
 

 
 

 

 

 
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  

 
Autistische Jesse wil prikkelarm geprikt worden maar GGD kiest voor snelheid en maakt geen 

uitzondering (Eindhovens Dagblad) 

Hoewel er in Zuidoost-Brabant relatief veel mensen met een vorm van autisme wonen, wordt daar bij de 

vaccinatiecampagne nu geen rekening mee gehouden. Geldroppenaar Jesse Vorstenbosch is een van die 

mensen. Hij pleit voor een ‘prikkealarm prikuurtje’.   

Lees verder -> 

 

Veelbelovende onderzoeksresultaten Diagnostiek Autismespectrumstoornis bij volwassenen (GGZ 

Nieuws) 

Er is onderzoek gedaan naar de psychometrische eigenschappen van het Nederlands Interview ten behoeve 

van Diagnostiek Autismespectrumstoornis bij volwassenen (NIDA; Vuijk 2016). Aan deze studie namen 90 

mannen deel in de leeftijd van 18 tot 65 jaar, verdeeld over drie groepen (autisme, 

persoonlijkheidsstoornissen en niet-klinische personen).  

Lees verder -> 

 

Meningsverschil over de zorg voor jongeman met autisme (Klik.org) 

Wat doe je als je met een collega verschilt over wat de juiste manier is om een cliënt te begeleiden? Een 

begeleider die ziet dat een jongen met een licht verstandelijke beperking en autisme moeite heeft met het 

gedrag van een collega, en voor haar gevoel tussen de twee instaat, legt deze vraag voor aan ethicus Hans 

van Dartel. 

Lees verder -> 

 

 

2. LVB 
 

Ervaringsdeskundige start verslavingszorg: ‘Jij snapt mij’ (Klik.org) 

“De vertrouwensband is de basis in de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking en 

verslavingsproblemen.” Aan het woord is Mark Lettinga, die samen met Kor van der Meer ambulante hulp 

bij verslavingsproblemen biedt met hun organisatie Clean Verslavingszorg. 

Lees verder -> 
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Niet preken helpt bij lvb en verslavingsproblemen (Klik.org) 

Een aantal jaar geleden leerde ik Teun kennen. Een man van 62 jaar met een licht verstandelijke beperking. 

Hij oogt ouder dan zijn kalenderleeftijd doet vermoeden, door een zwaar verleden. Een verleden dat hij 

achter zich kan laten nu hij een veilig thuis heeft gevonden in de gehandicaptenzorg, zonder preken en 

overschatting, schrijft columnist en coach Margreet Pereboom. 

Lees verder -> 

 

Therapie voor mensen met een lvb, traumaklachten en verslavingsproblematiek (Klik.org) 

Seeking Safety is een van oorsprong Amerikaanse therapie voor mensen met traumaklachten en 

verslavingsproblematiek. In de behandeling staat het zoeken van veiligheid centraal. Cliënten worden 

vaardigheden aangeleerd die hen daarbij helpen, zoals grenzen aangeven of hulp vragen. Voor mensen met 

een licht verstandelijke beperking (LVB) is de therapie sinds kort aangepast. 

Lees verder -> 

 

Het zwarte schaap: cliënt met licht verstandelijke beperking en verslavingsproblemen (Klik.org) 

“Met Astrid van de Rotterdamse politie. Kent u de heer Mohamed Safir?” Ach ja, Mohamed. En of ik die 

kende. Een man met een licht verstandelijke beperking en een verslavingsprobleem die ik eerder 

begeleidde, waarbij het maar niet lukte hem op het juiste spoor te krijgen, zo schrijft ambulant begeleider 

Ernst Timmer in zijn column. 

Lees verder -> 

 

Zorgaanbieder Amarant presenteert handreiking VR-therapie (Klik.org) 

Bij Amarant wordt in de ondersteuning aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking al enige tijd 

gewerkt met VR-therapie. De ervaringen zijn zo positief dat de zorgorganisatie er in 2022 mee doorgaat. 

Amarant deelt de kennis over de therapie nu in een handreiking. 

Lees verder -> 

 

Coalitie wil kennis over corona bij gehandicapten vergroten (Zorg+Welzijn) 

De kenniscoalitie Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking stuurde op 19 november een brief 

naar het ministerie van VWS, de Tweede Kamer, het OMT en het RIVM. In de brief roept de coalitie op om de 

kennis en expertise over corona in de gehandicaptenzorg beter te benutten. De coalitie vindt dat de 

gevolgen van corona voor mensen met een verstandelijke beperking te weinig in beeld zijn bij politici en 

beleidsmakers. 

Lees verder -> 

 
3. NAH 

 
Geen relevant nieuws gevonden  
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