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David: 
-Link naar literatuur op de INSA website: https://www.insa.network/research/journal-
articles  

-Naar aanleiding van de vraag over aanbod in Nederland binnen Tier 3 vertelde David 
over project Link. Meer informatie hierover is te vinden het volgende artikel:  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1077722918300713  

Evelyne: 

1) Meer info over omdraaien dag/nacht ritme te vinden in de ‘Richtlijn gezonder slaap en 
slaapproblemen’ van het NCJ met veel achtergrond informatie, psycho-educatie en 
verschillende te downloaden slaap kalenders: https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-
richtlijnen/richtlijn/?richtlijn=40&rlpag=1878   

2) 2 artikelen Munkhaugen ivm schoolverzuim in combinatie met ASS:  

Munkhaugen, E.K., Gjevik, G., Pripp, A.H., Sponheim, E., & Diseth, T.H. (2017). School 
refusal behaviour: Are children and adolescents with autism spectrum disorder at a 
higher risk? Research in Autism Spectrum Disorders, 41-42I, 31-
38. https://doi.org/10.1016/j.rasd.2017.07.001  

 
Munkhaugen, E. K., Torske, T., Gjevik, E., Nærland, T., Pripp, A. H., & Diseth, T. H. 

(2019). Individual characteristics of students with autism spectrum disorders and school 
refusal behavior. Autism, 23(2) 413-423. https://doi.org/10.1177/1362361317748619  

  

Mark:  

Boekje verhalen jongeren met SOLK, gratis aan te vragen op www.ziemijnu.nl 

Onbeantwoorde vragen vanuit de chat: 

Er zijn nog een aantal vragen gesteld over de directe beschikbaarheid van hulpverlening 
(ivm Covid crisis, maar ook met reguliere wachtlijsten jeugdhulpverlening). 

Er zijn in het webinar in alledrie de presentaties een aantal aanzetten gegeven om toch 
een eerste stap te kunnen zetten, oa: 

- Zorg dat de wijze van verzuimregistratie eenduidig, duidelijk en goed gebeurt; 
- Zorg voor contact met de ziek gemelde leerling, maak hierover afspraken binnen 

de school. Wanneer bellen we na, wat vragen we uit, wat zijn eventuele 
interventies?; 

- Probeer zoveel mogelijk de push- en pull factoren in beeld te krijgen; 
- Zorg op school dat er een werkgroep aan de slag gaat met schoolverzuim waarbij 

ook diagnostiek van de verschillende typen een belangrijk onderdeel vormt. 
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