
1  Indien afgedrukt, is dit een niet beheerde kopie                                                                           
 

  
 
 
 
 
 
 

EERSTE HULP BIJ AUTISME 
(EHBA) 

 
Uitgave September 2013 

 
 

 
 

 



2  Indien afgedrukt, is dit een niet beheerde kopie                                                                           
 

AUTISME OP HET INTERNET 
 
www.autisme.nl Nederlandse Vereniging voor Autisme 

www.autisme.startkabel.nl Startpagina autisme 

www.autisme-asperger.startpagina.nl Alles over Asperger 

www.autisme-hulp.startpagina.nl  

www.autisme-internationaal.startpagina.nl  

www.autisme-mcdd.startpagina.nl Alles omtrent McDD 

www.autisme-pdd-nos.startpagina.nl/ Alles omtrent PDD-NOS 

www.autisme-rett.startpagina.nl Alles omtrent RETT 

www.autismecentraal.com Autisme Centraal (Belgie) 

www.autismegroningen.nl Autismenetwerk Groningen 

www.autismenetwerkwestbrabant.nl Autismenetwerk West-Brabant 

www.autismenhn.nl Autisme Noord- Holland- Noord 

www.autismeonderzoek.nl Ouders over autisme 

www.autismeplatform.nl  

www.autismepunt.nl Diversen 

www.autismerijnmondzhz.nl Algemene info omtrent aanbod in het gebied Zuid-Holland Zuid 

www.autismespecialisme.nl Handige zoekmachine 

www.autistisch-spectrum.nl/spectrum.htm  

www.autsider.net Stichting Autsider 

www.autisme-contacten.startkabel.nl/ Totaal overzicht per categorie 

www.autisme.klup.nl/  

www.convenantautisme.nl Alles omtrent het Convenant Autisme 

www.kenniscentrum-kjp.nl Landelijk Kenniscentrum Kinder- en JeugdPsychiatrie 

www.kwintes.nl/autisme  

www.mcdd.info Alles omtrent McDD 

www.mikadohelpdesk.nl/autisme.html Helpdesk voor mensen uit verschillende culturen die in NL wonen. 

www.participate-autisme.be/nl/index.cfm Aardige website met info over autisme 

www.pasnederland.nl/ Ver. voor en door mensen met ASS, met normale en hogere begaafdheid 

www.sarr.nl Sarr Expertisecentrum Autisme (Rotterdam en Den Haag) 

www.stichting.autilook.nl Handige verzamelsite 

http://www.kwintes.nl/autisme
wlmailhtml:%7b28FAC6FB-9CF3-4A8F-892C-AAF6395531DB%7dmid://00000145/!x-usc:http://www.mikadohelpdesk.nl/autisme.html
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www.stichtingovaal.nl Ovaal wil eigen mogelijkheden van/voor mensen met ASS stimuleren 

www.autismevlaanderen.be/index.asp Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) 

 
 

BIJZONDERE ZORGVRAGEN 
 
 
www.auticomm.nl Cursussen, voorlichting omtrent communicatie te Enschede 

www.autitude.nl Bureau voor advies en begeleiding vanuit ervaring. 

www.buddycoaching.nl Begeleiding en coaching, te Hoeksche Waard 

www.bureaulijfwijs.nl Seksuologisch adviesbureau, training/scholing te Noord-Holland  

www.cce.nl Centrum voor Consultatie en Expertise 

www.efcap.nl Ned. Vereniging van Jeugdforensische Gedragsdeskundigen 

www.focusonhuman.nl Begeleiding/coaching voor volwassenen met ASS 

www.heppiemassage.com Massage voor kinderen met o.a. autisme 

www.krafla.nl Begeleiding met IJslandse paarden te Brabant 

www.lucertis.nl GGz, ZH en NH 

www.meded.nl Cursussen, amb.begeleiding, allochtonenprojecten, etc 

www.megakids.info Diversen 

www.nifpnet.nl Ned. Instituut Forensische Psychiatrie en Psychologie 

www.patient1.nl Patientenplatform dat inspeelt op veranderingen in de zorg 

www.pgbeckers.nl Zorgadvies en gespecialiseerde begeleiding 

www.praktischautisme.nl Diverse hulpvragen, omgeving Rotterdam 

www.properplus.nl Ondersteuning bij het organiseren van werk-/leefomgeving (NH) 

www.regelhulp.nl Alles op gebied van ondersteuning in ruime zin 

www.sannelot-van-ulzen.nl Mogelijkheden en ontwikkelingen bij gedragsstoornissen 

www.spectrumbrabant.nl Gespecialiseerde rijscholen 

www.steunpuntforensischezorg.nl/ Justitie etc. 

www.topaastrainingen.nl  Veilig omgaan met agressie en autisme. 

www.welkezorghebiknodig.nl Handige website om zelf je zorgvraag in te vullen (12 t/m 30 jaar) 

www.zorgboerderijblommendal.nl Zorgboerderij met o.a. paardentherapie in omgeving Amersfoort. 

http://www.cce.nl/
http://www.regelhulp.nl/
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BOEKEN/DVD’s 
 
Onderstaande titels (en omschrijvingen) en nog vele andere titels/tijdschriften/folders/DVD’s zijn via de NVA te bestellen. 
Kijkt u hiervoor op de site www.autismeboek.nl 

 
TITEL SCHRIJVER ISBN UITGEVERIJ 

Afscheid van Autisme en ADHD Porf. Dr. Pieter Duker  Notitia 

Afwijkend en toch zo gewoon (autobiografie) Sarah Morton 978-90-8973-012-1 Aristos 

Alleen met mijn wereld Wessel Broekhuis 978-90-5712-300-9 Nieuwezijds 

Als je partner Asperger-syndroom heeft Maxine aston 978-90-571-2268-2  

Altijd weer wat! Florine Puts 978-90-776-7123-8 Pica  (boek voor ‘brusjes’) 

Aspergergirls Rudy Simone  Hogrefe 

Aspergersyndroom & Seksualiteit Isabelle Hénault 90-5712-210-3 Nieuwezijds 

Autisme en spel Beyer & Gammeltoft 978-90-7767-144-3 Pica 

Autisme en verstandelijke beperking  in de leefgroep Steven Degrieck 978-94-0140-439-6 Lannoo Campus 

Autisme is zo gek nog niet Gery Quak/Karel Smeets 90-6508-498-3 CPS 

Autisme in het nest Herman Jansen & Betty 
Rombout 

978-90-78709-17-6 Pepijn B.V. 

Autisme in school Diversen 978-94-61055-87-3 Boom Test Uitgevers 

Autisme op school Martine F. Delfos 978-90-79596-02-7 2 delen,basisonderwijs en voortgezet 

Autisme van binnen uit Hilde De Clercq 90-5240-843-2 Houtekiet 

Auti-Communicatie Colette de Bruin   

Autisme, alles op een rijtje Herbert Roeyers  Acco 

Autisme, de wanhoop voorbij Tinus Smits  Emryss 

Autisme, van begrijpen tot begeleiden Theo Peeters 90-5240-230-2 Hadewijch 

Autisme, verklaringen van het raadsel Uta Frith 90-6445-383-7 EPO 

Begeleiden van kinderen en jongeren met autisme R. Didden/B. Huskens 978-90-313-5171-8 Bohn Stafleu van Loghum 

Bewoond eiland Sigrid Landman 978-94-903-5222-6 Schrijverij Mooi Mens 

Blup zei de gup, uch zei ik terug Jeannette Hensen 978-90-902-6992-4 Asspect 

Brein bedriegt (als autisme niet op autisme lijkt) Peter Vermeulen 90-6445-127-3 EPO 

Broers en zussen van speciale en gewone kinderen Frits Boer  Lannoo Campus 

http://www.autismeboek.nl/
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Dag vreemde man Veerle Beel 90-6445-206-7 EPO 

De Derde boom Martha en Jan Kleingeld 978-90-7767-1573 Pica 

De jongen die uit de lucht kwam vallen Ria Mathijsen 90-245-2608-6 Luitingh-Sijthoff 

De wereld om met autisme Jeroen Bakker 978-90-85483-52-6 Gigaboek 

Dit is de titel, Over autistisch denken Peter Vermeulen 90-6445-123-0 EPO 

Doen alsof je normaal bent Liane Holliday Willey 90-5712-1727 Nieuwezijds 

Dramaqueen of gewoon autisme? Marije van Dongen 978-90-441-2764-5  

Duidelijk koken met Sandra Sandra Cornelissen 978-90-8850-2385 SWP 

Een dromomeron met een nekhernia Nynke van der Beek 9789491806094 Pica 

Een gat waar je hart zit Baukje van Kesteren 90-6665-664-6 SWP 

Een vreemde wereld Martine F. Delfos 90-666-53-841 SWP 

Explosief gedrag bij Autisme L. Woodcock en A. Page 979-90-7767-1580 Pica 

Geef me de 5 Colette de Bruin 90-75129-64-5 Graviant educatieve uitgave 

Het Aspergersyndroom en pesten Nick Dubin 978-90-776-7129-0 Verkrijgbaar via de NVA 

Het Syndroom van Asperger Tony Attwood 90-265-1672-X Swets & Zeitlinger 

Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht  90-254-1795-7  

Hulpgids asperger-syndroom Tony Attwood 978-90-571-2247-7  

Ik ben speciaal 2 Peter Vermeuloen 90-6445-369-1 EPO 

Ik wil niet meer onzichtbaar zijn Birsen Başar  Pica 

Jij begrijpt mij, he mam! Inge Ketelaar-Blokpoel 978-90-8788-021-7 Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf BV 

Kinderen van de Kannerschool Julia van Bohemen 90-4390-080-X Tirion 

Leven met autisme M. Delfos/M. Gottmer 90-313-4821-X Bohn Stafleu van Loghum 

Leven met uw autistische kind Lorna Wing 90-265-1565-0 Swets & Zeitlinger 

Mafkezen Luke Jackson 90-5712-168-9 Nieuwezijds 

Meisjes en vrouwen met Asperger Diversen 9789077671221 Pica 

Mijn vriend Henry Nuala Gardner 978-90-475-0353-8 Holkema& Warendorf 

Mijn wereld, de wereld Donna Wlliams 90-269-6280-0 Van Holkema & Warendorf 

Moederen met autisme Sigrid Landman 978-90-805476-7-4   

Moeder op afstand Inge Ketelaar-Blokpoel 978-90-8788-117-7  

Niet Ongevoelig Henny Struik  Kok 

NIETS was alles wat hij zei Nic Balthazar 90-317-2272-3 Ben-X, maar dan het boek 

Nodeloos Gevangen Baukje van Kesteren  Free Musketeers 

Olifanten in mijn kop Robin Raven  Pimento 

Omdat hij autistisch is Rineke ten Hage  Privé-uitgave 
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Op een blauwe dag geboren Daniel Tammet 978-90-5712-255-2 Nieuwezijds 

Op verhaal komen Sijtje Kooi (pseudoniem) 978-90-71343-72-8 Calbona Rotterdam 

Op weg naar rust Herman de Neef 978-90-819659-0-3 Inspired quality Publishers 

Over autisme en communicatie Peter Vermeulen 90-6445-221-0 EPO 

Vol hoofd Peter Boer  Mets&Mets 

Planeet Asperger Patricia Bouwhuis 9789077671917 Pica 

Prikkels in de groep! Diversen 978-90-441-2939-7 Garant 

Pivotal Response Treatmen R.L. Koegel en L. Kern 
Koegel 

978907767176-4 Pica 

Waren ze maar allemaal autistisch Ginette Wieken  Eigen beheer via www.ginettewieken.nl 

Werken aan je Asperger-relatie Maxine C. Aston 978-90-5712-299-6  

Willen wij als ouders teveel? Sas Boot-Ton 9789051797831 Gopher 

DVD’s    

Compilatie-dvd van deel 1 t/m 6, een leven lang 
Autisme 

  NVA 

Als Autisme niet opvalt (deel 1)   NVA 

Een zinnenprikkelend leven (deel 2)   NVA 

Aan passie geen gebrek (deel 3)   NVA 

Een (be)werkelijke liefde (deel 4)   NVA 

Ruimte voor beperking (deel 5)   NVA 

Het inzicht kwam met de jaren (deel 6)   NVA 

Autidelect   NVA 

Birsen Birsen Başar   

Ben-X Nic Balthazar  EyeWorks 

De gek op de heuvel Christian Vervaet  Bridge Pictures 

De zus van Einstein Pieter van de Langenberg  TijdCode Producties 

Mozart & The Whale   Bridge Pictures 

Onwil of onmacht?   NVA 

Rain Man   MGM 

The Black Balloon    
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DAGBESTEDING 
 

www.acuut.net Dagbesteding te Best 

www.autismebegeleidingict.nl Beg. in plannen/ struct./ comm. tijdens ICT dagbesteding (omg. Helmond) 

www.autismedoetinchem.nl  

www.autismehuis.nl Dag- en weekendopvang te Zwolle 

www.autismeoverijssel.nl  

www.autismerijnmondzhz.nl/ Algemene info omtrent aanbod in het gebied Zuid-Holland Zuid 

www.dagbestedingwaalre.nl Dagbesteding 

www.dagopvanghetwagenwiel.nl Buitenschoolse opvang voor speciale kinderen te Woudenberg 

www.hetjagerhuis.nl Dagopvang te Gelderland 

www.huiberthoeve.nl/ Dagbesteding, leer- en werktraject in Zuid-Holland 

www.labyrintzorg.nl Dagbesteding, wonen, werken, ambulante begeleiding 

www.passant130.nl Passant  

www.stalgerrits.nl Therapie en dagbesteding met paarden (Overijssel) 

www.utboerderieke.nl  

http://www.werkkerk.nl/dagbesteding%20autisme/index.php Dag- en werkbesteding te Wildervank 

www.bakkerijgerards.nl/ Zorgbakkerij te Horst a/d Maas 

www.zonnehuizen.nl Diverse zorgboerderijen  

www.zorgboerderijhetlaerbroeck.nl Dagbesteding te Venlo 

www.zorgboerderij.net/ Zorgboederij ‘Het leven’ te Oude Pekela 

www.zorgboeren.nl Sociale kaart van zorgboerderijen in Nederland 

www.zorgboerinnen.nl Au Boulot, logeren/dagbesteding te Maasland 
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HULPMIDDELEN 
 

www.autipas.nl Voor info en aanvragen van de zogenaamde Autipas 

www.autiplan.nl Voor het plannen van activiteiten (op pc of android) 

www.autismeboek.nl Voor het bestellen van boeken/folders etc. via de NVA 

www.AutismeSS.nl Gezelschapsspel voor pubers omtrent sexualiteit 

www.autivision.nl Voor dagschema’s op een mobieletelefoon of uitgeprint 

www.barryemons.nl Aangepast spelmateriaal 

www.beeldhorloge.nl Horloge met afbeeldingen/pictogrammen 

www.cfe-groep.nl Time-totem, maken van dagindelingen etc. 

www.dagritmekaarten.com/ Dagritmekaarten 

http://diddldagritme.jufnaomi.nl/index.php?act=main Dagritmekaarten 

www.ditkoningskind.nl Downloadbare pictogrammen voor in de kerk 

www.drukvest.nl Opblaasbaar drukvest in capuchonvest, regulering prikkelverwerking 

www.eva-atelier.nl Rustgevende geurknuffels 

www.findystoys.nl Bijzondere speelmaterialen 

www.geheugenhulp.nl Webshop voor diverse hulpmiddelen 

www.geleidehond.nl/kngf.asp  

www.hva-zuidholland.nl Hulphonden voor Autisme (06-28499000) 

www.kidspicto.nl Hulpmiddelen om gevoelens en emoties te leren herkennen/benoemen 

www.kleurenklok.nl Speciale klok voor structureren van activiteiten 

www.maatjemeteenstaartje.com Geleidehond/Therapiehond 

www.ookjij.nl Info en spelletjes voor jongeren met verstandelijke handicap 

www.opdidaktsupplies.nl Diverse hulpmiddelen voor o.a. school 

www.optelec.nl Voorleeshulpmiddelen van computerteksten 

www.pictoboek.nl Beeldlezen voor mensen met een beperking 

www.pictomaat.nl Pictogrammen op maat, spellen, boekjes, etc 

www.pictoselector.eu Pictogrammen en maken van stappenplannen (gratis!) 

www.robo-toys.com Leer- en speelmaterialen 

www.sclera.be/ Pictogrammen gratis downloaden 

www.semmie.net Spelmaterialen rond sociaal-emotionele thema’s 

www.sociaalopstap.nl Hulpmiddel (stappenplan) voor b.v huwelijk, begrafenis,etc. 

http://www.semmie.net/
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www.spiegeljezelfspel.nl Spel om beter zelfbeeld te krijgen 

www.stalgerrits.nl Therapie met paarden 

www.trimedion.nl Rustpunt aan de eettafel 

www.zorgboerderijblommendal.nl Zorgboerderij met o.a. paardentherapie, omgeving Amersfoort 

 
 
 

 
LOGEREN 

 
www.aandehand.org Logeren/naschoolse opvang te Schouwen-Duiveland 

www.abrona.nl Logeermogelijkheden in provincie Utrecht 

www.aumazo.nl Weekendopvang 

www.aut-door.nl Logeermogelijkheden in Dordrecht (ZH) 

www.autentiek.nl Christelijke organisatie te Veenendaal 

www.autismerijnmondzhz.nl/ Algemene info omtrent aanbod in het gebied Zuid-Holland Zuid 

www.autstede.nl Stichting Autstede, logeerweekenden 

www.be-ma.nl/ Stichting Bij elkaar, maar apart! (Zwolle) 

www.care4kidz.nl Logeerweekenden op een vakantiepark 

www.deduiventil.com Logeermogelijkheden te Voorthuizen 

www.de-egelbloem.nl Logeerweekenden en naschoolse opvang te Vlaardingen (ZH) 

www.delogeerboot.nl Stichting De Logeerboot  

www.denieuwebakkenes.nl Weekend-, crisis- en logeeropvang voor 10 t/m 18 jaar, Lunteren 

www.doejemeepgb.nl Logeeropvang bij Duinrell 

www.eddee.nl Logeren, weekendopvang en zomerkampen 

www.eigendraads.nl Logeerboerderij in Friesland 

www.erveremerman.nl Zorgboerderij te Denekamp 

www.esperantozorg.nl/ Logeerweekenden in Chaam 

www.evenmetflakkvak.vpweb.nl/  

http://www.trimedion.nl/
http://www.aandehand.org/
http://www.aut-door.nl/
http://www.deduiventil.com/
http://www.de-egelbloem.nl/
http://www.eddee.nl/
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www.geefnietop.com Logeermogelijkheden in o.a. het Vennenbos 

www.goodtimekids.nl Logeermogelijkheden te Purmerend 

www.heliomare.nl/wonen Arbeid/onderwijs/dagbesteding/sport/wonen in Noord-Holland 

www.hetjagerhuis.nl Logeren te Gelderland 

www.hetkinderkwartier.nl Logeren, spelen, ontdekken en leren in De Steeg 

www.intenzie.nl Omgeving Apeldoorn 

www.inversa.nl Stichting Inversa te Woubrugge 

www.jekinduitlogeren.nl Logeerweekenden in bungalowpark 

www.joy2care.nl Joy2care, weekend- en vakantieopvang te Soest 

www.juniorcare.nl Logeerweekenden te Goirle voor ASS met normaal tot hoger IQ 

www.kidsathome.nl Logeerweekenden, Hilversum 

www.kordaat.nu Stichting Kordaat 

www.kwintes.nl/autisme  

www.leokannerhuis.nl Leo Kannerhuis te Doorwerth (GLD) 

www.logerenmetzorg.nl Handige zoeksite voor logeeropties over heel Nederland 

www.lolalsjeandersbent.nl/ Logeeropvang 

www.medischgastouder.nl/ Medisch gastouderbureau 

www.meet-point.net Meetpoint for kids, logeerweekenden, vakantieweken 

www.oogappelboom.nl Logeeropvang in Noordwijk 

www.prinsenstichting.nl Logeeropvang 

www.stichtingenjoyit.nl Logeervoorziening te Dronten 

www.stouteschoenen.nl Logeervoorziening/naschoolse opvang te Bilthoven 

www.tbaplus.nl/won_index.htm TBA Plus, wonen, logeren, opvang te Waalre 

www.timeoutkids.nl Weekendopvang in de regio Den Haag 

www.triamore.nl/ Logeren en woensdagmiddagopvang te Hardenberg 

www.utboerderieke.nl Logeer- en vakantie-opvang 

www.villapapillon.nl Logeer- en woensdagmiddagopvang te Haaren (NB) 

www.vriendenvantom.nl Logeerweekenden in Almere-Stad (FL) 

www.xmotion.nl Logeerweekenden met diverse activiteiten, Reeuwijk (ZH) 

www.zorgboerinnen.nl Au Boulot, logeren/dagbesteding te Maasland (ZH) 

www.zorgbureau-ami.nl/logeer.htm Zorgbureau-ami te Hengelo (logeerboerderij) 

www.zorgbureauklaver4.nl Zorgbureau met logeermogelijkheden in NL en de Ardennen 

www.zorgkamperen.nl/ Zorgcamping De Vlieger te Drenthe 

http://www.joy2care.nl/
http://www.kordaat.nu/
http://www.medischgastouder.nl/
http://www.xmotion.nl/
http://www.zorgbureau-ami.nl/logeer.htm
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www.zorgverlening-pgz.nl/ Omgeving Noord-Brabant en Limburg 

Logeerhuis Sem Presserhof Mentrum Logeeropv., tel 020-4161538, mail:  sem.presserhof@mentrum.nl 

 
 

LOTGENOTENCONTACT 
 
www.asocialekaart.nl Organisatie voor maandelijkse netwerkactiviteiten voor mensen met ASS 

www.autsider.net  

www.autiplus.nl Activiteiten voor jeugd met ASS, omgeving Utrecht 

http://autisme-contacten.startpagina.nl/ Diversen, zowel voor de doelgroep als voor familieleden 

www.autismecafe.nl Autismecafe’s, verspreid over diverse locaties in het land 

www.autismeinfocentrum.nl Informatie- en documentatiecentra omtrent autisme 

www.autismesoosutrecht.nl Autismesoos te Utrecht 

www.autivrouw.nl Forum voor vrouwen met ASS 

www.comp-it-aut.nl Internetcafe voor jongeren met ASS in Helmond 

www.passant130.nl Cursussen, activiteiten en inloopmomenten voor mensen met ASS 

www.juniorcare.nl Brusjesgroep (broertjes/zusjes van een kind met ASS) te Goirle 

www.kwintes.nl/autisme Autistensoos in Gouda, om de 2 weken op vrijdagavond 

www.mijnervaringenmetautisme.nl Lotgenotenwebsite 

www.mooistecontactfonds.nl Site om kinderen/jongeren uit sociaal isolement te halen 

www.pasnederland.nl Ver. voor en door mensen met ASS, met normale en hogere begaafdheid 

www.rassoos.nl Rotterdamse AutistenSoos 

www.stichtingautismehaaglanden.nl Parcifal, ontmoetingsplaats voor jongeren met ASS, 16-30 jaar 

www.swf.nl Ondersteuningsgroep voor Ouders van ‘Buitenbeentjes’ te Rotterdam 

www.vrouwenmetautisme.hyves.nl Voor vrouwen met autisme 

  
Voor persoonlijk contact kunt u terecht bij de regio’s van de NVA. Vrijwel alle regio’s hebben oudercontactpersonen (OCP) en partnercontactpersonen (PCP).  
Tevens zijn er ook gespreksgroepen voor de mensen vanuit de doelgroep zelf. 
Via de website van de NVA kunt u doorbladeren naar uw eigen regio (provincie) voor meer informatie. 
Om een beroep te doen op een OCP of PCP dient u wel lid te zijn/worden van de NVA. Dit geldt voor alle regio’s (provincies). 

http://www.kwintes.nl/autisme
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NIEUWSGROEPEN 
 

Nederlandstalige discussiegroep over onderzoek en behandelingen naar en van autisme, met nadruk op de biologische aspecten : 

http://groups.yahoo.com/group/onderzoekautisme  

Nederlandstalige discussiegroep over problemen rond autisme in het dagelijks leven : www.autsider.net/a-spectrum  

Nederlandstalige discussiegroep over problemen rond ADHD en autisme in het dagelijkse leven: http://groups.yahoo.com/group/Kinderen_met_ADHD/ 

Nederlandstalige discussiegroep rond ervaringen met DTT (Discrete Trial Training) ABA : http://groups.yahoo.com/group/DTT-NL  

Nederlandstalige discussiegroep van ouders met een kind in het autistisch spectrum : http://groups.yahoo.com/group/autismespectrum  

Engelstalige discussiegroep rond het gluten- en caseïnevrije dieet en andere biologische benaderingen : http://groups.yahoo.com/group/GFCFKids  

Nederlandstalige discussiegroep voor partners van mensen met een aandoening in het autistisch spectrum : http://groups.yahoo.com/group/auti_partner  

Nederlandstalige discussiegroep voor mensen met een diagnose in het spectrum : as-kring – aanmelden via Martijn Dekker martijn@autsider.net  

Discussiegroep voor vrouwen met autisme: www.vrouwenmetautisme.hyves.nl 

Engelstalige zelfhulpgroep met concrete persoonlijke adviezen rond biologische aanpak van autisme : http://groups.yahoo.com/group/Williss  

 

 

http://groups.yahoo.com/group/onderzoekautisme
http://www.autsider.net/a-spectrum
http://groups.yahoo.com/group/Kinderen_met_ADHD/
http://groups.yahoo.com/group/DTT-NL
http://groups.yahoo.com/group/autismespectrum
http://groups.yahoo.com/group/GFCFKids
http://groups.yahoo.com/group/auti_partner
mailto:martijn@autsider.net
http://groups.yahoo.com/group/Williss
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ONDERWIJS 
 
 
www.50tien.nl Informatiepunt voor ouders m.b.t. onderwijs 

www.autismebegeleidingict.nl Beg. in plannen /struct./ communiceren tijdens ICT stage of ICT cursus (omg. Helmond) 

www.autismerijnmondzhz.nl/ Algemene info omtrent aanbod in het gebied Zuid-Holland Zuid 

www.begeleidleren.nl Tips en info over studeren met een psychiatrische aandoening 

www.cedgroep.nl/ Centrum Educatieve Dienst (ontwikkelen van onderwijspakketten) 

www.cfi.nl  

www.cg-raad.nl/wij_werken_aan/onderwijs/rugzak/index.php Info omtrent de Rugzak 

www.creatiefleren.nl/ Speciaal voor hoogbegaafden 

www.digischool.nl/so/community/  

www.handicap-studie.nl/ Studie en Handicap 

www.heliomare.nl/onderwijs Arbeid/onderwijs/dagbesteding/sport/wonen in Noord-Holland 

www.huiswerkweb.nl/  

www.kpcgroep.nl  

www.landelijknetwerkautisme.nl LNA 

www.leerlingenvervoer.net/index2.html Alles omtrent leerlingenvervoer 

www.lvc4.nl Landelijke Vereniging Cluster 4 

www.meijercoaching.nl/Home/ Onderwijscoaching omgeving ’t Gooi, Utrecht, Amersfoort 

www.nationaleonderwijsgids.nl/speciaal-onderwijs/nieuws Nationale OnderwijsGids (NOG) 

www.50tien-oudersenrugzak.nl Forum voor ouders omtrent de Rugzak 

www.onderwijsconsulenten.nl Voor alle vragen etc omtrent onderwijs 

www.passendonderwijs.nl/ Passend Onderwijs 

www.platformgehandicaptenmbo.kennisnet.nl/  

www.praktijkonderwijs.nl/  

www.reacollegenederland.nl Ondersteunt mensen met een beperking naar duurzame arbeid 

www.rssonderwijs.nl/  

www.ru.nl/studenten/begeleiding/functiebeperking/ Radboud Universiteit Nijmegen, studeren met een functiebeperking    

www.rug.nl/hoehetanderskan Rijksuniversiteit Groningen, studeren met een functiebeperking 

www.rugzakinmbo.nl De Rugzak in het MBO 

www.samn.nl/viewpage.asp?pag_id=734 Samenwerkingsverband Autisme Midden-Nederland 

http://www.cfi.nl/
http://www.heliomare.nl/onderwijs
http://www.landelijknetwerkautisme.nl/
http://www.leerlingenvervoer.net/index2.html
http://www.50tien-oudersenrugzak.nl/
http://www.samn.nl/viewpage.asp?pag_id=734
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www.schoolinbeeld.nl/ Alle scholen op een rijtje 

www.steunpuntautisme.nl Handige algemene site, ook voor ADHD 

www.steunpuntonderwijs.nl Uitleg over het VMBO 

www.stichtingspaak.org verzamelt fondsen die ze beschikbaar stelt aan initiatieven die 1 op 1 onderwijs 
mogelijk maken 

www.studenten.leidenuniv.nl/ondersteuning Universiteit van Leiden, studeren met een functiebeperking 

www.stumass Beschermd wonen voor studenten met ASS 

www.tijdgebrek.nl Rechten, regelingen en studietips 

www.vu.nl/autisme Autismeproject van Vrije Universiteit van Amsterdam 

www.vu.nl/functiebeperking Vrije Universiteit van Amsterdam, studeren met functiebeperking 

 
 
 
 
 

REGELINGEN 
 
 
www.aanhetwerkmetdewsw.nl Wet sociale werkvoorziening 

www.autipas.nl Voor info en aanvragen van de zogenaamde Autipas 

www.cg-raad.nl Chronisch en Gehandicapten Raad Nederland 

www.ciz.nl/ Centrum Indicatiestelling Zorg 

www.hetcak.nl Uitvoerende instantie van regelingen 

www.internetwerkt.nl/2009/10/22/de-wet-wij/ Wet WIJ 

www.invoeringwmo.nl/WMO/nl-NL/ Alles omtrent WMO 

www.kcco.nl Kenniscentrum Crossover, info over de Wajong 

www.kiesBeter.nl Info over alle zorgverzekeraars en de polissen 

www.leerlingenvervoer.net/ Alles omtrent leerlingenvervoer 

www.minvws.nl/dossiers/wmo/default.asp Alles omtrent WMO vanuit ministerie van VWS 

www.naarkeuze.nl/index.jsp Stichting Naar Keuze (alles over PGB/WMO) 

http://www.steunpuntautisme.nl/
http://www.aanhetwerkmetdewsw.nl/
http://www.autipas.nl/
http://www.cg-raad.nl/
http://www.kcco.nl/
http://www.kiesbeter.nl/
http://www.minvws.nl/dossiers/wmo/default.asp
http://www.naarkeuze.nl/index.jsp


15  Indien afgedrukt, is dit een niet beheerde kopie                                                                         
  
 

www.nji.nl Nederlands Jeugd Instituut 

www.pgb.nl Alles over het Persoons Gebonden Budget (Per Saldo) 

www.pgb-vg.nl Alles omtrent Persoons Gebonden Budget 

www.pgb-plein.nl Alles omtrent Persoons Gebonden Budget 

www.platformggz.nl Landelijk Platform GGz 

www.rechtopwmo.nl Alles omtrent de WMO 

www.rechtspraak.nl Alles omtrent juridische zaken (curatele, bewindvoering, etc) 

www.svb.nl/internet/nl/regelingen/tog/index.jsp Alles omtrent Tegemoetkoming Onderhoudskosten Gehandicapten 

www.szw.nl Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

www.uwv.nl Info van het UWV over regelingen 

www.veranderingenindezorg.nl Ministerie van VWS omtrent GGz en zorgverzekeringswet 

www.wahjongmagazine.nl Alles over de Wajong 

www.werkenmetzzp.nl Overkoepelende site met alles over zorgzwaartepakketten 

www.wsg.nu William Schrikker Jeugdbescherming 

www.xs4all.nl/~advocare/folder75.htm Curatele/bewindvoering en mentorschap 

www.zoekpgbzorg.nl/ Op zoek naar PGB-hulp? Vraag en aanbod-site 

www.zorgmatch.org Vraag en aanbod op gebied van PGB 

www.zorgzwaartebekostiging.nl Alles over de Zorg Zwaarte Pakketten 

www.zorgzwaarte-pakket.nl Praktische leidraad voor clienten 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nji.nl/
http://www.pgb.nl/
http://www.pgb-vg.nl/
http://www.platformggz.nl/
http://www.svb.nl/internet/nl/regelingen/tog/index.jsp
http://www.szw.nl/
http://www.veranderingenindezorg.nl/
http://www.wahjongmagazine.nl/
http://www.wsg.nu/
http://www.xs4all.nl/~advocare/folder75.htm
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SPORT 
 
 

www.akwaakzwolle.nl/ Zwemschool, tevens voor mensen met een beperking te Zwolle 

www.autifit.nl Sport en spel voor kinderen van 5 t/m 12 met ASS in Heerhugowaard en Langedijk 

www.autismesport.nl Sporten voor kinderen met ASS in Haarlem en omgeving 

www.autisportief.nl Voor kinderen met ASS van 5 tot 13 jaar te Oegstgeest 

www.basicsports.nl Mountainbiken voor jongeren met ASS in omgeving Helmond 

www.care4kidz.nl Zaterdagactiviteiten zoals ski, snowboard, karten, indoorklimmen 

www.capoeiratherapiechapeu.nl Vecht-/verdedigingssport voor kinderen met verst. Beperking in Noord-Limburg/Brabant 

www.eddee.nl Eddee, sport en recreatie 

www.fitkids.nu Stichting Fitkids 

www.ikbeweeg.com Praktijk voor Psychomotorische Therapie en sportbegeleiding (Nijmegen) 

www.nebas.nl Gehandicaptenzport Nederland voor (water)sportactiviteiten 

www.sckralingen.nl Voetbal in Kralingen (Rotterdam), heeft speciaal autistenvoetbalteam! 

www.shos.org/ Skiën, snowboarden in binnen- en buitenland 

www.sport-bewegen.nl Sport & Bewegen Support, sporten voor jongeren met een beperking te Amersfoort 

www.sportbelangsgk.nl Diverse sporten omgeving Den Haag 

www.sportprojectyou2.nl You2 

www.spruitje.eu Begeleiding bij sport te Maasstricht 

http://sov.teletop.nl/tt/sov/home.nsf o.a. zwemmen. Voor ‘jongeren’ tussen 18 en 35 jaar te Geleen 

www.tandemsupport.nl Tandemsupport, zorg in beweging 

www.wedex.nl Zweminstructie aan kinderen en volwassenen met functiebeperking 

www.zorg-in-beweging.nl Diverse sportmogelijkheden 

 
 
 
 

http://www.care4kidz.nl/
http://www.eddee.nl/
http://www.fitkids.nu/
http://www.ikbeweeg.com/
http://www.nebas.nl/
http://www.sckralingen.nl/
http://www.sportprojectyou2.nl/
http://www.tandemsupport.nl/
http://www.wedex.nl/
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VAKANTIEMOGELIJKHEDEN (NL) 
 

 

www.cagiva.24web.nl/out.php?site=http://handicamp.nl Stichting Handicamp        

www.aldorrum.nl/nl/welkom.htm Minicamping in Noord-Brabant 

www.123beactive.nl/welkom.html   ADHD en ASS-kampen 

www.active-care.nl/ Weekenden en vakanties voor 12 t/m 18-jarigen met normaal IQ 

www.active4you.nl Vakantie en weekendopvang in Brabant en Limburg 

www.atlantiszorg.nl AtlantisZorg te Dongen 

www.aumazo.nl Gezinsvakanties Beekse Bergen en Survival in Ardennen 

www.aumazorg.nl Diverse mogelijkheden rondom Almere 

www.autdoorvakantie.nl Organiseert vakanties in het buitenland 

www.autisme-sva.nl Vakantiekampen van de SVA 

www.berkenrode.nl Kleine camping in Beekbergen (Gelderland) 

www.beyourselfvakantiekampen.nl/ Vakantiemogelijkheden te Brabant voor kids tussen 8-18 jaar 

www.boemerang.org/      Ook speciale ASS-kampen 

www.braakman.nl/nl/index1.html Vakantie-eiland (camping en huisjes) in Zeeland 

www.buitenhof.nl/ voor kinderen met licht verst handicap 

www.buroenergiek.nl Vakantiekampen in Zeeland,Belgische Ardennen en Veluwe 

www.burolima.nl Hulp bij vrijetijdsbesteding 

www.camping-deloswal.nl/ Kleine camping met jachthaven 

www.campingdegrens.nl/ Kleine rustige camping in Zuid-Limburg 

www.campingmiddendrenthe.nl Kleine bosrijke camping 

www.debergen.nl/ Camping met attractiepark in Wanroij 

www.dekleinestroet.nl/ Minicamping in Voorthuizen 

www.deltagispen.nl Deltagispen zeilvakanties, Zuidlaren (Dr.) 

www.deparelhoeve.nl/ Camping in Apeldoorn 

www.despring.nl/ Diverse vakantiemogelijkheden 

www.desteppe.com Kleinschalig vakantieoord nabij Baarle Nassau 

www.de-zeemeeuw.net Vakanties en logeerweekenden te Nijkerk 

www.eigendraads.nl Logeervakanties op een logeerboerderij in Friesland 

http://www.active4you.nl/
http://www.braakman.nl/nl/index1.html
http://www.buroenergiek.nl/
http://www.burolima.nl/
http://www.campingmiddendrenthe.nl/
http://www.desteppe.com/
http://www.eigendraads.nl/
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www.flowoutdoor.nl/ voor kinderen met licht verst handicap 

www.gezondboerenverstand.nl/ Camping met veel paardrij-mogelijkheden in Dalerveen (Drenthe) 

www.goodtimekids.nl Vakantiemogelijkheden te Purmerend 

www.handinhand-campings.com Camperen te Valkenswaard 

www.hoeksesluis.nl/ Zorgboerderij 

www.jekinduitlogeren.nl/ Weekend- en vakantieopvang Hotel de Botel 

www.kgc.nl Kleine Groene Camping (kleinschalige en rustige campings) 

www.kidsathome.nl Vakantiekampen, diverse clubs en activiteiten 

www.kleine-campings.zappsite.nl/ Site met allemaal links naar kleine campings per provincie 

www.kleinecamping.nl/ Kleine camping in Vierhouten (veluwe) 

www.kleinecampings.nl/ Handige site om kleine campings op te zoeken 

www.kleinesteege.nl/ Kleine camping met veel rust in Wichmond 

www.kleinvink.nl/ned/index_ned.htm Recreatiepark met bungalows en camping in Limburg 

www.logeren-en-vakantie.autisme.klup.nl/ Diversen 

www.meded.nl/ Reismogelijkheden (via PGB) naar Turkije 

www.nbav.nl/ Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakanties 

www.noorderhaven.nl/02Vakantietijd/CampingNoorderkust.asp Camping voor mensen met een verst. beperking en hun familie 

www.onderdak.nl/lkvak.htm veel verwijzingen naar andere sites 

www.parkcamping.com/index.htm Kleine camping in de Achterhoek 

www.pwavakanties.nl Vakanties voor mensen met autisme (18 jaar en ouder) 

www.radar-reizen.nl/ Voor mensen met een GGZ-achtergrond 

www.reestdal.nl Familiecamping op de grens van Overijssel en Drenthe bij Balkbrug 

www.roodehaan.info/ Kleine rustige camping aan het water in Groningen 

www.rpcare.nl Diverse vakantiemogelijkheden met zorg 

www.runsvoort.nl/ Kleine kampeerboederij/minicamping in Brabant 

www.sovainfo.nl/ Stichting Opvang & Vakantie Autisten Tel. 06-518 15 580 

www.set-reizen.nl/home.php Voor verst. en/of meervoudig gehandicapten 

www.sixflagseurope.com/sixflagsholland/trip/bungalows_nl.cfm Gelegen bij het park SixFlags 

www.stichtingatos-or.nl Voor tieners met ASS en verst. bep. te Waddinxveen  

www.stouteschoenen.nl Speciale vakanties 

www.tendens.org/  

www.trackstravel.nl/  

www.trekpeerd.com/ Kleine camping op een boerderij (15 plaatsen) in Drenthe 

http://www.kgc.nl/
http://www.kidsathome.nl/
http://www.kleinvink.nl/ned/index_ned.htm
http://www.onderdak.nl/lkvak.htm
http://www.parkcamping.com/index.htm
http://www.reestdal.nl/
http://www.set-reizen.nl/home.php
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www.utboerderieke.nl Vakantie-opvang 

www.vanharte.info Recreatiecentrum van Harte in Drenthe (spec voor gehandicapten) 

www.wielewaal.nl/  

www.wigwamvakanties.nl Speciale gezinsvakanties in Valkenburg  

www.wittewieven.nl/ Camping/bungalowpark in Nunspeet 

www.zorgboerderij-de-eschrand.nl Zorgboerderij in Daarle 

www.zorgkamperen.nl/ Zorgcamping De Vlieger te Drenthe 

www.zorgokee.nl Vakantiekampen voor 6 t/m 18 jarigen 

Stichting Buiten…Gewoon! Jacob Canisstraat 57 6521 HJ Nijmegen 024-3232558 (J. de Vries) 

 
 

VRIJETIJDSBESTEDING (zie ook sport) 
 
www.active-care.nl Weekenden voor 12 t/m 18-jarigen met normaal IQ 

www.autiplus.nl Diverse activiteiten voor jeugd met ASS, omgeving Utrecht 

www.autisme.nl/auti-doe-dagen-algemeen.htm De landelijke Auti-Doe-Dagen 

www.burolima.nl Hulp bij vrijetijdsbesteding 

www.chickenfun.nl Vrijetijdsbesteding in Zeeland (zorgboerderij) 

www.computercursussenautisten.nl Computercursussen, spec. afgestemd op mensen met ASS (omg. Helmond) 

www.dagbestedingwaalre.nl Vrijetijdsbesteding te Waalre 

www.heliomare.nl Heliomare (NH) 

www.juniorcare.nl Organisatie in Tilburg met vrijetijdsbesteding, dagelijks en in vakanties 

www.magicmaker.nl Goochelen voor mensen met een handicap, Stichting Magic Maker 

www.megakids.info Vrijetijdsbesteding te Haarlem 

www.passant130.nl Passant 

www.stalgerrits.nl Therapie en dagbesteding met paarden (Overijssel) 

www.stichting.autilook.nl Diverse sites bij elkaar 

www.stichtingvtv.nl Stichting Vrije Tijd en Vorming, voor verst. Gehandicapten in ZHN 

www.stichtingautismehaaglanden.nl Parcifal, ontmoetingsplaats voor jongeren met ASS, 16-30 jaar 

www.zorgboeren.nl Zorgboerderijen in heel Nederland 

http://www.vanharte.info/
http://www.wigwamvakanties.nl/
http://www.zorgboerderij-de-eschrand.nl/
http://www.stichting/
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WERKEN 

 
 

www.aanhetwerkmetdewsw.nl Wet Sociale Werkvoorziening 

www.asspiratie.nl Boekhouden/calculatie/loonadministratie 

www.autest.nl/ Testen van o.a. software voor mensen met ASS 

www.autismebegeleidingict.nl Beg. in plannen/ struct./communiceren tijdens ICT werkzaamheden (omg. Helmond) 

www.autismewerkt.nl/ Autisme Werkt! 

www.autismewerktwel.nl  

www.autitalent.nl Begeleiding en detachering, o.a. digitaliseren van bestanden 

www.axenza.nl Axenza/Lentis, woonwerkgemeenschap voor mensen met ASS 

www.baantraject.nl Baantraject 

www.bakkerijgerards.nl Zorgbakkerij, dagbesteding in bakkerij, Horst a/d Maas 

www.beekmans-vandeven.nl/site/ Re-integratie/jobcoaching in Vught 

www.begeleidwerken.st-er.nl Centrum Begeleid Werken in Noord-Holland Noord 

www.bureauarbeid.nl/ Bureau Arbeid, onderdeel van de Koninklijke Aurisgroep 

www.cajdesteiger.nl/ Werkplaats Amazone te Dordrecht 

www.centrumautisme.nl/templates/Content.aspx?PageID=5926 Centrum Autisme, wonen en werken 

www.computerpassie.nl Reparaties etc 

www.deformulehoorn.nl Stichting de Formule,Leer/werkbedrijf, zie ook www.gebruiktlego.nl 

www.heliomare.nl/arbeidsintegratie Arbeid/onderwijs/dagbesteding/sport/wonen in Noord-Holland 

www.helpjezelfaaneenbaan.nl Hoe solliciteer je en hoe zoek je naar werk? 

www.inversa.nl Dagbesteding/zorgboerderij voor mensen met ASS  

www.kansopwerk.nl Kans op werk in het MBO 

www.labyrintzorg.nl Werken, dagbesteding, wonen, ambulante begeleiding 

www.mailprofs.nl Postbezorging 

www.pameijer.nl Begeleid werken 

www.pass-jobcoaching.nl Jobcoaching 

www.regelhulp.nl Sociale werkvoorzieningen in Nederland 

www.ribwzwwf.nl/de-corantijn-in-zwaag.html Leer-werkbedrijf De Corantijn te Zwaag, gericht op digitale media en Lego webshop 

http://www.aanhetwerkmetdewsw.nl/
http://www.autitalent.nl/
http://www.baantraject.nl/
http://www.bakkerijgerards.nl/
http://www.begeleidwerken.st-er.nl/
http://www.deformulehoorn.nl/
http://www.heliomare.nl/arbeidsintegratie
http://www.pameijer.nl/
http://www.ribwzwwf.nl/de-corantijn-in-zwaag.html
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www.rozijwerk.nl Loopbaanbegeleiding Zwolle, Almere 

www.samn.nl/viewpage.asp?pag_id=742 Samenwerkingsverband Autisme Midden-Nederland 

www.stichtingdebeukenhof.nl Zorgboerderij te Breda voor mensen met laag IQ en/of psych.probl. 

www.tbv.nu Sociale werkplaats/reintegratie te Vlaardingen 

www.trajectvol.nl Trajectvol Werk B.V.  ‘s Hertogenbosch 

www.unitedrestart.nl Mobiliteitscoaches met kennis van autisme 

www.voorzetnederland.nl (re)integratiecoach, woonbegeleiding etc 

www.werkpad.nl Begeleiding op werk voor mensen met ASS of hun werkgever 

www.wordenwiewezijn.org Werk voor mensen met Wajong of WAO, omgeving Urecht/Amersf. 

www.zorgboeren.nl Zorgboerderijen, verdeeld over het hele land 

 
 
 

WONEN 
 
www.abrona.nl Woonmogelijkheden omgeving Zeist 

www.acuut.net Begeleid wonen te Best 

www.asvz.nl ASVZ 

www.autismerijnmondzhz.nl/ Algemene info omtrent aanbod in het gebied Zuid-Holland Zuid 

www.axenza.nl Axenza/Lentis, woonwerkgemeenschap voor mensen met ASS 

www.bavo-europoort.nl/  

www.be-ma.nl/ Stichting Bij elkaar, maar apart! (Zwolle) 

www.capitowonen.nl Wonen en studeren in Nederland voor MBO-studenten met ASS 

www.centrumautisme.nl/templates/Content.aspx?PageID=5926 Centrum Autisme, wonen en werken 

www.degrasboom.nl Stichting De Grasboom, wooninitiatieven in omgeving Utrecht 

www.dehartekampgroep.nl Trainingshuis voor jongeren, week/midweek in de maand 

www.delatei.nl Belangenbehartiging wooninitiatieven 

www.dewaerden.nl Diverse woonvormen in provincie Noord-Holland 

www.fonteynenburg.nl RIBW Fonteynenburg: woonbegeleiding in omgeving Den Haag 

http://www.samn.nl/viewpage.asp?pag_id=742
http://www.unitedrestart.nl/
http://www.voorzetnederland.nl/
http://www.wordenwiewezijn.org/
http://www.zorgboeren.nl/
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www.grasboom.nl Stichting creeërt woonvoorzieningen voor mensen met ASS 

www.heliomare.nl/wonen Arbeid/onderwijs/dagbesteding/sport/wonen in Noord-Holland 

www.inversa.nl Wonen/dagbesteding op een zorgboerderij 

www.ivawonen.nl Wonen-/werkbegeleiding Arnhem 

www.kcwz.nl Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg te Utrecht 

www.kwintes.nl/autisme Beschermd wonen 

www.labyrint.nl Wonen, werken, dagbesteding, ambulante begeleiding 

www.meetwente.nl/index.php/id_structuur/4670/wonen.html MEE Twente, wonen 

www.meewestbrabant.nl/index.php/id_pagina/8118/naam/autisme.htm MEE West Brabant, wonen 

www.onstweedethuis.nl Woontrainingscentrum 

www.pameijer.nl Bescherm wonen 

www.philadelphia.nl Stichting Philadelphia 

www.ribw.nl  

www.ribwalliantie.nl Alle RIBW’s verzameld op 1 site 

www.ribw-kam.nl RIBW Kennermerland, Amstelland en de Meerlanden 

www.ribwzwwf.nl RIBW Zaanstreek, Waterland, West Friesland 

www.samn.nl/viewpage.asp?pag_id=742 Samenwerkingsverband Autisme Midden-Nederland 

www.sbwu.nl Stichting Beschermde Woonvormen Utrecht 

www.sgvt.nl Stichting Grensverleggende Talenten, omgeving Putten 

www.sig.nu/ Organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking 

www.steinmetzdecompaan.nl/ Omgeving Den Haag, Delft 

www.stichting-matthias.nl Stichting Matthias in Noord-Holland (woonvormen) 

www.stichtingdebeukenhof.nl Zorgboerderij Breda voor mensen met laag IQ en/of psych.probl. 

www.stichtingkopzorgen.nl Begeleid (zelfstandig) wonen en training in Zuid-Holland 

www.stichtingwok.nl/ Stichting ‘Wooninitiatief voor Onze Kinderen’ 

www.stumass.nl Begeleid wonen voor studenten met ASS 

www.syndion.nl/ Stichting Syndion te Gorinchem 

www.tbaplus.nl/won_index.htm TBA Plus, wonen, logeren, opvang te Waalre 

www.thomashuizen.nl/ Thomashuizen 

www.totaal-zorg.nl Woonbegeleiding op locatie (Waalre en omstreken) 

www.triamore.nl/ Logeren en woensdagmiddagopvang te Hardenberg 

www.woondroomzorg.nl Stichting Woondroom (ouderinitiatief) 

www.wooninitiatieven.nl  

http://www.ribw-kam.nl/
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www.woonzelf.nl Eigen wooninitiatieven 

www.voorzetnederland.nl  (re)integratiecoach, woonbegeleiding etc 

www.zorgbelang-nederland.nl Zorgbelang Nederland 

www.zorgboerderij-de-eschrand.nl Zorgboerderij in Daarle, tel. 0546-698444 

www.zorgboeren.nl Zorgboerderijen, verdeeld over het hele land 

www.zorgokee.nl Trefhuizen van Zorgokee in Brabant 

 
 
 

ATTRACTIES (NL/BELGIE) 
 

www.amersfoort-zoo.nl/ Dierentuin in Amersfoort (geeft korting op vertoon autipas) 

www.apenheul.nl/ Dierenpark 

www.archeon.nl/ Archeologisch themapark  in Alphen aan de Rijn (korting met autipas) 

www.arsenaal.com/ Piratenpark en zee-aquarium te Vlissingen 

www.artis.nl/ Dierentuin te A’dam (met autipas ook begeleiderspas mogelijk) 

www.autotron.nl/ Alles over auto's, in Rosmalen 

www.avifauna.nl Vogelpark in Alphen a/d Rijn 

www.avonturenpark.nl/ Avonturenpark Hellendoorn (accepteren de autipas) 

www.beeksebergen.com/ Safaripark 

www.beeksebergen.nl Speelland Beekse Bergen, voor kinderen t/m 12 jaar 

www.debergen.nl/ Attractiepark 

www.bestzoo.nl/ Dierenpark Best 

www.blijdorp.nl Dierentuin in R’dam met o.a. groot Oceanium (accepteert autipas) 

www.burgerszoo.nl/ Dierentuin in Arnhem 

www.dierenrijkeuropa.nl Dierentuin te Mierlo (Eindhoven) 

www.dolfinarium.nl/ Harderwijk (1 begeleider gratis) 

www.drakenwereld.nl/ Cactus en reptielenhuis de Drakenwereld te Reuver (Limburg) 

www.drievliet.nl/ Familiepark in Den Haag (met autipas toegang via de uitgangen) 

www.drouwenerzand.nl Attractiepark (met autipas toegang via de uitgangen) 

www.duinrell.nl/duinrell_nl/index.htm Attractiepark  

http://www.voorzetnederland.nl/
http://www.beeksebergen.nl/
http://www.dierenrijkeuropa.nl/
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www.e-nemo.nl/ Educatieve attracties voor kids van 4 tot 16 jaar 

www.ecodrome.nl/ In Zwolle 

www.efteling.nl/ Speciaal pasje verkrijgbaar bij aanvragen om niet in rijen hoeven te staan 
(brief/verklaring huisarts is voldoende) 

www.fortdrakensteijn.nl/ Speeltuin/kinderboerderij Schiedam  voor kinderen met handicap 

www.frieslandzoo.nl Aqua Zoo  

www.geldmuseum.nl Geldmuseum Utrecht (met autipas gratis voor de pashouder) 

www.iguana.nl/ Reptielenpark Iguana in Vlissingen (ZLD) 

www.janklaassen.nl/ Voor kinderen t/m 8 jaar 

www.julianatoren.nl/ Familiepretpark in Apeldoorn 

www.kidsplayground.nl/ Speelparadijs (overdekt) 

www.linnaeushof.nl/ Kinderstad in Haarlem (accepteert de autipas) 

www.madurodam.nl/ Nederland in het klein (met autipas kijkt men naar aanpassingen) 

www.museon.nl Den Haag 

www.museumspeelklok.nl Utrecht 

www.neeltjejans.nl/pid282.html Themapark Neeltje Jans 

www.oliemeulen.nl/ Reptielenpark Oliemeulen in Tilburg 

www.omniversum.nl/home.html Den Haag 

www.openluchtmuseum.nl Openluchtmuseum Arnhem (met autipas 1 begeleider gratis) 

www.otterparkleeuwarden.nl/ Aquazoo in Leeuwarden (otterpark) 

www.oudvalkeveen.nl/index-html-nl.htm Speelpark Valkeveen in Naarden 

www.ouwehand.nl/ Dierenpark in Rhenen 

www.overloonzoo.nl/ Dierenpark Overloon (Brabant) met botanische tuin 

www.parktivoli.nl/ Amusementspark in Berg & Dal (Nijmegen) 

www.planetron.nl/ Dwingeloo 

www.pretpark-de-valkenier.nl/ Familiepark 

www.rotterdamzoo.nl/ Diergaarde Blijdorp,dierentuin in Rotterdam 

www.safaripark.nl/ Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek  

www.scheepsvaartmuseum.nl Amsterdam 

www.serpo.nl/ Reptielenpark Serpo  

www.sixflagseurope.com/sixflagsholland/home/index_nl.cfm?lg=nl Achtbanen, hier ook speciaal pasje mogelijk (zie ook Efteling) 

www.skz.nl/ Speelpark Klein Zwitserland in Tegelen (Limburg) 

www.slagharen.org/ Attractiepark (met autipas via de uitgangen naar binnen, dus geen rijen) 

http://www.frieslandzoo.nl/
http://www.museon.nl/
http://www.museumspeelklok.nl/
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www.spaceexpo.nl/ Ruimtevaart  

www.speelstadoranje.nl  Een omgebouwde oude meelfabriek met de gaafste speeltoestellen en 
attracties. Ruim opgezet. 

www.spoorwegmuseum.nl Spoorwegmuseaum Utrecht (met autipas is het voor ouders gratis) 

www.sportiom.nl/ Sportrecreatie (zwemmen/schaatsen, etc) in 's Hertogenbosch 

www.sprookjesbos.nl/ Sprookjesbos Valkenburg 

www.sprookjeshof.nl Zuidlaren 

www.sprookjeswonderland.nl/ Voor kids van 1 tot 7 jaar, in Enkhuizen 

www.stripmuseum.nl Nederlands Stripmuseum Groningen 

www.toverland.nl/home.htm Attractiepark in Sevenum (korting met Autipas) 

www.verkeersparkassen.nl/ Verkeerspark in Assen 

www.walibiworld.nl Walibi World (hier kunt u de autipas gebruiken en rijen vermijden!) 

www.wisselzoo.nl/ Dierenpark Wissel in Epe (Veluwe) 

www.waarbeek.nl/Nederlands/home2.html Recreatiepark in Twente 

www.zeeaquarium.nl/ Zeeaquarium Bergen aan Zee 

www.zeehondencreche.nl/ Zeehondencrèche in Pieterburen 

www.zoo-emmen.nl/site/index.php Dierentuin in Emmen (met vlindertuin) 

Bakkerijmuseum Klappeijstraat 47-49  4901 HD Oosterhout (NB) 0162-429700 

BELGIE  

www.limburg.be/galloromeinsmuseum/index.html Provinciaal Gallo-Romeins museum in Tongeren 

museum.antwerpen.be/scheepvaartmuseum/ Nationaal scheepvaartmuseum in Antwerpen 

www.aquatopia.be/ Haaien en andere vissen in Antwerpen 

www.bellewaerde.be/Bellewaerde/home/index_nl.cfm?lg=nl Ieper (België) pretpark 

www.bobbejaanland.be Attractiepark in België, hier ook speciaal pasje mogelijk  

www.boudewijnpark.be/ Dolfinarium in Brugge (België) 

www.denekker.be/ Sport- en recreatiecentrum De Nekker in Mechelen 

www.eurospacecenter.be/ Europese ruimtevaart (Transinne, Belgisch Luxemburg) 

www.kindermuseum.be/   Interactief museum voor kinderen in Brussel 

www.limburg.be/bokrijk/html/openluchtmuseum.html Openluchtmuseum Bokrijk en grote speeltuin en arboretum 

www.minieurope.com/ Europa in het mini (soort madurodam in Brussel) 

www.paradisio.be/nl/pp_acceuil_nl.html Natuurpark in België (vogelparadijs) 

www.plopsaland.be/Plopsaland/default_nl.asp Attractiepark voor de allerkleinsten in België; Adinkerke (De Panne) 

www.serpentarium.be/htdocs/ Blankenberge( reptielen en amfibieën) 

http://www.speelstadoranje.nl/
http://www.sprookjeshof.nl/
http://www.stripmuseum.nl/
http://www.toverland.nl/home.htm
http://www.limburg.be/galloromeinsmuseum/index.html
http://museum.antwerpen.be/scheepvaartmuseum/
http://www.aquatopia.be/
http://www.bobbejaanland.be/
http://www.denekker.be/
http://www.kindermuseum.be/
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www.seafront.be/ Themapark met alles over scheepvaart. In Zeebrugge (België) 

www.speelgoedmuseum.be/ Speelgoedmuseum in Mechelen 

www.walibi.be Attractiepark Walibi in Belgie 

www.zoetwater.be/PAGES/zw_park.htm Speelpark in Heverlee 

www.zooantwerpen.be/lang_choice2.asp Dierentuin Antwerpen (België) 

www.zwin.be/ Vogelpark  en vlindertuin in Knokke-Heist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.speelgoedmuseum.be/
http://www.walibi.be/
http://www.zoetwater.be/PAGES/zw_park.htm
http://www.zooantwerpen.be/lang_choice2.asp
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LIJST MET AFKORTINGEN/TERMEN 

 
 

AB  Ambulante Begeleiding 
AD  Autistic Disorder, klassiek autisme 
ADHD  Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
AIC  Autisme InformatieCentrum (onderdeel van de NVA) 
AKA  Arbeidsmarkt geKwalificeerd Assistent 
AMC  Academisch Medisch Centrum 
APZ  Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis 
ASS  Autisme Spectrum Stoornis 
BAO  Basis Onderwijs 
BJZ  Bureau JeugdZorg 
BZW  Begeleid Zelfstandig Wonen 
CAL  Centrum Autisme Leiden 
CG-Raad Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Nederland 
CIZ  Centrum Indicatiestelling Zorg 
Clusters Het speciale onderwijs is onderverdeeld in 4 clusters, te weten cluster 1 (blinden,slecht zienden), cluster 2 (spraak-/taal-/ 
  Communicatie problemen), cluster 3 (langdurig zieken (LZK)/ZMLK, cluster 4 (gedragsproblematiek (ZMOK, LZK) 
CLZ  Commissie LeerlingenZorg. Deze hebben een driedelige bovenschoolse taak: onderzoek, consultatie/advisering 
  en begeleiding 
CvB  Commissie van Begeleiding 
CvI  Commissie voor Indicatiestelling 
Cesar  Oefentherapeut Cesar: bewegingsdeskundige, werkt volgens de Cesar-methode aan verbetering van de motoriek. 
Dalton  Het Daltononderwijs wordt gekenmerkt door taken. De taak dient als middel om zelfstandig te leren werken.  
  Deze taken zijn dan ook toegesneden op het kennisniveau en de werkhouding van iedere leerling afzonderlijk. 
DGM  Denkstimulerende Gespreks Methodieken 
DSM  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
ESM  Ernstige spraak-/taalproblemen 
FvO  Federatie van Ouderverenigingen 
GGZ  Geestelijke GezondheidsZorg 
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GMR  Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad 
GVT  GezinsVervangend Tehuis 
HAVO  Hoger algemeen Voortgezet Onderwijs 
HBO  Hoger BeroepsOnderwijs 
HFA  HoogFunctionerend Autisme 
IB  Intern Begeleider 
IHP  Individueel HandelingsPlan 
IOBK  In Ontwikkeling Bedreigde Kleuters 
IQ  Intelligentie Quotient 
Jenaplan Het Jenaplanonderwijs legt niet de nadruk op kennis, maar op inzicht, verbanden leggen en het vormen van een  
  Eigen mening. Leren doen de kinderen vooral samen, in stamgroepen, waarin ze met drie of vier rond een tafel zitten.  
  Die stamgroepen zijn meestal 3 leerjaren groot. 
KAN  Kenniscentrum Autisme Nederland 
KDC  KinderDag Centrum, voor kinderen die (vrijwel) niet leerbaar zijn. 
KDV  KinderDag Verblijf 
LCIG  Landelijk Centrum Indicatiestelling Gehandicaptenzorg 
LGF  LeerlingGebonden Financiering (Rugzak) 
LNA  Landelijk Netwerk Autisme 
LOA  Landelijk Overleg Autisme 
LOAR  Landelijk Overleg Autisme Residentieel 
Logopedist Spraak-/taaldeskundige. Begeleidt de leerling(en) op indicatie. 
LVIO  Landelijke Vereniging van IndicatieOrganen 
LWOO  LeerWeg Ondersteunend Onderwijs 
LZK  (school voor) Langdurig Zieke Kinderen (valt onder cluster 3) 
MBO  Middelbaar Beroeps Onderwijs 
McDD  Multi (Complex) Development Disorder 
MEE  Adviesinstelling (voorheen SPD) 
MG  Meervoudig Gehandicapten 
MKD  Medisch Kleuter Dagverblijf. Dit is een instelling voor dagopvang van kinderen van 0 tot 7 jaar 
MKT  Medisch KinderTehuis 
MLK  (school voor) Moeilijk Lerende Kinderen (is inmiddels verouderde term) 
Montessori Iedere leerling volgt hier zijn of haar eigen aanpak. De leerkracht is vooral begeleider van het leerproces. 
  Sociale vaardigheden zijn hier erg belangrijk en in eenzelfde klas zitten jonge en oudere leerlingen door elkaar. 
  De ene keer zijn ze dus de ‘helper’ en de andere keer zijn ze de ‘geholpene’. 
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MR  MedezeggenschapsRaad 
NIZW  Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn 
NLD  Nonverbal Learning Disorder. Non-verbale leerstoornis 
NVA  Nederlandse Vereniging voor Autisme 
OBD  Onderwijs Begeleidings dienst 
OCP  OuderContactPersoon 
ODD  Oppositional Defiant Disorder. Oppositioneel opstandige gedragsstoornis 
OR  Ondernemingsraad of Ouderraad 
PAAZ  Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis 
PCL  Permanente Leerlingencommissie 
PCP  PartnerContactPersoon 
PDD  Pervasieve Ontwikkelingsstoornis 
PECS  Picture Exchange Communication System  
PGB  PersoonsGebonden Budget 
PI  Pedologisch Instituut 
PIQ  Performaal (=ruimtelijk inzicht) Intelligentie Quotient 
PPG  Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding 
PvA  Plan van Aanpak 
REA wet (Re)integratie van arbeidsgehandicapten 
REC  Regionaal Expertise Centrum 
RIAGG  Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg 
RIAN  Regionaal Intersectoraal Autisme Netwerk 
RIBW  Regionale Instelling Beschermd Wonen 
ROA  Regionaal Overleg Autisme 
ROC  Regionaal OpleidingsCentrum 
RPCP  Regionaal Patiënten Consumenten Platform 
RVC  Regionale VerwijzingsCommissie 
SARR  Stichting Autismeteam Regio Rotterdam 
SBO  Speciaal BasisOnderwijs 
SO  Speciaal Onderwijs 
SVB  Sociale Verzekerings Bank 
SVG  Stichting Voorziening Gehandicapten 
SVT  Sociale Vaardigheids Training 
SUD  Substance Use Disorder (= verslaving) 
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TEACHH  Treatment and education of Autistic an related Communication Handicapped Children 
TBA  ThuisBegeleiding Autisme 
TOG  Tegemoetkoming Onderhoudskosten Gehandicapte kinderen 
VGN  Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 
VIQ  Verbaal (taalontwikkeling) IQ 
VMBO  Voorbereidend Middelbaar Onderwijs 
VSO  Voortgezet Speciaal Onderwijs 
VTO  VroegTijdige Onderkenning 
VWO  Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 
WWA  Woon-werkgemeenschap voor mensen met ASS 
WEC  Wet op de ExpertiseCentra 
WMO  Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
WSNS  Weer Samen Naar School 
WWNV Wet Werken Naar Vermogen 
ZIN  Zorg In Natura 
ZMLK  (school voor) Zeer Moeilijk Lerende Kinderen 
ZMOK  (school voor) Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen 
ZN  Zorgverzekeraars Nederland 
ZZP  ZorgZwaartePakket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle genoemde instanties, boeken, etc, zijn slechts een kleine greep uit het bestaande aanbod. Het zegt verder niets over de kwaliteit van de diverse instanties. 
Vanaf veel van deze sites kunt u ook weer verder ‘klikken’ naar andere gerelateerde websites. 
De nieuwsgroepen zijn deels rechtstreeks overgenomen van de website van Autisme Informatie Centrum (http://www.autismeinfocentrum.nl) 
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u mailen naar: EHBA@live.nl 

http://www.autismeinfocentrum.nl/

