas als je weet wie je bent en wat je wensen en behoeften zijn, kun je zeggen ‘ik wil’. Flink! is 
een training voor het ontwikkelen van zelfbewustzijn, ego-sterkte en sociale weerbaarheid bij mensen met een lichte 
tot matige verstandelijke beperking (IQ 35-85). Flink! begint bij de basis van voelen en bewust worden en gaat dan 

https://tistje.com/2023/01/21/in-welke-mate-zijn-autismeblogs-betrouwbaar-autisme-en-informatie/
https://vng.nl/nieuws/vng-zet-expertiseteam-in-voor-verbetering-leerlingenvervoer
https://www.autismedigitaal.nl/veelzijdig/mijn-6-is-jouw-9/
https://iederin.nl/belastingvoordeel-in-verband-met-ziekte-of-beperking-doe-belastingaangifte-en-laat-geen-geld-liggen/
https://ingridbilardie.wordpress.com/2023/01/23/ophefmoeheid/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4216986/daan-8-gaat-niet-meer-naar-school-hij-bouwt-nu-een-modeltreinbaan
https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4171336/nieuws/groot_internationaal_onderzoek_naar_bij-werking_psychofarmaca_en_genetica.html?page=1
https://prevalence.spectrumnews.org/?min_yearpublished=&max_yearpublished=&yearsstudied_number_min=&yearsstudied_number_max=&min_samplesize=&max_samplesize=&min_prevalenceper10000=&max_prevalenceper10000=&studytype=&keyword=&timeline_type=published&meanincome=&education=
https://derustplek.nl/
https://www.moetiknaardedokter.nl/?fbclid=IwAR0PTIa9md8D1o2Rs83uEQTnO443LCFLrAIZeHnXc5U_y421rE8QfWP1tEo
https://autismenetwerkzhn.nl/girfec/
https://support.ggzecademy.nl/support/solutions/articles/23000016484-toegang-tot-leeromgeving-met-gratis-leerproducten-van-ggz-ecademy
https://flink.onstweedethuis.nl/
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pas over naar het op de juiste manier uiten van je wensen en behoeften. (Staat op sociale kaart onder ‘Cursussen’ en 
‘Autisme vriendelijke organisaties’) 

Buurtkastjes (Staat op sociale kaart 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>>>>>> 
 
27/2 ARFID te lijf – Online bijeenkomst 
Wat is nu ARFID precies? Hoe herken ik dit in mijn omgeving? Wat zijn de lichamelijke gevolgen en hoe is dit te 
behandelen? Omdat er nog weinig bekend is over ARFID organiseren wij deze bijeenkomst voor iedereen die meer te 
weten wil komen over deze eetstoornis. De lezing wordt gegeven door Rita Maris en is toegankelijk voor iedereen. 
                                                                                                                                                                                                                 
1 april De innoVaria is een Autisme Innovatie Event, een middag waarbij er een variëteit te zien is aan innovatieve 
zorgverlening en techniek!  

Netwerkbijeenkomsten, casuïstiekbesprekingen en stuurgroepoverleggen.  
(via Zoom) 
 
6 februari Casuïstiek besprekingen op maandag 16.00-17.00 
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 en 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.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=13pZKpqAS8cCpB3dAQBN1eJEfYoJ0t47J&hl=nl&ll=52.190039563913096%2C5.165790849999992&z=7
https://autismenetwerkzhn.nl/agenda-overzicht/
https://autismenetwerkennederland.nl/evenementenpaginaoverzicht/
https://www.leontienhuis.nl/events/arfid-te-lijf-online-bijeenkomst/
http://innovaria.klimkoord.nl/over-de-innovaria/

