
 

 
 

 

 

 
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  

 
Nieuwe behandeling voorspelt welk kind met autisme baat heeft bij medicijn (Nieuwsuur) 

Wetenschappers in het Amsterdam UMC kunnen voorspellen welk kind met autisme baat heeft bij 

medicatie. Dit doen ze aan de hand van hersenfilmpjes (een EEG) en een rekenmethode die de 

prikkelverwerking in de hersenen in kaart brengt. 

Lees verder -> 

 

Onderzoek naar culturele verschillen in autistische kenmerken in China en Nederland (GGZ Nieuws) 

Autismespectrumstoornissen worden wereldwijd gediagnosticeerd, maar herkenning, interpretatie en 

rapportage van kenmerken kunnen per cultuur verschillen. Deze studie evalueerde de door ouders 

gerapporteerde Autism Spectrum Quotient (AQ-Short) bij autistische kinderen uit China en Nederland. 

Lees verder -> 

 

Training in ACT-principes goed voor welbevinden ouders van kinderen met autisme (GGZ Nieuws) 

Ouders van autistische kinderen krijgen te maken met verschillende uitdagingen: het autisme van hun kind 

pogen te begrijpen, hun gedrag pogen te beheersen, de stress die dat oproept pogen te verminderen en 

omgaan met het sociale stigma. Om deze ouders te ondersteunen is de Parent Training (PT) ontwikkeld, die 

vooral gericht is op het omgaan met het gedrag van hun kind. Een Italiaans onderzoek keek naar de 

bruikbaarheid van Acceptance en Commitment Therapy (ACT) bij ouders. 

Lees verder -> 

 

Vrouwen met autisme hebben in hun ontwikkeling veel last van gendernormen (GGZ Nieuws) 

Er is nog weinig kennis over de subjectieve beleving van vrouwen met een autismespectrum stoornis (ASS). 

In dit kwalitatieve Australische onderzoek werden 8 goed functionerende vrouwen, tussen de 24 en 54 jaar, 

die slechts recent een ASS diagnose gekregen hadden, geïnterviewd over hoe zij met de 

genderrolverwachting en sociale verwachtingen waren omgegaan. 

Lees verder -> 

 

Betere nachtrust voor mensen met autisme door verzwaringsdekens (GGZ Nieuws) 

Uit studies blijkt dat 45-86% van de personen met autisme slaapproblemen heeft. Waarschijnlijk hebben die 

slaapproblemen invloed op het dagelijks leven. Een Zweedse studie onderzocht het effect van 

verzwaringsdekens. 

Lees verder -> 
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Mensen met autisme die gelukkig zijn, hebben ook meer succes (GGZ Nieuws) 

Hoe vergaat het mensen met autisme in Nederland over een langere periode? Steeds een beetje beter – zo 

blijkt uit een recente studie van Anke Scheeren van het Nederlands Autisme Register. Maar er is ook een 

aanzienlijke groep voor wie dit niet geldt. Bestaat er een recept voor een gelukkig leven als je autisme hebt? 

Lees verder -> 

 

 

2. LVB 

 
G-KRACHT panel in Almere geeft stem aan mensen met een licht verstandelijke beperking (Movisie) 

Almere werkt vanuit een breed actieprogramma aan inclusie van alle inwoners. Specifiek voor mensen met 

een licht verstandelijke beperking is er het zogeheten G-KRACHT politiek panel, dat in 2009 door de lokale 

Stichting ABRI werd opgezet. 

Lees verder -> 

 

We weten te weinig over suïcide bij mensen met lvb (Zorg+Welzijn) 

In 2020 maakten 1.825 Nederlanders een einde aan hun leven. Maar niemand weet hoeveel van hen een 

(licht) verstandelijke beperking hadden. Dat is gek, zegt klinisch psycholoog en psychotherapeut Teunis van 

den Hazel (Trajectum). Het heeft er namelijk alle schijn van dat suïcide vaker voorkomt bij mensen met een 

lvb. ‘Alle risicofactoren die we kennen, zijn bij hen in verhoogde mate aanwezig.’ 

Lees verder -> 

 
Tip  
https://lvbdoetmee.nl/  
 
3. NAH 

 
Geen relevant nieuws gevonden  
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