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ANGSTSTOORNISSEN BIJ 
KINDEREN MET AUTISME- 
SPECTRUMSTOORNISSEN

A
ngststoornissen komen vaak voor, ook bij 
kinderen met een autismespectrumstoor-
nis (ASS). Bij de meeste kinderen volstaat 
cognitieve gedragstherapie (CGT). Het is 

echter de vraag of deze behandeling net zo succesvol 
is bij kinderen met ASS als bij kinderen zonder ASS, 
hoeveel kinderen met ASS een angststoornis hebben, 
en of deze angststoornissen anders zijn dan bij 
kinderen zonder ASS.
 In dit artikel wordt een antwoord op bovenstaande 
vragen geformuleerd aan de hand van een reeks 
studies die onderdeel vormde van het proefschrift 
van Van Steensel (2013), aangevuld met een aantal 
cases.

PREVALENTIE VAN ANGSTSTOORNISSEN
 Angsten vormen een onderdeel van het normale 
leven en hebben een beschermende functie. Dat wil 
zeggen: angst beschermt tegen gevaar; ze stelt het 
lichaam in staat om alert te zijn om te vluchten of 
te vechten. Bij een angst die het dagelijkse leven 
negatief beïnvloedt, spreekt men van een angststoor-
nis (DSM-IV-TR; APA, 2000). Costello e.a. (2005) 
rapporteren in een overzichtsartikel dat angststoor-
nissen bij 2-27% van de kinderen voorkomen. De 
DSM-IV-TR (APA, 2000) onderscheidt verschillende 

angststoornissen: zoals separatie angststoornis, soci-
ale angststoornis, specifieke fobie, gegeneraliseerde 
angststoornis, obsessieve compulsieve stoornis, 
paniekstoornis en agorafobie.
 Kinderen met ASS hebben beperkingen in de 
sociale interactie en communicatie en vertonen 
vaak beperkt, repetitief en stereotiep gedrag (APA, 
2000). Veel kinderen met ASS lijden ook aan een 
angststoornis. White e.a. (2009) schreven een over-
zichtsartikel over angst bij kinderen met ASS aan de 
hand van de tot dan toe verschenen studies over dit 
onderwerp. Opvallend genoeg rapporteerden zij een 
prevalentie van 11-84%. Deze sterk uiteenlopende 
prevalentie in de verschillende studies kan te maken 
hebben met de onderzoeksopzet, de gebruikte meet-
instrumenten, maar ook met welke kinderen aan het 
onderzoek deelnamen (bijv. kinderen met PDD-NOS 
of kinderen met de stoornis van Asperger, kinderen 
met een hoog versus laag IQ, etc.). Uit de door 
ons uitgevoerde meta-analyse van de afzonderlijke 
studies bleek dat ongeveer 40% van de kinderen 
met ASS last heeft van een angststoornis, waarbij de 
specifieke fobie (bijna 30%) het vaakst voorkwam, 
gevolgd door de obsessieve compulsieve stoornis 
(17%), de sociale angststoornis en de agorafobie 
(beide bijna 17%), de gegeneraliseerde angststoor-
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nis (15%), de separatie angststoornis (bijna 9%) 
en de paniekstoornis (bijna 2%) (Van Steensel e.a., 
2011). Ook bleken er verschillen te zijn binnen het 
autismespectrum: een comorbide angststoornis bleek 
vooral voor te komen bij kinderen met PDD-NOS, 
iets minder vaak bij kinderen met een autistische 
stoornis en bij kinderen met de stoornis van Asper-
ger. Ook waren er aanwijzingen dat kinderen met 
een benedengemiddeld IQ vaker een angststoornis 
hadden. Een verklaring voor deze laatste bevinding 
is dat kinderen met een wat lager IQ er zich mogelijk 
wel van bewust zijn dat zij ‘anders zijn’ of moeilijk-
heden hebben in het sociaal contact. Zij beschikken 
echter over weinig compensatiemogelijkheden in 
vergelijking met kinderen met een gemiddeld of 
hoger IQ.

DIAGNOSTIEK
 De diagnostiek bij kinderen met angststoornissen 
is niet eenvoudig. Niet zelden twijfelen clinici of er 
nu sprake is van een angststoornis, van ASS of van 
beide. Om na te gaan wat kinderen met een angst-

stoornis onderscheidt van kinderen met ASS hebben 
we eerst de aanwezigheid van ASS-kenmerken 
onderzocht bij een groep kinderen met volgens de 
DSM-IV-TR gediagnosticeerde angststoornissen 
(n = 42) en bij een groep kinderen uit de normale 
populatie (zonder DSM-IV-TR-diagnose) (n = 42) 
(Van Steensel e.a., 2012a). Voor het meten van 
ASS-kenmerken gebruikten we de VISK (Vragenlijst 
voor Inventarisatie van Sociaal gedrag bij Kinderen; 
Luteijn e.a., 2002) en de ADI-R (Lord e.a., 1994). 
Kinderen met angststoornissen bleken meer ASS-
kenmerken te hebben dan kinderen uit de normale 
populatie. Verder bleken 15 van de 42 kinderen 
(36%) met angststoornissen te voldoen aan ten 
minste een van de afkappunten van de ADI-R (soci-
ale interactie, communicatie en repetitief gedrag) en 
13 van de 42 kinderen (31%) aan het afkappunt van 
de VISK. Zeven van de 42 kinderen met angststoor-
nissen (17%) voldeden aan ten minste 1 ADI-R-
afkappunt én aan het VISK-afkappunt. Bij kinderen 
met een angststoornis kwamen dus ook veel sociale 
problemen voor. 
 Om het onderscheid tussen kinderen met angst-
stoornissen en kinderen met ASS nader te specifice-
ren, is een vervolgstudie opgezet (Van Steensel e.a., 
2012b) met dezelfde groepen kinderen, maar nu met 
een derde onderzoeksgroep, die bestond uit kinderen 
met PDD-NOS (n = 50). Uit dit onderzoek bleek dat 
kinderen met ASS meer problemen hadden in het 
sociale domein dan kinderen met een angststoornis, 
hoewel een onderscheid op basis van het communi-
catieve en repetitieve domein niet zo makkelijk te 
maken was. Uit verdere analyse van de resultaten 
bleek dat kinderen met ASS meer problemen hadden 
in het contact met leeftijdgenootjes, dat zij minder 
gebruik maakten van non-verbale gedragingen 
om de sociale interactie te reguleren (bijvoorbeeld 
oogcontact, glimlachen) en dat zij minder mede-
deelzaam waren (bijvoorbeeld in het laten zien van 
dingen die ze gemaakt hebben, de ouders betrek-
ken in hun eigen plezier of het spontaan delen van 
speelgoed en/of eten). Differentiaaldiagnostisch is 
het in de dagelijkse praktijk dus vooral de sociale 
ontwikkeling die onderscheidt tussen ASS en een 
angststoornis (Van Steensel e.a., 2012b). 
 Een alternatieve aanpak voor het stellen van de 
differentiaaldiagnose is de behandeling. We bedoe-
len: behandel eerst de angst en kijk welke eventuele 
ASS-kenmerken overblijven. Het is namelijk goed 
mogelijk dat ASS-kenmerken meer op de voorgrond 
treden wanneer de angsten verdwenen zijn of minder 
zijn geworden (zie box 1).
 Naast de differentiaaldiagnostiek tussen ASS en 
angststoornissen, is de diagnostiek van angststoor-
nissen bij kinderen met ASS niet eenvoudig. Een 
complicerende factor daarbij is dat volgens de DSM-
IV-TR van een aantal angststoornissen de diagnose 
gesteld zou kunnen worden wanneer de angstsymp-
tomen niet toe te schrijven zijn aan een pervasieve 
ontwikkelingsstoornis (DSM-IV-TR; APA, 2000). 
Daarnaast is er geen consensus over hoe angststoor-

Box 1: Tim

Tim van twaalf jaar wordt aangemeld omdat hij steeds zo angstig is. Hij 
is bang om iets geks te zeggen en dat anderen hem dan zullen uitlachen. 
Ook krijgt hij zijn werk op school steeds niet af, omdat hij de juf niet om 
hulp durft te vragen. Een boekbespreking voor de klas of een spreekbeurt 
houden, vindt hij heel erg eng en roept veel stress bij hem op. Hij is namelijk 
bang dat hij zijn tekst zal vergeten en dat anderen gaan denken dat hij dom 
is. Ouders vertellen dat Tim altijd al verlegen en terughoudend is geweest 
(‘eerst de kat uit de boom kijken’): hij legt niet snel contact, onttrekt zich aan 
drukte en is nooit haantje de voorste geweest. Het een-op-eencontact met 
klasgenoten verloopt meestal wel goed en hij heeft een paar vaste vriendjes. 
Tim krijgt de diagnose sociale fobie, met een advies voor groepsbehande-
ling volgens het cognitief gedragstherapeutisch protocol ‘Denken + Doen 
= Durven’ (Peijnenburg & Bögels, 2008). De aanpak werkt, en na de be-
handeling zijn de angsten van Tim hanteerbaar, durft hij meer dingen te 
ondernemen en maakt hij volgens ouders een meer zelfverzekerde indruk. 
Het dossier wordt gesloten. 

Een half jaar na sluiting van het dossier nemen de ouders van Tim opnieuw 
contact op. Tim zit inmiddels op de middelbare school en daar vindt hij 
maar weinig aansluiting bij zijn klasgenoten. Bovendien lijkt Tim de dingen 
niet te overzien. Zo lijkt hij bijvoorbeeld niet goed te weten naar welk lokaal 
hij moet, vindt hij het moeilijk om steeds van leerkracht te wisselen en ervaart 
hij stress bij lesuitval. Er wordt besloten tot een uitgebreide ontwikkelings-
anamnese bij de ouders (Autism Diagnostic Interview - Revised; ADI-R) om 
na te gaan of Tim ASS heeft. Hieruit komt onder andere naar voren dat Tim 
vaak gefrustreerd is als dingen niet lopen zoals hij heeft bedacht, dat hij 
drukte en groepen liever vermijdt omdat hij zich dan ongemakkelijk voelt, 
dat hij weinig initiatief neemt in het leggen van contact, dat hij het moeilijk 
(en nutteloos) vindt om een sociaal praatje te maken en dat de afstemming 
in het gesprek vaak niet optimaal is (‘soms lijkt het alsof hij zijn verhaal vertelt 
alleen omdat hij het wil vertellen, niet om gezellig te zijn of om te delen’). 
Ook lijkt hij de sociale omgangsnormen niet altijd te begrijpen en kan hij de 
plank volledig misslaan in een gesprek. De scores van Tim op de ADI-R zijn 
indicatief voor ASS en de diagnose PDD-NOS wordt gesteld. 



113

nissen of angstsymptomen bij kinderen met ASS 
gemeten moeten worden. Kinderen met ASS hebben 
bijvoorbeeld vaak moeite met zelfreflectie en het is 
de vraag of zij betrouwbaar over hun eigen angsten 
kunnen rapporteren. 
 In een studie naar het herkennen van angststoor-
nissen bij kinderen met ASS, vergeleken we drie 
groepen kinderen: een groep kinderen met ASS en 
comorbide angststoornissen (n = 115), een groep 
kinderen met angststoornissen (n = 122) en een 
controlegroep zonder psychopathologie (n = 90). 
We gebruikten daarvoor de SCARED-71 (Screen for 
Anxiety Related Emotional Disorders-71; Bodden 
e.a., 2009), een vragenlijst waarin kinderen zelf en 
ook hun ouders rapporteren over de angsten. Uit 
de resultaten blijkt dat kinderen mét ASS minder 
angstsymptomen rapporteren dan hun ouders, 
terwijl kinderen zónder ASS juist aangeven meer 
angstsymptomen te ervaren (zie figuur 1). Mogelijke 
verklaringen hiervoor zijn dat kinderen met ASS te 
weinig rapporteren (bijv. door een gebrek aan zelfin-
zicht, doordat ze een andere visie hebben of doordat 
ze de vragen of concepten anders interpreteren; zie 
ook box 2) of dat ouders overrapporteren (mogelijk 
door diagnostische overlap tussen angst en ASS). 
Ondanks dat kinderen met ASS dus anders lijken 
te rapporteren over hun angsten dan hun ouders, 
blijkt de mate van overeenstemming tussen ouders 
en kinderen in de groep kinderen met en zonder ASS 
even groot. 
 De interne consistentie van de SCARED-71 bleek 
in alle groepen goed. Ook de validiteit van de 
zelfrapportage door kind en ouders is nagegaan. Zo 
zouden kinderen met bijvoorbeeld een paniekstoor-
nis ook daadwerkelijk hogere scores moeten rappor-
teren op de SCARED subschaal ‘Paniekstoornissen’ 
dan kinderen zonder een paniekstoornis. De vali-
diteit van de zelfrapportage van kinderen met ASS 
bleek op een aantal subschalen wat lager dan die 
van kinderen met angststoornissen of dan die van 
de ouderrapportage (Van Steensel e.a., 2012c). Ook 
bleek het onderscheid tussen kinderen met ASS met 
en zonder een obsessieve-compulsieve stoornis niet 
goed te maken te zijn op basis van de scores op de 
SCARED-71. Mogelijk speelt hier de diagnostische 
overlap tussen de obsessieve-compulsieve stoornis en 
ASS een rol. Een andere bevinding was dat klini-
sche angst bij kinderen met ASS beter kon worden 
gesignaleerd met de SCARED-71 als de afkappunten 
voor rapportage door ouders van deze kinderen 
werden verhoogd. 

ANGSTSTOORNISSEN, KWALITEIT VAN LEVEN  
EN KOSTEN VOOR DE SAMENLEVING
 Omdat angststoornissen bij kinderen met ASS 
vaak voorkomen, was een volgende stap om te 
onderzoeken of de angststoornissen van kinderen 
met ASS verschillen van die van kinderen zonder 
ASS. Om antwoord te geven op deze vraag zijn twee 
onderzoeksgroepen samengesteld. De ene groep 
kinderen had ASS én comorbide angststoornissen 

(n = 115), de andere groep had angststoornissen 
zonder ASS (n = 122) (Van Steensel e.a., 2012d). 
Tussen deze groepen is door middel van zowel kind- 
als ouderrapportage het type angststoornis en de 
ernst van de angststoornissen, de angstsymptomen 
en de kwaliteit van leven met elkaar vergeleken. 
De angststoornissen zijn gemeten met de Anxiety 
Disorders Interview Schedule-Child/Parent version 
(ADIS-C/P; Silverman & Albano, 1996), de angst-
symptomen met de SCARED-71 en de kwaliteit 
van leven met de EuroQol-5D (EQ-5D; EuroQol 
group, 1990). Kinderen met ASS bleken grotendeels 
dezelfde angststoornissen te hebben als kinderen 
zonder ASS. Ook de ernst van de angststoornissen 
verschilde niet tussen kinderen met en zonder ASS 
(Van Steensel e.a., 2012d). De enige angststoornis 
die bij kinderen met ASS vaker voorkomt, blijkt 
de specifieke fobie te zijn. Een van de hypothesen 
waarom specifieke fobieën vaker voorkomen bij kin-
deren met ASS is dat kinderen met ASS gevoeliger 
zijn voor sensorische stimuli en prikkels (denk bij-
voorbeeld aan de angst voor harde geluiden). Green 
en Ben-Sasson (2010) laten in hun overzichtsstudie 
zien dat sensorische overgevoeligheid mogelijk kan 
leiden tot fobische reacties op stimuli of situaties 
die geassocieerd worden met negatieve sensorische 
ervaringen (denk aan bijvoorbeeld angst voor bal-
lonnen, liften of verjaardagsfeestjes). Andere ASS-
kenmerken, zoals problemen in de communicatie of 
problemen op het repetitieve gebied (bijv. beperkte 
interesses) zijn ook in verband gebracht met angst 
(Davis e.a., 2011; Spiker e.a., 2011). Deze kenmer-
ken lijken echter niet direct gerelateerd te zijn aan 
een bepaalde angststoornis. Ze lijken eerder een 
algemeen risico te vormen voor het ontwikkelen van 
angst. Zowel bij kinderen met als zonder ASS was de 
kwaliteit van leven negatief geassocieerd met zowel 
de ernst van de angststoornissen, als met de mate 
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Figuur 1 Mate van angstsymptomen gerapporteerd 
door kinderen en hun ouders.



van aan ASS gerelateerde gedragingen (gemeten met 
de VISK zoals gerapporteerd door de ouders) (Van 
Steensel e.a., 2012d). 
 De kosten die worden gemaakt voor kinderen met 
ASS en comorbide angststoornissen (n = 73) zijn in 
kaart gebracht en werden vergeleken met de kosten 
van kinderen met angststoornissen (zonder ASS) 
(n = 34) en een controlegroep van kinderen uit de 
normale populatie (n = 87) (Van Steensel e.a., 2013). 
De kosten zijn gemeten met een kostenvragenlijst, 
waarin ouders rapporteerden over het zorggebruik 
in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek. 
Voor de groep kinderen met ASS en comorbide 
angststoornissen bedroegen deze kosten in drie 
maanden gemiddeld 4.345 euro, voor de groep 
kinderen met angststoornissen gemiddeld 1.010 euro 

en voor de groep kinderen uit de normale populatie 
gemiddeld 161 euro. Omgerekend naar één jaar en 
voor de totale groep kinderen met ASS en angst-
stoornissen in Nederland is dit een kostenpost van 
bijna 142 miljoen. De uitgaven waren onderverdeeld 
in gezondheidszorg gerelateerde kosten en niet-
gezondheidszorg gerelateerde kosten. Van de eerste 
kostensoort waren het PGB en de geestelijke gezond-
heidzorg het grootst. Van de tweede kostensoort 
waren dat het speciaal onderwijs en het rugzakje, 
en het verlies van betaald en onbetaald werk voor 
ouders (bijv. vrij moeten nemen van betaald werk, 
minder tijd hebben voor dagelijkse activiteiten zoals 
het huishouden, klussen, tuinieren, etc.). Tevens is 
een onderscheid gemaakt in kosten die zijn gerela-
teerd aan ASS, aan angststoornissen en kosten die 
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worden gemaakt om fysieke redenen en om overige 
redenen. In de groep kinderen met ASS en comor-
bide angststoornissen was ongeveer 80% van de 
kosten gerelateerd aan ASS, ongeveer 14% aan de 
comorbide angststoornissen en 2% van de kosten 
had een fysieke reden. De kosten die aan angststoor-
nissen waren gerelateerd, verschilden niet tussen 
kinderen met angststoornissen met en zonder ASS. 
Dit suggereert dat het hebben van angststoornissen 
bij kinderen met ASS eenzelfde invloed heeft op de 
kosten als bij kinderen met angststoornissen zonder 
ASS. Effectieve behandelingen voor angststoornis-
sen bij kinderen met ASS zou de totale kosten dus 
omlaag kunnen brengen (hoewel de kosten die gere-
lateerd zijn aan ASS naar verwachting nog steeds 
groot zullen zijn).

BEHANDELING
 Uit onderzoek weten we dat angststoornissen het 
beste te behandelen zijn met cognitieve gedragsthe-
rapie (CGT). Het blijkt dat 64-72% van de kinderen 
vrij is van hun primaire angststoornis nadat zij CGT 
hebben gevolgd (Cartwright-Hatton e.a., 2004; 
In-Albon & Schneider, 2007). De CGT die Van 
Steensel en Bögels onderzochten (artikel ingediend 
voor publicatie) heet Denken + Doen = Durven 
(Bögels, 2008). Deze behandeling is ontwikkeld 
voor kinderen met angststoornissen en is effectief 
bevonden: 67% van de kinderen was vrij van hun 
primaire angststoornis na behandeling (Bodden e.a., 
2008). De CGT bestaat uit vijftien sessies en omvat 
onder meer psycho-educatie, cognitieve herstructu-
rering en exposure (zie Bögels, 2008). 
 In totaal ontvingen 174 kinderen CGT, namelijk 
79 kinderen met ASS en comorbide angststoornis-

sen en 95 kinderen met angststoornissen zonder 
ASS. Angststoornissen (gemeten met de ADIS-C/P), 
angstsymptomen (gemeten met de SCARED-71), 
kwaliteit van leven (gemeten met de EQ-5D), ASS-
gedragingen (gemeten met de VISK) en gedrags-
problemen (gemeten met de CBCL, Child Behavior 
Checklist; Achenbach, 1991) zijn op drie tijdstippen 
gemeten: voorafgaand aan de behandeling, direct na 
de behandeling en 3 maanden na de behandeling. De 
effecten van de behandeling verschilden niet tussen 
kinderen met en zonder ASS (Van Steensel & Bögels, 
artikel ingediend voor publicatie). Drie maanden na 
therapie was 58% van de kinderen met ASS vrij van 
hun primaire angststoornis volgens de ouderrap-
portage en 67% volgens de kindrapportage. Bij de 
kinderen met angststoornissen zonder ASS was dit 
in beide gevallen 68%. De percentages in de ASS-
groep en de angstgroep verschilden niet significant. 
De angstproblemen namen in beide groepen gelijke-
lijk af (zie figuur 2). Uit dit onderzoek kwam tevens 
naar voren dat na de behandeling de kwaliteit van 
leven was toegenomen en dat de ASS-gedragingen 
(VISK) en de gedragsproblemen (CBCL) waren afge-
nomen. Er zijn geen statistisch significante verschil-

Box 2: Marieke

Marieke is veertien jaar en gediagnosticeerd met de stoornis van As-
perger. Om haar angsten nader te onderzoeken wordt bij Marieke een  
semi-gestructureerd diagnostisch interview afgenomen, de ADIS  
(Anxiety Disorders Interview Schedule; Silverman & Albano, 1996). Op 
de vraag of ze wel eens piekert (gegeneraliseerde angststoornis), ant-
woordt ze ontkennend. Op de vraag of ze er wel eens over nadenkt of 
andere kinderen haar aardig vinden, antwoordt ze daarentegen beves-
tigend. Ook maakt ze zich wel eens zorgen over haar cijfers op school, 
is ze bezorgd dat haarzelf of haar ouders iets zou kunnen overkomen 
en denkt ze wel eens dat ze een erge ziekte zoals kanker zou kun-
nen krijgen. Als haar vervolgens gevraagd wordt of ze denkt dat ze 
zich vaker dan andere kinderen uit haar klas zorgen maakt, antwoordt 
Marieke dat ze dit niet kan weten, omdat ze niet weet of en hoe vaak 
andere kinderen uit haar klas zich zorgen maken. Wel weet ze dat zij 
zich élke dag zorgen maakt en er soms zó erg aan moet denken dat ze 
er niet van kan slapen. Het nadenken maakt haar onrustig. 
De interviewer legt Marieke uit dat haar beschrijving van ‘nadenken 
en zorgen maken’ behoorlijk op die van piekeren lijkt, maar Marieke 
noemt het zelf geen piekeren, maar een vorm van heel diep nadenken 
en dat ze daar dan moeilijk mee kan stoppen. Zo komen ze overeen de 
term ‘piekeren’ om te dopen tot ‘diep nadenken en het niet goed kunnen 
stoppen’. Dan mag Marieke een cijfer geven aan hoeveel last ze heeft 
van het ‘diep nadenken en niet goed kunnen stoppen’, maar dát kan ze 
niet, vertelt ze, omdat het elke dag wel een beetje anders is: zoals nu 
denkt ze er bijvoorbeeld niet aan, maar, legt ze uit: ‘Gisteren wel en de 
dag voor gisteren ook, maar dan minder erg dan gisteren.’ Na even 
nadenken vraagt Marieke of ze dan een gemiddeld cijfer mag geven 
over de afgelopen week. Dat vindt de interviewer prima, waarop Ma-
rieke antwoordt dat ze dan in haar hoofd wel even een optelsom moet 
maken over de afgelopen zeven dagen en dat getal dan moet delen 
door zeven. Na een poosje weet ze het: ‘Een 6,2’ (op een schaal van 
0 tot 8). Met dat cijfer voldoet Marieke aan de ADIS-criteria voor een 
gegeneraliseerde angststoornis.

Figuur 2 Ernst van de angststoornissen  
gemeten met de ADIS.
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len in behandeleffect gevonden tussen beide groepen. 
Ook verschilde de mate waarin de therapeuten zich 
aan het behandelprotocol hielden niet significant. 
De therapeuten die aan het onderzoek meededen, 
merkten wel kwalitatieve verschillen op. Bijvoor-
beeld dat het bij de kinderen met ASS belangrijk 
was om veel visueel te werken en om de ouders bij 
de behandeling te betrekken. Ook was de moeilijk-
heidsgraad van de uit te voeren exposurestap vaak 
lastiger in te schatten en bleek dat het voor het kind 
vaak moeilijk was om zelf tot helpende gedachten te 
komen. De inzet van meerkeuzelijsten waaruit het 
kind helpende gedachten kon kiezen, werkte meestal 
goed. Het bleek dat het uitvoeren van experimenten 
niet altijd mogelijk was, waardoor langer met de 
exposures is geoefend. Ook merkten de therapeuten 
op dat de intrinsieke motivatie van de kinderen met 
ASS niet altijd even groot was, maar dat beloningen 
goed leken te werken (zie ook box 3).

 Als laatste in deze serie studies is een kosteneffecti-
viteitstudie uitgevoerd (Van Steensel e.a., ingediend 
voor publicatie) naar het verschil tussen CGT en 
reguliere behandeling bij kinderen met ASS en 
comorbide angststoornissen. Reguliere behandeling 
kon bestaan uit medicatie, individuele begeleiding, 
ouderbegeleiding of sociale vaardigheidstraining. 
Van de kinderen die CGT ontvingen (n = 24) was 
71% na behandeling vrij van hun primaire angst-
stoornis (ouderrapportage), wat in totaal (behande-
ling plus follow-up, in totaal 6 maanden) gemiddeld 
per kind 7.683 had gekost, waarvan 2.006 euro 
interventiekosten. Van de kinderen die reguliere zorg 
ontvingen (n = 25) was 52% na behandeling vrij 
van hun primaire angststoornis. De totale kosten 
daarvan bedroegen 7.893 euro, waarvan 2.600 euro 
interventiekosten. Als we de kosten en de effectivi-
teit van CGT en reguliere behandeling tegen elkaar 
afwegen, lijkt CGT dus de doelmatigste behandeling 
voor angststoornissen bij kinderen met ASS. Er zijn 
echter onzekere factoren die een meer definitieve 
conclusie in de weg staan. Het is bijvoorbeeld niet 
bekend hoeveel de maatschappij bereid is te betalen 
voor de behandeling van primaire angststoornissen 
bij een kind met ASS. Daarnaast was het verschil 
in effect tussen de behandelingen erg klein wanneer 
de kwaliteit van leven (in plaats van ‘het percentage 
kinderen vrij van hun primaire angststoornis’) als 
uitkomstmaat wordt genomen. Tevens is de con-
ditie ‘reguliere behandeling’ heterogeen, waarmee 
bedoeld wordt dat de behandelingen (en de intensi-
teit van de behandelingen) die de kinderen binnen 
deze conditie ontvingen, verschillend waren per kind 
en gezin. Een meer directe kostenvergelijking tussen 
CGT en een specifieke interventie zou daarom wen-
selijk zijn. Uitgebreider kosteneffectiviteitsonderzoek 
is dus noodzakelijk alvorens definitieve conclusies te 
kunnen trekken.
 
BEPERKINGEN
 Zoals elk onderzoek heeft ook het huidige onder-
zoek beperkingen. Een eerste beperking is dat alle 
kinderen met ASS comorbide angststoornissen 
hadden. Het zou interessant geweest zijn om een ver-
gelijking te maken tussen kinderen met ASS zónder 
angststoornissen wat betreft hun kwaliteit van leven 
en de kosten voor de samenleving, en te onderzoeken 
of de SCARED-71 een goed screeningsinstrument 
zou zijn voor deze populatie. Tevens zou het interes-
sant zijn geweest om te onderzoeken waarom het 
ene kind wel een angststoornis ontwikkelt en het 
andere kind niet. Alle kinderen hadden echter al 
angststoornissen op het moment van deelname aan 
het onderzoek. Een andere beperking is dat alle kin-
deren met ASS een IQ groter dan 70 hadden en dat 
alle kinderen aangemeld waren bij een tweedelijns 
zorginstelling. Hierdoor zijn de resultaten mogelijk 
niet representatief voor andere ASS-subgroepen 
(bijv. kinderen met ASS en een lager IQ, kinderen 
met ASS die in instellingen opgenomen zijn, etc.). 
Met betrekking tot de effectiviteit van de CGT dient 

Box 3: Bas

De elfjarige Bas heeft PDD-NOS. Hij is aangemeld vanwege comorbide 
angstproblemen. Vooral in sociale situaties is hij angstig. Hij is bang om 
fouten te maken, met name op school. Zijn leerkracht durft hij niet om 
hulp te vragen. Dan is hij bang dat deze hem niet meer slim vindt, dat 
zij boos wordt of dat andere kinderen hem stom vinden. In de winkel 
durft hij niets te vragen of af te rekenen en ook durft hij niets te bestellen 
in een snackbar.
Er wordt besloten om te starten met een individuele angstbehandeling 
middels Denken + Doen = Durven (Bögels, 2008). Tijdens de psycho-
educatie en het bespreken van de lichaamssignalen valt op dat Bas 
moeite heeft om te benoemen wat hij in zijn lichaam voelt als hij bang 
is. Hiervoor krijgt hij een thuisopdracht mee: hij moet andere mensen 
interviewen over wat zij voelen wanneer zij bang zijn en ouders zullen 
Bas observeren wanneer hij zelf angstig is. De week erop komt Bas terug 
met het besef dat zijn stem heel zachtjes klinkt als hij bang is, dat hij dan 
zweethanden krijgt en dat zijn hart sneller gaat kloppen. Ook heeft hij 
geleerd dat verschillende mensen verschillende lichamelijke reacties op 
angstige situaties kunnen hebben. Bas kan nu met behulp van een meer-
keuzelijst zijn bange gedachten uitdagen en een helpende gedachte 
formuleren. Samen met zijn ouders stellen we een angsthiërarchie op. 
De exposures verlopen wisselend; de ene stap gaat verbazingwekkend 
makkelijk, terwijl een volgende stap te moeilijk blijkt en in stukjes moet 
worden opgedeeld. Opvallend bij de exposures is dat Bas standaard 
aangeeft dat zijn angst voorafgaand aan de oefening heel hoog is (het 
maximale cijfer 10), terwijl na de oefening de angst meteen daalt naar 
0, alsof er een knop omgaat. Bas vindt het dan ook onzin om dezelfde 
oefening meerdere keren te doen, omdat hij immers al heeft bewezen 
dat hij niet meer bang is. Uiteindelijk heeft Bas alle stappen van de 
gemaakte angsthiërarchie doorlopen. Ouders zijn erg tevreden met het 
behaalde resultaat. Zij merken dat Bas wat ‘vrijer en opener’ is gewor-
den en dat hij zich kan redden in de gebruikelijke sociale situaties, zoals 
in een winkel vragen waar iets staat, zelf iets bestellen en afrekenen, de 
leerkracht iets vragen, etc. 
Als Bas bij de evaluatie gevraagd wordt wat hem nu het meeste gehol-
pen heeft bij het overwinnen van zijn angsten noemt hij het computer-
spel (dat hij heeft gekregen als beloning voor het overwinnen van zijn 
laatste stap).
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opgemerkt te worden dat 1) het nog onbekend is wat 
de langetermijneffecten van de behandeling zijn en 
2) wat de eventuele toegevoegde waarde van aange-
paste CGT zou zijn ten opzichte van standaard CGT. 

CONCLUSIES
 Met behulp van de meta-analyse is aangetoond dat 
de prevalentie van angststoornissen bij kinderen met 
ASS ongeveer 40% is. Deze prevalentie is behoorlijk 
groot in vergelijking met de prevalentie van angst-
stoornissen bij kinderen uit de normale populatie 
(2-27%; Costello e.a., 2005). Daarnaast is aange-
toond dat het type en de ernst van de angststoornis-
sen bij kinderen met ASS grotendeels identiek zijn 

en dat zij eenzelfde effect lijken te hebben op de 
kwaliteit van leven en de kosten voor de samenle-
ving. Tevens is gebleken dat angststoornissen bij kin-
deren met ASS goed te behandelen zijn met CGT en 
dat deze behandeling waarschijnlijk kosteneffectief 
is in vergelijking met reguliere behandeling. Voor 
de praktijk is het dus belangrijk om bij kinderen en 
jongeren met ASS alert te zijn op eventueel aan-
wezige angststoornissen. Deze komen immers veel 
voor, hebben een negatieve invloed op de kwaliteit 
van leven en brengen voor de samenleving kosten 
met zich mee. Bovendien blijken angststoornissen bij 
kinderen met ASS goed te behandelen met CGT.
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