
 

 
 

 

 

 
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. Podcasts  

 
Campagne en podcast over sekszorg aan mensen met een beperking (Klik.org) 

De StellingCast, de podcastserie van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) gaat in gesprek 

met sekszorger Hans en cliënt Mike die regelmatig met hem afspreekt. Waarom komt seks vaak niet aan de 

orde bij mensen met een beperking? En als je gebruik maakt van de diensten van een sekszorger, voor wie 

is dan de rekening? Het blijken hete hangijzers, stellen Hans en Mike. 

Lees verder -> 

 

2. Autisme  

 
Prikkels op de priklocaties (NVA) 

Wie zich laat vaccineren, moet na de inenting voor de zekerheid 15 minuten blijven wachten. EHBO’ers 

houden dan in de gaten of het goed met je gaat. Van onze leden krijgen we regelmatig de vraag of het 

mogelijk is om in een aparte ruimte te zitten. Teveel prikkels, terwijl de vaccinatie zelf al spannend genoeg 

is! 

Lees verder -> 

 

Autisme en inclusief werkgeverschap (VAB) 

Omgaan met autisme op de werkvloer. Hoe doe je dat? In deze nieuwsbrief deelt Berry, werkzaam bij de 

Politie en autisme ambassadeur, zijn ervaring. 

Lees verder -> 

 

Theatervoorstelling Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht (NVA) 

Voor de theatervoorstelling van de wereldberoemde roman ‘Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de 

nacht’, zijn de acteurs druk bezig met het inleven van hun karakters. Het stuk gaat over Christopher, een 15-

jarige jongen die met een vorm van autisme leeft. Christopher houdt van wiskunde, van lijstjes en patronen 

en hij spreekt altijd de waarheid. 

Lees verder -> 

 

CITO past handleiding aan op leerlingen met autisme (GGZ nieuws) 

Dankzij de NVA Expertgroep Autisme en Onderwijs heeft CITO de handleiding aangepast aan leerlingen met 

autisme. Dit geldt zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs. ,,We zijn blij dat er eindelijk erkenning 

is voor leerlingen met autisme”, reageert Suzanne Agterberg, voorzitter van de Expertgroep Autisme en 

Onderwijs. 

Lees verder -> 
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Factsheet voor ouders en betrokkenen met informatie over gedragskenmerken (Autisme Netwerk 

Zuidholland-Zuid) 

Vroegtijdige signalering van (kenmerken) autisme bij meisjes is van groot belang. Zo kan er gericht hulp 

geboden worden en de ontwikkeling gestimuleerd. 

Lees verder -> 

 

MAAT-app biedt structuur aan mensen met autisme (Klik.org) 

Esther Goossens gebruikt voor haar twee kinderen met autisme al heel lang pictokaartjes. Ze had inmiddels 

meer dan 250 kaartjes maar vond het niet handig die altijd bij zich te moeten hebben. Daarom bedacht ze 

de MAAT-app. 

Lees verder -> 

 

 

3. LVB 

 
Hoe herken je hechtingsproblemen bij mensen met een lvb? (Zorg+Welzijn) 

De kans dat begeleiders ermee te maken krijgen is groot, want hechtingsproblemen komen relatief veel 

voor bij mensen met een lvb. Dan is het belangrijk om te weten hoe je deze problemen herkent én hoe je 

ermee omgaat. In een webinar van de Academische Werkplaats ’s Heerenloo-VU en Bartiméus werden de 

belangrijkste aandachtspunten besproken. 

Lees verder -> 

 

Seksuoloog over toestemming voor seks (Klik.org) 

Minke is 24 jaar en heeft een licht verstandelijke beperking. Ze heeft sinds kort weer verkering. Ze kent haar 

vriend nu een half jaar. Seksuoloog Daphne Kemner schrijft in haar column dat Minke bij haar voor een 

gesprek komt, omdat ze nog wel wat uitleg kan gebruiken over dat je pas seks hebt als je er beide mee 

instemt. 

Lees verder -> 

 

Tip voor mensen met een LVB: de vraagapp 

VraagApp is een app voor mensen (met een verstandelijke beperking) die de samenleving ingewikkeld 

vinden. VraagApp voorkomt dat kleine vragen groten problemen worden en ondersteunt vragenstellers in 

hun zelfstandigheid. Als vragensteller open je de app en stel je je vraag door hem in te typen of in te 

spreken. De vraag wordt dan naar een aantal vrijwilligers gestuurd. De eerste vrijwilliger die de vraag 

oppakt komt met de vragensteller in een chatgesprek. Binnen een paar minuten is de vragensteller blij, 

omdat hij weet wat hij moet doen. VraagApp is ontwikkeld in samenwerking met de LFB. 

"VraagApp geeft zelfstandigheid terug" - YouTube 
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4. NAH 

 
Hoe de wereld van Linda en haar Frank veranderde na zijn herseninfarct: over onmacht en onbegrip 

(Brabants Dagblad) 

Linda Struijlaard (43) uit Rijen leidde tot tien jaar geleden een onbezorgd leven. Ze was gelukkig getrouwd 

en had een zoontje van vier jaar. Tot het noodlot toesloeg en haar man Frank een herseninfarct kreeg. Het 

veranderde alles. 

Lees verder -> 

 

„Omgeving snapt niet-aangeboren hersenletsel vaak niet” (Reformatorisch Dagblad) 

Hersenschade heeft grote impact, ziet Bart-Jan Noorlander van Helpende Handen, dat dinsdag een 

bijeenkomst houdt voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Impact op het leven van degene 

die het treft, maar ook op diens omgeving. 

Lees verder -> 

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/hoe-de-wereld-van-linda-en-haar-frank-veranderde-na-zijn-herseninfarct-over-onmacht-en-onbegrip-br~a3d4ff6a/
https://www.rd.nl/artikel/932499-omgeving-snapt-niet-aangeboren-hersenletsel-vaak-niet

