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De schijnwerper van de maand; juli!
Zoals jullie ondertussen weten, zetten wij elke 
nieuwsbrief een bedrijf of organisatie in de 
schijnwerper omdat wij vinden dat dit bedrijf of 
organisatie dat verdient!

Deze keer gaat de schijnwerper naar het Dr. 
Leo Kannerhuis. Een organisatie die zich al 
veertig jaar inzet voor en met mensen met een 
autisme spectrum stoornis. En met heel veel 
succes! Het Dr. Leo Kannerhuis is het landelijk 
gespecialiseerde kennis- en behandelcentrum 
voor autisme. Cliënten met een complexe 
autisme-spectrumstoornis (ASS) wordt een 
gedifferentieerd en vraaggestuurd zorg- en 
behandelaanbod geboden. 

Daarnaast vervult het Dr. Leo Kannerhuis 
de rol van kenniscentrum op het gebied van 
deskundigheidsbevordering, consultatie, 
voorlichting, opleiding, innovatie en onderzoek 
met betrekking tot ASS.

Het Dr. Leo Kannerhuis ziet het als haar taak om een 
actieve bijdrage te leveren aan de verdere uitbouw van 
het ASS-circuit in Nederland door, in samenwerking 
met partners, aangepaste behandelstructuren, 
behandelprogramma’s en behandelmethoden te 
ontwikkelen. 
Het resultaat hiervan is Leo Kannerhuis Nederland 
waarin het Dr. Leo Kannerhuis samenwerkt met 
partners verspreid over Nederland.

Het begrip ‘levensloopbegeleiding’ speelt in 
toenemende mate een rol in de ontwikkeling van het 
behandelaanbod voor mensen met ASS. De diagnose 
wordt steeds vaker op jongere leeftijd gesteld, maar 
gezien de chronische aard van de aandoening is 
duidelijk dat er ook aandacht dient te zijn voor de 
oudere cliënt met ASS.

Naast een uitgebreid aanbod voor cliënten van 
alle leeftijden heeft het Dr. Leo Kannerhuis een 
Theaterwerkplaats met de naam Kazou waar 
theatervoorstellingen worden gemaakt, Autisme TV, 
een zelftest voor ouders als zij het vermoeden hebben 
dat hun kind autisme heeft, een Autismeplein voor 
nieuwe digitale hulpmiddelen als apps en Reach Aut 
een academische werkplaats voor onderzoek. Reden 
genoeg om hun uitgebreide website eens te bezoeken 
voor meer informatie: www.leokannerhuis.nl

Gouden Tip: Brief aan onze cliënten.

Maandenlang is het al onrustig rondom de zorg 
en welzijn in ons land. De participatiewet, alle 
bezuinigingen rondom de AWBZ, trekkingsrechten 
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rondom PGB en ga zo maar door. Veel antwoorden 
zijn er al maar wat betekend het nu allemaal? 

Wat kun je nu precies verwachten van de overheid, 
je gemeente en natuurlijk wat doet ACT Werkt! 
als jouw zorgverlener met al deze veranderingen? 
Aan het eind van de zomer, om precies te zijn in 
september krijgen alle cliënten van ACT Werkt! een 
brief met duidelijke taal en helderheid rondom hun 
situatie. Houd dus je brievenbus in de gaten! 


