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Beste cliënten/ouders/zorgondernemers en overige relaties,
Een tijdje geleden had ik ineens het leuke idee om een nieuwsbrief te gaan schrijven. Ik zal in
de nieuwsbrief over verschillende dingen gaan schrijven. Over de ontwikkelingen binnen
Autizorg, activiteiten in de regio, bijeenkomsten, ontwikkelingen binnen zorgland en nog heel
veel meer! En, dus hierbij de 1e editie!
Veel leesplezier!
Groetjes Nathalie
Ontwikkelingen binnen Autizorg
Veel van jullie weten dat ik naast Autizorg nog (parttime) in dienst ben van Ons Tweede Thuis
(zorginstelling gericht op mensen met een beperking) en me daar voornamelijk bezig hou met
het werken binnen Wijkteam Haarlemmermeer Noord (ambulante begeleiding individuele
cliënten). Vanaf 1 oktober ga ik stoppen met het werken voor Ons Tweede Thuis, wat betekend
dat ik me volledig kan gaan richten op Autizorg De reden dat ik ga stoppen bij Ons Tweede
Thuis is omdat ik toch wel tegen alle regeltjes en (soms) overbodige zaken aanloop van de
zorginstelling. Niet alleen bij Ons Tweede Thuis is dit het geval, maar eigenlijk bij alle grotere
zorginstellingen. Hierdoor heb ik gemerkt dat ik niet meer de zorg kan leveren aan de cliënten
van de zorginstelling die ik met mijn kennis en ervaring nodig vindt.
Vanaf half september zal ik weer ruimte krijgen voor nieuwe cliënten en/of uitbreiding van de
begeleidingsuren van huidige cliënten. Echter krijg ik op dit moment veel aanmeldingen binnen
dus de verwachting is dat mijn agenda al snel zal gaan vollopen.
Zelf loop ik al een tijdje met het idee om naast de ambulante begeleiding van de cliënten, ook te
kijken of ik mogelijk logeeropvang kan gaan bieden in de regio. Dit kan niet zomaar, je moet
aan een hoop eisen voldoen voordat je dit kunt gaan starten dus er zal nog een hoop werk verzet
moeten worden voordat ik daadwerkelijk met een logeeropvang kan gaan starten. Waarom
logeeropvang zullen jullie je misschien afvragen? Allereerst vind ik het werken met
kinderen/jongeren ontzettend leuk! Daarnaast zijn er zeer beperkte mogelijkheden voor logeren
bij de reguliere (grotere) zorginstellingen en moet je vaak ook de logeeropvang betalen als je de
opvang niet nodig hebt. Daarnaast zijn er gigantische wachtlijsten en is de logeeropvang vaak
niet op maat voor wat het kind of jongere nodig heeft. Er zijn ook wachtlijsten voor het wonen
binnen zorginstellingen en deze zijn ook niet misselijk. De vraag naar goede logeeropvang zal
op termijn nog meer gaan toenemen.
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Specialisatie in NAH
Begin september zal ik starten met de post HBO opleiding van Axon Leertrajecten. Ik ga de
opleiding ‘professioneel omgaan met cliënten met hersenletsel’ volgen zodat ik ook deze
doelgroep de begeleiding kan geven die ze nodig hebben. In januari 2018 heb ik waarschijnlijk
mijn diploma. Ik zal ook praktijkopdrachten moeten uitvoeren, hiervoor heb ik misschien een
beetje de hulp nodig van mijn cliënten met een NAH.
Uiteraard alleen in overleg met de cliënt of diens
ouders.

Wisten jullie al dat het nieuwe boek van Colette de Bruin verschijnt op 2 november 2017? Het
boek heet ‘Dit is autisme’. In dit langverwachte vervolg op de bestseller ‘Geef me de 5’ brengt
zij de complexiteit van autisme terug naar de eenvoud. Ze neemt je mee op een reis door het
brein van iemand met autisme. In samenwerking met neurobioloog dr. Fabienne Naber wordt
wetenschappelijk onderbouwd dat de oorzaak van autisme niet aan het gedrag, maar aan de
informatieverwerking in de hersenen ligt. Doordat Colette de Bruin dit, zoals je van haar
gewend bent, direct koppelt aan de praktijk begrijp je iemand autisme beter en kun je
problemen makkelijk voorkomen of beter oplossen. De kosten van het boek zijn €29,95 en je
kunt hem al reserveren via de website van ‘Geef me de 5’.
Colette gaat ook weer 3 verschillende lezingen door heel Nederland geven. De kosten zijn laag,
€15,00 per lezing. Je kunt kiezen uit de volgende opties:
-

‘Dit is autisme! Van hersenwerking tot gedrag’

-

‘De aanpak bij autisme! Van probleem naar oplossing’

-

Positief contact bij autisme
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Om ervaringen van mensen met én zonder autisme te vergelijken is de NAR op zoek naar
mensen zonder autisme voor de controlegroep van het Nederlands Autisme Register (NAR). Op
die manier kunnen we nog beter begrijpen wat autisme is en hoe mensen met autisme
ondersteund kunnen worden.
Ik wil je vragen om in je omgeving mensen actief te benaderen om hieraan deel te nemen. Je
kunt iedereen benaderen, zolang deze persoon:


Geen autisme heeft



16 jaar of ouder is



Geen direct gezinslid heeft met autisme (zoals een broer, zus, vader, moeder, zoon,
dochter)

Deelnemers

kunnen

zich

aanmelden

https://www.nederlandsautismeregister.nl/aanmelden/controlegroep.html.

op:
Zij

ontvangen

ongeveer één keer per jaar een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. Per keer
kunnen zij beslissen of zij willen meedoen. Deelname is vrijwillig en er zijn geen kosten aan
verbonden. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en opgeslagen in een beveiligd systeem.

Heb je zelf autisme? Ben je ouder van een kind met autisme? Of ben je wettelijk
vertegenwoordiger van iemand met autisme? Schrijf je dan ook in bij het NAR voor onderzoek.
Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk over autisme te weten komen en de begeleiding nog
meer kan worden afgestemd op de persoon met autisme.
Social Media
Wisten jullie al dat:
-

De website van Autizorg een update heeft gekregen en er weer als nieuw uitziet?
www.autizorg.nl

-

Autizorg

ook

een

Facebookpagina

heeft?

Like

jij

hem

ook?

https://www.facebook.com/Autizorg/
-

Autizorg

ook

te

vinden

is

als

bedrijf

op

Linkedin?

https://www.linkedin.com/company/autizorg?trk=ppro_cprof
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Algemene voorwaarden Autizorg
Via deze weg wil ik ook iedereen informeren dat de algemene voorwaarden van Autizorg zijn
aangepast. Bij artikel 3 is er iets toegevoegd, namelijk:
Uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak kunt u deze annuleren. Bij niet annuleren of
bij annulering binnen 24 uur is Autizorg gerechtigd het tarief voor de ingeplande uren in
rekening te brengen.
De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Autizorg, maar zijn ook per email
info@autizorg.nl op te vragen.
Voor in de agenda
-

NVA autismecongres op vrijdag 24 november in het Beatrix theater Utrecht. Thema:
autisme bij jong & aut.

Hersenletselcongres 2017 op maandag 6 november in het congrescentrum Reehorst te
Ede.

-

Bijeenkomst autisme binnen het gezin op donderdag 14 september, Wassenaarsestraat
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in

Noordwijk.

Van

19.30-22.00

uur,

gratis!

Aanmelden

via

mantelzorgsteunpunt@welzijnnoordwijk.nl
-

Bijeenkomst: overgang van thuis naar zelfstandig wonen op donderdag 19 oktober,
Henri Dunentplein 28 in Hillegom (Pluspunt). Van 19.30-22.00 uur, gratis! Aanmelden
via info@welzijnskompas.nl
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