
 

 
 

 

 

 

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 MEE-Vivenz. Heb je suggesties hoe 

we de nieuwsbrief nog beter kunnen maken? Stuur een e-mail naar info@expertisecentrumsociaalwerk.nl.   

1. Autisme  

 

Signalering van autisme op vroegere leeftijd lastig voor jeugdartsen (GGZ Nieuws) 

Autisme spectrum stoornis (ASS) is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis die vaak gepaard gaat met 

verminderde sociale communicatie en interactie en beperkte, herhaalde patronen van gedrag, interesses of 

activiteiten. Hoewel de eerste signalen van ASS vaak al in het tweede levensjaar zichtbaar kunnen zijn, worden de 

meeste kinderen pas gediagnosticeerd als ze tussen de 3 en 10 jaar oud zijn. 

Lees verder -> 

 

Wie verdient de Autismevriendelijkheidsprijs 2020? (NVA) 

Nomineer een persoon of organisatie die volgens jou de Autismevriendelijkheidsprijs 2020 verdient. De 

Autismevriendelijkheidsprijs wordt jaarlijks tijdens de Autismeweek uitgereikt aan personen die zich op bijzondere 

wijze inzetten voor de participatie van mensen met autisme. 

Lees verder -> 

 

Politie start Autisme Ambassade (Politie) 

Medewerkers met autisme als ambassadeurs voor de organisatie. De Autisme Ambassade Politie is onlangs door 

plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer geopend en gaat de organisatie ondersteunen in vraagstukken over 

autisme. 

Lees verder -> 

2. LVB 

 

Aandacht voor seksuele uitbuiting bij jongeren met een LVB (Klik.org) 

In het kader van Safer Internet Day, die op 9 februari plaatsvond, heeft zorgorganisatie Koraal een 

videoboodschap de wereld ingestuurd. Hiermee vraagt Koraal aandacht voor het feit dat vooral jongeren met een 

licht verstandelijke beperking een groot risico lopen slachtoffer van seksuele uitbuiting te worden. 

Lees verder -> 

 

Begeleiders leren onlinebelevingswereld van jongeren met LVB kennen via game-avond (Klik.org) 

Rogier de Groot doet onder andere onderzoek naar het online gedrag van jongeren met een licht verstandelijke 

beperking voor het lectoraat LVB en risicovol gedrag van de Hogeschool Leiden. Onlangs organiseerde hij een 

gamecompetitie tussen begeleiders en jongeren bij Middin. De zorgmedewerkers merkten dat ze nog heel wat 

van hun cliënten konden leren. 

Lees verder -> 

 

Wat is goed leven voor kwetsbare mensen? (Klik.org) 

‘Wie zijn de mensen met een beperking en wat is voor hen een goed leven?’ Zo eenvoudig als de vraag is, zo 

complex is het antwoord. De Vlaamse auteurs Dirk de Wachter en Manu Keirse kijken in het boek ‘Goed leven’ 

naar het perspectief van kwetsbaarheid en beperking en proberen een antwoord te geven op de vraag. 

Lees verder -> 
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Theaterapp voor mensen met beperking (Klik.org) 

Een app om amusement naar mensen met een beperking te brengen, die normaal niet gemakkelijk naar het 

theater kunnen. Dit idee werd vorig jaar verwezenlijkt, met de Pret-App als resultaat. De toegankelijke app met 

pictogrammen en grote knoppen is ook in coronatijd een uitkomst en brengt met filmpjes niet alleen het theater 

maar ook bijvoorbeeld dierenweides dichterbij. 

Lees verder -> 

 

Cliënten helpen bij een geschikte dagbesteding (Klik.org) 

Ilse van Dalen maakte samen met cliënten heel wat zoektochten mee naar een geschikte dagbestedingslocatie. 

Dat moet toch anders kunnen, dacht ze. Langzaam ontstond er een plan in haar hoofd dat vorig jaar mei 

gelanceerd werd als de website Jouwdagbesteding. 

Lees verder -> 

 

Leernetwerk gemeenten zet in op participatie mensen met licht verstandelijke beperking (Movisie) 

Hoe versterk je de participatie van mensen met een licht verstandelijke beperking in politiek en beleid? Om die 

vraag te beantwoorden, zijn Movisie en Zorgbelang Inclusief een leernetwerk voor gemeenten gestart. 

Geïnteresseerde gemeenten kunnen zich tot 15 maart voor dit netwerk aanmelden. 

Lees verder -> 

 

3. Hersenletsel 

 

Artsen waarschuwen: ‘Sportbonden hebben hersenletsel genegeerd, dat is gezagsmisbruik’ (NRC) 

Twee hersenartsen willen sporters helpen die een hersenbeschadiging hebben, onafhankelijk van bonden. „De 

bonden moeten het vertrouwen terugwinnen.” 

Lees verder -> 
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