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Beste cliënten/ouders/zorgondernemers en overige relaties, 
Inmiddels zijn we alweer 3 maanden verder nadat de 1e nieuwsbrief van Autizorg is 

verschenen. Er werd zeer positief op de 1e nieuwsbrief gereageerd en ook werd meteen door 
sommigen de vraag gesteld wanneer de volgende uit zou komen… Dat is nu dus ;)  

De ene nieuwsbrief zal de ander misschien wat sneller opvolgen, dat ligt er een beetje aan of 
er nieuws en/of ontwikkelingen zijn.  

De tijd vliegt, de blaadjes vallen alweer van de bomen en we gaan alweer richting de 
wintertijd. Ook ben ik alweer bijna een maand weg bij Ons Tweede Thuis…al is het voor mijn 
gevoel al jaren geleden. Dankbaar ben ik dat ik mijn werk op deze mooie manier kan en mag 

invullen.  

Ik wens jullie veel leesplezier bij het lezen van deze 2e nieuwsbrief. En mocht je vragen of 
opmerkingen hebben, of misschien dingen missen? Laat het me weten! 

Groetjes Nathalie 

Ontwikkelingen binnen Autizorg 
Wet- en regelgeving 
De afgelopen tijd ben ik flink bezig geweest om het één en ander te regelen en Autizorg klaar te 
stomen voor de toekomst. De regels verschillen per gemeente (WMO)/zorgverzekeraar (ZVW) 
en Autizorg heeft ook met de overheid (WLZ) te maken welke ook weer andere regels hanteert. 
Om het maar even makkelijk te houden… 
Om te garanderen dat Autizorg zorg en begeleiding mag en blijven verlenen, heb ik een SKJ 
vooraanmelding gedaan bij het Kwaliteitsregister Jeugd (dit is nodig om de jeugd te mogen 
begeleiden) en ben ik bezig met een KIWA keurmerk (keurmerk zzp’er zorg). Ik verwacht dat 
Autizorg in november 2017 gecertificeerd zal worden. Hiermee voldoet Autizorg dan aan alle 
regels die nodig zijn om als formeel zorgverlener te worden aangemerkt.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj15dXC8pDXAhXObVAKHYqcDuQQjRwIBw&url=http://trudyszorg.nl/&psig=AOvVaw2w6kLz9DaWlKpftzgJOoDu&ust=1509196846513755


 
Nieuwsbrief 2e editie 

Oktober 2017 
 

2 
 

Update zorgplannen 
De komende periode zal ik me gaan richten op het updaten van de zorgplannen. Van sommige 
cliënten is er nog geen zorgplan, maar wel een zorgbeschrijving. Dit is ook voldoende voor het 
geven van de begeleiding, maar het is fijner als er één lijn getrokken wordt en er van iedere 
cliënt gewoon een zorgplan is. In dit plan staat dan beschreven welke zorg/ondersteuning 
iemand krijgt van Autizorg en aan welke doelen er wordt gewerkt en op welke manier. Het 
streven is om alles up-to-date te hebben in 2019.   
 
Kennis- en bijscholing  
In de vorige nieuwsbrief heb ik vermeld dat ik in september zou starten met de opleiding 
‘Professioneel omgaan met cliënten met hersenletsel’ van Axon Leertrajecten. Echter is er iets 
verkeerd gegaan bij Axon Leertrajecten met mijn aanmelding waardoor ik niet dit jaar, maar 
volgend jaar met deze opleiding zal gaan starten.  
Omdat er op dit moment veel cliënten worden aangemeld met ADHD en ik daar mezelf graag 
wat meer in zou willen verdiepen, ga ik in december starten met de cursus ADHD coach van 
Civas Opleidingen.  
 
Verhoging tarieven 
Vanaf 1 januari zullen de tarieven van Autizorg voor cliënten die begeleiding inkopen met 4% 
worden verhoogd. Alle cliënten zullen hierover per brief geïnformeerd worden. 
Voor cliënten die in 2017 bij Autizorg terecht zijn gekomen voor begeleiding, geldt deze 
tariefswijziging niet.  
 
 
 
Recensies/aanbevelingen  
Inmiddels hebben al veel cliënten hun ouders een recensie geschreven op de Nationale Hulpgids. 
Hier ben ik heel erg blij mee! Heb je nog geen recensie geschreven? Dan zal ik je hier binnenkort 
een mail over sturen met een uitnodiging voor het schrijven een recensie.   
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Uniek sporten  
Hebben jullie ooit wel eens gehoord van Uniek Sporten? Dit is een organisatie die zich richt op 
mensen met een beperking. Dit kan een verstandelijke beperking zijn, ,maar ook een 
lichamelijke beperking of psychische problemen. Sporten is voor iedereen belangrijk, maar ook 
voor mensen met een beperking. Alleen loop je dan vaak aan tegen het feit dat jij, of misschien 
je kind net niet binnen zo’n clubje past. Daarom zijn er speciale groepen (vaak G-teams) met 
extra begeleiding. Zo kan jij, of je kind met wat kleine aanpassingen toch gewoon sporten. Net 
zoals ieder ander mens! Kijken wat het aanbod is? Check: www.unieksporten.nl  
 
Invoering speekseltest 
Vanaf 1 juli 2017 mag er een speekseltest (drugstest) worden afgenomen bij alle 
verkeersdeelnemers die een voertuig besturen. Medicatie zoals dexamfetamine (vaak gebruikt 
bij ADHD), Bedrocan (medicinale cannabis), morfine (opiaten) hebben invloed op de drugstest. 
In de brief aan de D66 kamerleden zegt de minister vier belangrijke dingen: 

1. De speekseltesten worden alleen afgenomen bij automobilisten die gevaarlijk rijgedrag 
vertonen, waarbij drugs een oorzaak kan zijn. Wanneer mensen volgens voorschrift 
dexamfetamine (of medicinale cannabis of morfine) gebruiken, is dit niet aan de orde. 
Ze rijden er immers beter van. 

2. Als je bij een zogenaamde fuikcontrole, bijvoorbeeld bij een festival, toch positief test op 
een speekseltest, geef dan aan dat je dexamfetamine op doktersvoorschrift gebruikt. De 
agent noteert dit in het proces-verbaal en dit wordt dan meegenomen in de eventuele 
vervolgprocedure. Waarin ook weer het rijgedrag en eventueel combinatiegebruik van 
andere middelen meegewogen wordt. 

3. Betrokken ministers gaan samen met apothekers en andere partijen kijken hoe ze een 
formele uitzondering in regels kunnen vatten, waarmee mensen die medicinaal 
dexamfetamine, cannabis of morfine gebruiken niet meer strafbaar zijn. Als ze zich wel 
aan de voorgeschreven dosering houden. 

4. Methylfenidaat wordt NIET getest in de speekseltest. 
 
Social Media 
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes? Volg Autizorg dan op Facebook! Ik krijg ook veel 
vriendschapsverzoeken op mijn persoonlijke Facebook account van cliënten/ouders, daarom 
heb ik een aparte Nathalie Bot Facebook account aangemaakt iedereen die met mijn werk te 
maken heeft en met mij een connectie wil maken .  
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Voor in de agenda 

- De lezingen van ‘Geef me de 5’. Zie voor het recente aanbod 
www.geefmede5.nl/lezingen. Kosten €15,- p.p. 

 
Weekenden/vakanties/feestdagen 
Wisten jullie dat ik zo nu en dan ook in het weekend werk? Maar ook in overleg in de vakanties 
bv. een dag extra begeleiding kan geven? En dat ik in overleg ook op feestdagen werk? Voor 
zowel weekenden/vakantie/feestdagen geldt gewoon hetzelfde tarief als op de andere dagen! 
Mooi meegenomen toch? 
 
Lezing: ‘overgang van thuiswonend naar zelfstandigheid’ 
Op donderdag 19 oktober was Autizorg ook van de partij op de informatiemarkt. We hebben 
veel informatie kunnen uitwisselen met ouders/andere zorgverleners en organisaties. Leuk! 
Wellicht komen er allemaal nog goede dingen uit voort… 
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