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NIEUWSBRIEF 6 maart 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. 
 
Mijn ervaring met levensloopbegeleiding bij autisme 
Begin 2021 ben ik verhuisd van beschermd wonen naar mijn eigen, zelfstandige woning. Sindsdien krijg ik 
levensloopbegeleiding. Mijn begeleiding ziet er wellicht iets anders uit dan wanneer je het bij een organisatie, 
zoals KompAss of Vanuit autisme bekeken (VAB), zou krijgen, omdat ik het zelf inkoop door middel van een pgb. 
Maar wat het doet voor mijn leven is natuurlijk hetzelfde. 

 

Uit de pas; Omgaan met sensorische-verwerkingsverschillen bij kinderen. 
Is een kind overgevoelig of juist ongevoelig voor aanraking, smaak, geur, geluid en visuele prikkels? Is het heel 
beweeglijk of juist niet? Heeft het coördinatieproblemen? Dan is de kans groot dat het problemen heeft op het 
gebied van sensorische verwerking. Deze nieuwe, geactualiseerde editie van dit toonaangevende handboek geeft 
antwoord op veelvoorkomende vragen van ouders, docenten en verzorgers van kinderen met problemen bij 
sensorische verwerking. 
 
Anders is ook normaal 
Tijdens mijn studietijd riepen mijn beste vriend en ik geregeld vertwijfeld: “Wat is normaal?” terwijl we wapperend 
met onze armen door de kamer dansten. Toen vonden we dat hilarisch, maar ik heb nog vaak teruggedacht hoe raak 
die vraag eigenlijk was. Want wat is normaal? En wie bepaalt dat?  
 
INTERVIEW woningen voor personen met autisme en normaal tot hoog IQ 
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Weet je wat je hulpvraag is? 
Als je een intake hebt bij een hulpverlener of een kennismakingsgesprek bij je opleiding, wordt vaak de vraag gesteld 
waar je precies hulp bij nodig hebt, of wat je hulpvraag is. Bij autisme is die vraag lastig te beantwoorden. 
 
NVA stuurt brandbrief aan Participatieraad 
De NVA heeft samen met het regiobestuur van NVA Noord-Holland grote zorgen over continuïteit van passende zorg 
voor mensen met autisme in Haarlem. Door de aanbesteding van de WMO Zorg in Haarlem moeten veel mensen 
met autisme van begeleider wisselen. Ook maken we ons zorgen over het verdwijnen van opgebouwde expertise bij 
professionals. De NVA heeft daarom een brief gestuurd aan de Participatieraad in Haarlem. 
 
VWS trekt 8,9 miljoen uit voor ‘arrangeur’ tussen zorgdomeinen 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) trekt € 8,9 miljoen uit om mensen te helpen bij het 
vinden van de juiste zorg. Met dit geld kunnen gemeenten een gemeentelijke zorgadviseur aanwijzen. Deze adviseur 
gaat naast een cliënt staan en gaat op zoek naar de beste zorg voor diegene. Door het geld van het ministerie van 
VWS kunnen gemeenten experimenteren met betere samenwerking tussen verschillende zorgpartijen. 

https://a-typist.nl/mijn-ervaring-met-levensloopbegeleiding-bij-autisme/
https://www.kompass-info.nl/
https://www.vanuitautismebekeken.nl/
https://www.nieuwezijds.nl/boek/uit-de-pas-1/
https://www.fann-autisme.nl/blogs/anders-is-ook-normaal/
https://a-typist.nl/hoe-weet-je-wat-je-hulpvraag-is-en-hoe-stel-je-die-autisme/
https://www.autisme.nl/2023/03/02/nva-stuurt-brandbrief-aan-participatieraad/
https://www.autisme.nl/wp-content/uploads/2023/03/Brief-NVA-NH.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/02/20/vws-trekt-89-miljoen-uit-voor-arrangeur-tussen-zorgdomeinen
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Multiple schedules with response interruption and redirection to reduce stereotypy in children with autism 
spectrum disorder: Generalization and social validity 
Hoewel responsonderbreking en -omleiding (RIRD) en meervoudige schema-arrangementen soms effectief zijn 
gebleken bij het verminderen van stereotypen bij personen met een autismespectrumstoornis (ASS), blijven er 
belangrijke vragen bestaan over optimale methoden om generalisatie en sociale validiteit te vergemakkelijken.  
 
Soms ben ik recht voor z'n raap en vraag ik te veel! 
Filmpje van Judith Ros 
 
Beroepscompententieprofiel ervaringsdeskundigheid 

Oproep inspectie aan zorg en jeugdhulp: let op valse diploma’s en VOG’s 
Afgelopen jaar kreeg de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 95 meldingen over zorgverleners met een vals 
diploma of vals certificaat. Plus 11 meldingen over zorgverleners met een valse Verklaring Omtrent het Gedrag 
(VOG). Dat is ruim een verdubbeling vergeleken met eerdere jaren. De inspectie roept werkgevers in de zorg en de 
jeugdhulp op om diploma’s en VOG’s van sollicitanten en werknemers goed te controleren. En valse papieren te 
melden aan het Openbaar Ministerie en de inspectie. Want als zorgverleners werken met valse papieren, is de 
veiligheid van patiënten en cliënten in gevaar. 

Willuhn groep ontvangt NWO VICI-beurs voor hun onderzoek naar de werking van dopamine en serotonine               
Binnen het Nederlands Herseninstituut is de beurs uitgereikt aan onderzoeker Ingo Willuhn en zijn team voor hun 
onderzoek naar serotonine en dopamine.  De invloed van neuromodulatoren dopamine en serotonine op onze 
hersenen en ons gedrag is enorm. Ontregeling van de systemen leidt tot ernstige aandoeningen en talloze soorten 
medicatie richten zich op deze systemen. Er zijn veel studies die kijken naar de werking van serotonine en dopamine, 
maar het blijft een uitdaging om hun diverse eigenschappen vast te leggen. 
 
Kamerbrief over uitkomsten onderzoek banenafspraak bij overheidswerkgevers 
Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van 
het onderzoek banenafspraak bij overheidswerkgevers. De minister informeert de Tweede Kamer ook over het 
onderzoek naar de duurzaamheid van banen binnen de banenafspraak. 

Prevalence of high-risk conditions for severe COVID-19 among Medicaid-enrolled children with autism and mental 
health diagnoses in the United States 
…………….. We found 29.5% of autistic children and 25.2% of children with mental health conditions had an 
underlying condition with high risk for severe illness from COVID, compared to 14.1% of children without these 
diagnoses.  

The Autism-Friendly Guide to Periods 
This is a book that teaches all people about periods, which can be a scary and overwhelming issue. 

Meer meldingen seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg en jeugdhulp 
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kreeg vorig jaar 240 meldingen over seksueel grensoverschrijdend 
gedrag door een zorgverlener richting een cliënt of patiënt in de zorg en de jeugdhulp. Dat is een derde meer dan in 
2021 (180 meldingen). 
 
Autisme bij meisjes: subtieler en soms onzichtbaar 
“Het stellen van de diagnose autisme bij jonge meisjes wordt door behandelaren vaak als meer complex ervaren 
omdat de kenmerken van autisme bij deze meisjes vaak subtieler zijn. Daardoor ontstaat er soms twijfel of de 
diagnose wel kan worden gesteld. De diagnose autisme bij jonge meisjes wordt daardoor nog regelmatig ‘gemist’”, 
vertelt Marrit Buruma.  
(coordinator:  Het ligt niet aan de meisjes) 
 
 
 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bin.1935
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bin.1935
https://www.youtube.com/watch?v=caQolekK-ME
https://www.movisie.nl/artikel/beroepscompetentieprofiel-ervaringsdeskundigheid-nu-ook-sociaal-domein
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2023/02/21/oproep-inspectie-aan-zorg-en-jeugdhulp-let-op-valse-diplomas-en-vogs
https://herseninstituut.nl/nieuws/willuhn-groep-ontvangt-nwo-vici-beurs-voor-zijn-onderzoek-naar-de-werking-van-dopamine-en-serotonine/
https://sociaalweb.nl/beleid/kamerbrief-over-uitkomsten-onderzoek-banenafspraak-bij-overheidswerkgevers/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2023-02-2023
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/13623613231155265
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/13623613231155265
https://www.bol.com/nl/nl/f/the-autism-friendly-guide-to-periods/9200000073743794/
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2023/02/28/meer-meldingen-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-in-zorg-en-jeugdhulp
https://www.autismejongekind.nl/inspiratie/autisme-bij-meisjes-subtieler-en-soms-onzichtbaar/#:~:text=%E2%80%9CHet%20stellen%20van%20de%20diagnose,diagnose%20wel%20kan%20worden%20gesteld.
https://www.socialevraagstukken.nl/column/het-ligt-niet-aan-de-meisjes/
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Lagere kwaliteit van leven bij kinderen met eetstoornis ARFID 
In vergelijking met zowel gezonde als chronisch zieke leeftijdsgenoten hebben jonge kinderen met de 
Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder (ARFID) een lagere kwaliteit van leven.  De lagere kwaliteit van leven van 
ARFID-kinderen komt naar voren uit onderzoek, waarop arts Hilde Krom promoveerde aan de Universiteit van 
Amsterdam. Ze deed ook onderzoek naar het “weanen” (ontwennen) van sondevoeding bij kinderen. 
 
Een tegengif voor zelfstigma op de werkvloer 
Stigma speelt een belangrijke rol bij het uitsluiten van mensen met een psychische of verstandelijke kwetsbaarheid 
op de arbeidsmarkt. Zij worden gelabeld als ‘anders’ op basis van vooroordelen en stereotype beelden en worden 
vervolgens afgekeurd, uitgesloten en dus gediscrimineerd. Dit maakt het vinden en behouden van een baan voor 
hen steeds lastiger. Daarmee zorgt stigma voor een dubbele last: niet alleen proberen mensen een manier te vinden 
om met hun kwetsbaarheid om te gaan die al met moeilijkheden gepaard gaat, maar ze worden ook beperkt in hun 
mogelijkheden om volwaardig mee te doen in de maatschappij. Wat doet dit op den duur met mensen zelf? 
 
DNA-technologie biedt veel kansen voor gezondheid van Nederlandse bevolking 
DNA (deoxyribonucleic acid)-technologie heeft veel potentie om de zorg en volksgezondheid te verbeteren. Dat blijkt 
uit gesprekken van het RIVM met betrokkenen als zorgverleners, onderzoekers, patiëntvertegenwoordigers en 
productontwikkelaars. Zij vinden dat deze techniek bijvoorbeeld meer kan worden gebruikt om eerder en beter 
(erfelijke vormen van) kanker (vroeg) op te sporen en te behandelen.  
 
Ben ik een autist of gewoon een leugenaar? 
………………..Maar het moeten doen in een korte broek was te veel, te moeilijk, en dus zag het er voor iedereen - ook 
voor mij - uit alsof ik LO haatte. 
 

Nieuw op de sociale kaart 
 
Tesselschade studiefonds voor vrouwen 
(staat op sociale kaart bij Inkomen en minima)  
 

Activiteiten in real life en digitaal  

De activiteiten die in real life in onze regio’s 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 en de eendjes die ik graag wat extra aandacht geeft ;) 
>>>>>> 
 
Cursus bij Rivierduinen>Omgaan met autisme 
Voor familie en naasten van een (jong)volwassene met autisme. 

WORD DE BESTE JEUGDPROFESSIONAL VOOR JEZELF EN JE KLANT 
Programma van HappyKids Care  
 
10 maart Combinatie ASS en HB - Asperger 
Diepgaande interesses, intens voelend, een groot rechtvaardigheidsgevoel, sensorische prikkelgevoeligheid, 
creativiteit, moeilijke aansluiting bij anderen, conformeren aan anderen. Kenmerken die zowel bij mensen met 
autisme als bij hoogbegaafden voorkomen. Dat maakt dat niet altijd herkend wordt dat van beiden sprake kan zijn. 
 
17 maart Nationaal Autisme Congres 

https://www.ggznieuws.nl/lagere-kwaliteit-van-leven-bij-kinderen-met-eetstoornis-arfid/
https://dare.uva.nl/search?identifier=2134498a-7fd2-4501-ab68-8e7a81557a20
https://www.movisie.nl/artikel/tegengif-zelfstigma-werkvloer
https://sociaalweb.nl/nieuws/dna-technologie-biedt-veel-kansen-voor-gezondheid-van-nederlandse-bevolking/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2002-03-2023
https://baardvrouw.substack.com/p/ben-ik-een-autist-of-gewoon-een-leugenaar
https://tesselschade.nl/studiefonds/werkwijze
https://autismenetwerkzhn.nl/agenda-overzicht/
https://autismenetwerkennederland.nl/evenementenpaginaoverzicht/
https://rivierduinen.nl/agenda/omgaan-met-autisme/
https://hkcacademy.nl/word-de-beste-jeugdprofessional/
https://unica-autismecoaching.nl/wp-portfolio/combinatie-ass-hb-asperger/?fbclid=IwAR1lG_yUanbJszf_m-RlK0dkTlE1YrLd2bjtTYuWVPpZNR2GlWKK0yAF3c0
https://www.nationaalautismecongres.nl/programma-2023/
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20 maart Webinar “Psychiatrie en hoogbegaafdheid – van diagnostiek tot behandeling”. 
 
1 april Innovaria Klimkoord 
 
7 april, 13 juli en 15 december Prikkelarme avondopenstelling bij het Stedelijk Museum Amsterdam 
 
NVA Autismeweek 25 maart t/m 2 april 
Thema: ‘Hoe uniek ben jij’ 
 
Nieuwe cursus BEER interventie start 28 september 2023 
Op donderdag 28 september 2023 start een nieuwe online cursus BEER interventie voor professionals. Deze cursus is 
gericht op professionals die werken met hele jonge kinderen (12 tot ca. 36 maanden) over wie zorgen bestaan wat 
betreft contact, communicatie, spel en/of flexibel gedrag, zonder dat nog precies duidelijk is wat er aan de hand is. 
Professionals kunnen na het volgen van deze cursus zelfstandig aan de slag met de BEER interventie in de 
begeleiding van ouders en jonge kinderen. 

(Leestip voor als je belangstelling hebt voor deze interventie> Ethiek en autisme: rechten en 
verantwoordelijkheden binnen toegepaste gedragsanalyse - onderzoek door Ann Memmott PgC MA) 

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 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://kennisnetwerkphb.nl/webinar-20-maart-2023-van-diagnostiek-tot-behandeling/
https://kennisnetwerkphb.nl/webinar-20-maart-2023-van-diagnostiek-tot-behandeling/
https://innovaria.klimkoord.nl/
https://www.stedelijk.nl/nl/evenementen/prikkelarme-bezoekuren
https://www.autismefonds.nl/autismeweek/
https://www.autismejongekind.nl/cursus-beer-interventie-voor-professionals/
http://annsautism.blogspot.com/2023/01/ethics-and-autism-rights-and.html
http://annsautism.blogspot.com/2023/01/ethics-and-autism-rights-and.html

