
 

 
 

 

 

In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom autisme, LVB en NAH. 

De nieuwsbrief is een initiatief van het Expertisecentrum Sociaal Werk van MEEVivenz. Heb je 

suggesties hoe we de nieuwsbrief nog beter kunnen maken? Stuur een e-mail naar 

info@expertisecentrumsociaalwerk.nl.   

 

1. Autisme  
 

Autisme en waarom ik nooit wilde sporten: een geschiedenis (Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid) 

Als mensen over sporten praten of mij vragen of ik sport, verander ik het liefst van onderwerp. Althans, tot 

voor kort. Tegenwoordig is er wat progressie, langzaam maar zeker. Die progressie houdt concreet in dat ik 

heel voorzichtig probeer na te denken wat voor sporten, of, wat meer low-key: ‘fysieke activiteiten’ voor mij 

wél leuk zouden kunnen zijn. 

Lees verder -> 

 

De nieuwe versie van de STAP-methode staat online! (Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid) 

De STAP-methode is een lichte, omgevingsgerichte en preventieve methode. Het is bedoeld om ouders en 

docenten te ondersteunen in de begeleiding van een leerling met autismespectrum-kenmerken bij de 

overstap naar de middelbare school. 

Lees verder -> 

 

Stap in de wereld van een kind met autisme, in plaats van andersom (AD) 

Wereldwijd hebben miljoenen mensen autisme. Hoe ga je daarmee om als het om je naaste, collega of 

klasgenoot gaat? Hersenonderzoeker Henry Markram kwam dankzij zijn autistische zoon tot nieuwe 

inzichten. 

Lees verder -> 

 

Nieuwe expertgroep wil (ervarings-)kennis over autisme bij vrouwen delen (GGZ Totaal) 

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is eergisteren - woensdag  31 maart, tijdens de 

Autismeweek 2021 – gestart met de Expertgroep Autisme en Vrouwen. Belangrijkste doel van deze 

werkgroep is het delen van (ervarings-)kennis over autisme bij vrouwen, zowel binnen als buiten de NVA.  

Lees verder -> 

 

Autisme bij vrouwen vaak later vastgesteld: 'Had me geholpen als ik dit eerder wist' (NOS) 

Bij Annemiek Koster (73) werd pas op haar 61ste autisme vastgesteld. "Ik was helemaal ontroerd toen ik die 

diagnose kreeg", zegt ze aan de telefoon. Op Wereld Autisme Dag leggen zij en een andere 

ervaringsdeskundige uit waarom het volgens hen belangrijk is dat de aandoening eerder bij vrouwen wordt 

ontdekt. 

Lees verder -> 

 

Autismevriendelijkheidsprijzen 2021: meer categorieën, meer winnaars (GGZtotaal) 

Onlangs zijn de jaarlijkse autismevriendelijkheidsprijzen uitgereikt. De jury schrijft dat ze is overstelpt met 

reacties. Na rijp beraad is jongerenorganisatie Jimmy’s Emmen tot meest autismevriendelijke organisatie 

uitgeroepen en Margreet Haasse tot autismevriendelijkste particulier. 

Lees verder -> 
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Hoe ontwikkelt autisme zich als je ouder wordt? (GGZtotaal) 

Bij autisme denken we snel aan kinderen. Maar autisme gaat niet zomaar weg als je ouder wordt en er zijn 

dan ook veel ouderen met autisme. In het autisme lab aan de Universiteit van Amsterdam wordt 

onderzocht hoe autisme en veroudering met elkaar samengaan.  

Lees verder -> 

2. LVB 
 
Kamerbrief uitkomsten onderzoek financiële positie huishoudens met mensen met een beperking 

(Rijksoverheid) 

Minister Koolmees deelt de uitkomsten van een onderzoek naar de ontwikkeling van de financiële positie 

van huishoudens waarin iemand een beperking heeft. 

Lees verder -> 

 

Werken met kwetsbare gezinnen: integraal werken (Landelijk Kenniscentrum LVB) 

Een overzichtelijk schema van de factoren die een rol spelen bij het integraal werken met kwetsbare 

gezinnen. Op basis van het onderzoek Gezin aan Zet dat is uitgevoerd binnen de Werkplaats SAMEN.   

Lees verder -> 

3. NAH 
 
Geen relevant nieuws gevonden 
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