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Nieuw: 
Zorgstandaard 

AutismeWonen

De Wet langdurige zorg 
op de politieke agenda!

Terugblik wooninitiatieven
Wat zijn de 
belangrijkst e lessen?

Autisme bij vrouwen

Studente Lynn over
Wonen en studeren 

met autisme
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THEMA: WONEN Een fi jne woonsituatie is essentieel om te kunnen meedoen in 
de  samenleving. Het ‘maatschappelijke ideaal’ is daarbij dat kinderen zoveel 
mogelijk in een thuissituatie opgroeien, om vervolgens als volwassene zelfstan-
dig te gaan wonen. Voor mensen met autisme is dat echter niet altijd vanzelf-
sprekend. In deze editie van Autisme Magazine volop aandacht voor alle aspecten 
van wonen met autisme.

Met onder meer:
• Drie particuliere wooninitiatieven onder de loep
• Studeren of werken met autisme, bij Stichting 

JADOS
• PAS Nederland maakt zich sterk voor autisme-

vriendelijk wonen
• NAR-cijfers: Waar wonen mensen met autisme, 

als kind en volwassene?

• Tim (10) schreef een boekje over 
scheiden

• De visuele instructie van 
zwemstuurkaarten neemt veel 
onrust weg 

• Een bijzondere school op Bali, 
waar het allemaal anders gaat

VOLWASSENEN:
• Autisme bij vrouwen: ‘De meesten 

willen een goede levensloopcoach’
• Een dag uit het leven van Martijn: 

‘Een pilletje tegen autisme? Ik zou 
het doen’

• Solliciteren als je autisme hebt. 
Hoe pak je dat nou handig aan?

• De rubriek Jong & Aut, van de 
18-jarige Alexander, dit keer over 
‘op jezelf gaan wonen, of niet?’

• De Wet langdurige zorg (Wlz) 
moet ook toegankelijk worden 
voor mensen met psychiatrische 
problemen

• De nieuwe Zorgstandaard Autisme 
is gelanceerd!

• Hoe vind je prikkelbalans bij 
mensen met autisme en een 
verstandelijke beperking?

• Columns van onze ervarings-
deskundigen, de interessantste 
nieuwe boeken en nog veel meer!
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