Informatiebladen voor zorglandbouwsector
over expertise m.b.t. cliëntproblematiek
Met dit informatieblad krijgt u als zorgboer(in) een overzicht van waar u terecht kunt met uw
vragen over hoe om te gaan met de volgende type cliëntproblematiek:
- Autisme
- Ontwikkelingsstoornissen waaronder ADHD, Asperger en PDD-NOS bij kinderen
- Dementie
- Niet aangeboren hersenletsel
Ook kunt u, al dan niet met collega-zorgboer(inn)en, een expert uitnodigen voor een gesprek
en/of een presentatie om uw deskundigheid op een bepaald vlak te vergroten.

Nederlandse Vereniging voor Autistme (NVA)
Een vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners én voor alle anderen die
in autisme geïnteresseerd zijn.
Wat kan de NVA voor u als zorgboer betekenen?
1. Advies- en informatielijn 0900- 2884763
Hier kunt u bijvoorbeeld terecht met vragen hoe om te gaan met bepaald gedrag.
2 Allerhande achtergrondinformatie en (lokaal) nieuws via de internetsite zoals:
- folders, artikelen, publicaties en dvd’s
- overzicht van landelijke en regionale bijeenkomsten en activiteiten (studiedagen,
themadagen, congressen, gespreksgroepen, onderwijssteunpunten e.d.)
3 Een spreker beschikbaar stellen op uw verzoek om een inleiding te houden over autisme.
4 Doorverwijzing geven naar samenwerkingspartners van andere leefterreinen in de regio,
bijvoorbeeld naar een bepaalde therapie voor autisme.
5 Actuele en specifieke informatie via een abonnement op het tijdschrift Engagement met
Autisme en het wetenschappelijk tijdschrift Autisme.
Een NVA lidmaatschap biedt diverse ledenvoordelen zoals kortingen op boeken en entree.
Contactgegevens:
Telefoon: 030 – 22 99 800
Internet: www.autisme-nva.nl
Balans
De vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en / of
gedrag, waaronder ADHD, Asperger en PDD-NOS. Zij richten zich tevens op deskundigen.
Wat kan Balans voor u als zorgboer betekenen?
1. Advies- en informatietelefoon 0900- 20 200 65
Hier kunt u terecht met inhoudelijke vragen over ontwikkelingsstoornissen bij leren en
gedrag zoals bijvoorbeeld over hoe om te gaan met een bepaalde problematiek en
doorverwijzing naar specifieke hulpverleners en voorzieningen in uw eigen omgeving.
2. Allerhande achtergrondinformatie over de stoornissen op de internetsite.
3. Folders, brochures en boeken over de stoornissen toesturen, welke zijn te vinden op de
internetsite onder service en producten.
4. Tijdschrift Balans Magazine met actuele informatie, achtergrondartikelen en recente
ontwikkelingen bij een lidmaatschap, wat als onderdeel van een proefpakket is aan te
vragen.
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5. Regionale informatie- en themabijeenkomsten over verschillende stoornissen, waar
informatie is te verkrijgen, vragen zijn te stellen en boeken zijn aan te schaffen. Wanneer,
wat, waar plaats vindt, is te vinden op de internetsite onder actueel (agenda en
activiteiten regio).
6. Jaarlijks landelijk kennissymposium met bekende sprekers op het gebied van ADHD en
autisme spectrum stoornissen, waar aan deel is te nemen.
7. Een spreker beschikbaar stellen op uw verzoek om een inleiding te houden over een
bepaalde stoornis om bijvoorbeeld te begrijpen waarom iemand een bepaald gedrag
vertoont en hoe hierop is te reageren.
Contactgegevens:
Telefoon: 030- 2255050
Internet: www.balansdigitaal.nl
Alzheimer Nederland
Zet zich in voor mensen met dementie. Naast belangenbehartiging en wetenschappelijk
onderzoek zorgen zij ook voor voorlichting.
Wat kan Alzheimer Nederland voor u als zorgboer betekenen?
1. Telefonisch beschikbaar via 030-6596900 voor antwoord op vragen over dementie en
advies over de omgang met dementie.
2. Allerhande achtergrondinformatie over dementie op de internetsite.
3. Folders, brochures en boeken over dementie toesturen, welke zijn te vinden op de
internetsite in de webwinkel.
4. Magazine met tips over het omgaan met dementie, informatie over actuele
ontwikkelingen en dergelijke.
5. Regionale Alzheimercafé’s voor algemene informatie en specifieke thema’s. Wanneer,
wat, waar plaats vindt, is te vinden op de internetsite onder regionale afdelingen.
6. Een spreker beschikbaar stellen op uw verzoek om een bepaalde lezing te houden.
Contactgegevens:
Telefoon: 030-6596900
Internet: www.alzheimer-nederland.nl

Hersenstichting
Deze richt zich op het realiseren en delen van nieuwe inzichten in de hersenen, waaronder
niet aangeboren hersenletsel en dementie. Verder zorgen zij voor voorlichting.
Wat kan de Hersenstichting voor u als zorgboer betekenen?
1. Informatiemateriaal over hersenletsel en dementie via de webwinkel verstrekken.
2. Een lezing verzorgen op uw verzoek over onder andere hersenletsel en de gevolgen.
Contactgegevens
Telefoon: 070- 3604816
Internet: www.hersenstichting.nl
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Cerebraal
Vereniging die zich inzet op het gebied van lotgenotencontact, belangenbehartiging en
wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast tevens (algemene) voorlichting.
Wat kan Cerebraal voor u als zorgboer betekenen?
1. Overzicht van literatuur en de mogelijkheid tot bestellen hiervan.
2. Een agenda met een aantal informatieve symposia om aan deel te nemen.
Contactgegevens
Telefoon: 030- 296 44 69
Internet: www.cerebraal.nl

Tot slot
Uiteraard is meer informatie en expertise over de vermelde en andere aandoeningen bij
mensen met een zorgbehoefte beschikbaar. Het voorgaande is slechts een selectie van een
aantal relevante.
Ook MEE biedt bijvoorbeeld bepaalde documentatie over aandoeningen, experts en
overzichten van informatiebijeenkomsten waaronder diverse die ook voor u als zorgboer
interessant zijn. Via www.mee.nl kunt u de MEE-organisatie in uw regio vinden.
Denk verder ook aan andere regionale zorgorganisaties en –opleidingen in uw eigen
omgeving. Zij hebben vaak specifieke deskundigen in huis en voorlichtingsbijeenkomsten of
cursussen waar bij aan is te sluiten.

De volgende adviseurs hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit informatieblad. Zij
kunnen u desgewenst nader informeren en adviseren:
Provincies Zeeland, Brabant en Zuid-Gelderland
Sylvia Sikkema en Gera van Happen van ZLTO Advies
E-mail info@zlto.nl en tel. 0900-235 95 86
www.zlto.nl
Provincie Limburg
Carla van Herten van Arvalis
E-mail cvherten@arvalis.nl en tel. 0475-35 57 19
www.arvalis.nl
Overige provincies
Derk Pullen van LTO Noord Advies
e-mail dpullen@ltonoordadvies.nl en tel. 0572-32 82 82
www.ltonoordadvies.nl

Dit Informatieblad is ontwikkeld in het kader van het Voorlichtingsproject Zorglandbouw. Het project is mede
mogelijk gemaakt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en wordt uitgevoerd door de
ZLTO met Arvalis en LTO Noord Advies. Auteur Mariska van Koulil, ZLTO Projecten Maart 2010

3

