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Autismespectrumstoornissen

R.J. van der Gaag

Samenvatting ‘Autismespectrumstoornissen’ is een ver-

zamelnaam voor ernstige ontwikkelingsstoornissen van

de sociale wederkerigheid en de verbale en non-verbale

communicatie, die gepaard gaan met een star en beperkt

repertoire van gedrag en interesses. In 10-15% van de

gevallen is er een bekende medische oorzaak. In de andere

gevallen is de stoornis het gevolg van een complexe poly-

genetische overerving met zeer wisselende expressie.

Autismespectrumstoornissen kunnen zich met zeer ver-

schillende symptomen manifesteren en gaan vaak ook

samen met een zeer grillig intelligentieprofiel, van hoog

tot zeer laag functionerend. In de huisartsenpraktijk zal

men veel te maken hebben met de mildere vormen,

zoalsPDD-NOS en syndroom van Asperger. Ook dat bete-

kent echter een niet te onderschatten problematiek. De

stoornis persisteert tot in de volwassenheid en vraagt om

levenslange aanpassingen en begeleiding.

Inleiding

Autisme wordt tegenwoordig opgevat als een spectrum-

stoornis. De huidige classificatiesystemen onderscheiden

een aantal subgroepen:

1. de autistische stoornis (299.00);

2. de stoornis van Asperger (299.80);

3. de stoornis van Rett, de desintegratiestoornis;

4. binnen de ICD nog de subcategorie atypisch autisme;

5. PDD-NOS als uiteindelijke restcategorie.

Met betrekking totPDD-NOS bestaat er een merkwaar-

dig verschil tussen Nederland en de rest van de wereld: in

andere landen wordtPDD-NOS veel minder gediagnosti-

ceerd dan de hoofdcategorie autistische stoornis. Maar

in Nederland isPDD-NOS – met zelfs de aanvaarde aandui-

dingPDD-NOS’er, een op zichzelf staand begrip geworden.

Dit heeft iets merkwaardigs omdat het dan wel eens

mogelijk is dat je in een brief kunt lezen dat iemand een

typischePDD-NOS’er is. De paradox is dat als hij typisch

was, dat er dan specifieke kenmerken voor de categorie

zouden zijn, terwijl het kenmerkende van de categorie

juist is dat hij nog niet gespecificeerd is.

Een tweede bron van verwarring is het feit dat de

criteria voorPDD-NOS in de DSM-IV (1994) en de DSM-IV-TR

(2001) uitermate vaag geformuleerd zijn (zie kader).1

Het gaat het om een milde variant van autisme. De

kenmerken zullen dus gevonden worden in de drie domei-

nen van de autistische stoornis (trias vanWing),2 namelijk:

1. stoornis in de ontwikkeling van wederkerige sociale

relaties;

2. stoornis in de ontwikkeling van de verbale en de non-

verbale communicatie;

3. een beperkt repertoire van gedrag en interesses.

In de DSM-IV-definitie wordt dit niet gekwantificeerd

en men zou dus eigenlijk alle kinderen met enige pro-

blemen binnen deze trias alsPDD-NOS’er kunnen classifi-

ceren. Om aan deze verwarring een einde te maken is er

eind jaren negentig van de vorige eeuw een aantal

onderzoeken uitgevoerd. Het doel was om na te gaan

hoeveel criteria minimaal aanwezig moeten zijn omPDD-

NOS op een betrouwbare wijze te onderscheiden van de

scherper omschreven categorie ‘autistische stoornis’

aan de ene kant en van niet-autistische stoornissen aan

de andere kant.3,4 Deze onderzoeken hebben een algoritme
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opgeleverd dat een optimale sensitiviteit en specificiteit

waarborgt. Dat wil zeggen dat het gevoelig (sensitief)

genoeg is om zo veel mogelijk de werkelijke gevallen te

identificeren en specifiek genoeg om niet te veel fout-posi-

tieven te identificeren. Die diagnostische regels treft u

hierna aan.

Diagnostische criteria voor pervasieve ontwikke-

lingsstoornissen (DSM-IV-TR)1

a. (Zie hieronder voor classificatieregels).

1. Kwalitatieve beperkingen in de sociale

interacties.

1. Duidelijke stoornissen in het gebruik van

verschillende vormen van non-verbaal

gedrag.

2. Er niet in slagen met leeftijdgenoten tot

relaties te komen.

3. Tekort in het spontaan met anderen delen

van plezier, bezigheden.

4. Afwezigheid van sociaal-emotionele

wederkerigheid.

2. Kwalitatieve beperkingen in de communicatie.

1. Achterstand of volledige afwezigheid van

de ontwikkeling van gesproken taal.

2. Beperkingen van het vermogen om een

gesprek te beginnen en te onderhouden.

3. Stereotiep en herhaald taalgebruik.

4. Afwezigheid van gevarieerd spontaan fan-

tasiespel of sociaal imiterend spel.

3. Beperkte zich herhalende stereotiepe patro-

nen van gedrag, belangstelling.

1. Sterke preoccupatie met één of meer stereo-

type patronen van gedrag en beperkte patro-

nen van belangstelling.

2. Duidelijk vastzitten aan specifieke niet-func-

tionele routines of rituelen.

3. Stereotiepe en zich herhalende motorische

maniërismen.

4. Aanhoudende preoccupatie met delen van

voorwerpen.

b. Achterstand in of abnormaal functioneren op

ten minste één van de volgende gebieden vóór

het derde levensjaar.

1. Sociale interacties.

2. Taal zoals te gebruiken in sociale communicatie.

3. Symbolisch of fantasiespel.

c. De stoornis is niet toe te schrijven aan de stoornis

van Rett of aan een desintegratiestoornis van de

kinderleeftijd.

Classificatieregels

299.0 Autistische stoornis

1. Een totaal van zes of meer onder A genoemde

items, met ten minste twee op de dimensie sociale

interacties en één op elk van de twee andere

dimensies.

299.80 Stoornis van Asperger

1. Twee items op de dimensie sociale interacties en

twee op de derde dimensie (zich herhalende

patronen van gedrag en beperkte belangstelling).

299.80PDD-NOS

1. Ten minste drie en ten hoogste vijf items uit de

drie dimensies.

2. In elk geval één criterium op de dimensie sociale

interacties en verder op de twee andere dimensies,

in het bijzonder uit de cursief gedrukte items.4

In Nederland is op twee uiteenlopende manieren

omgegaan met de PDD-NOS-problematiek. Je zou kunnen

zeggen dat er verschillende stromingen zijn: degenen

diePDD-NOS als een aparte entiteit beschouwen en de

anderen die pogingen hebben gedaan om binnenPDD-

NOS relevante subcategorieën te onderscheiden. De eerste

groep, rond Minderaa in Groningen, heeft een grote

reeks publicaties verzorgd waarin specifieke aspecten

vanPDD-NOS in vergelijking met aangrenzende groepen

aan de orde komen. Daarnaast heeft deze groep buiten-

gewoon nuttige en bruikbare instrumenten ontwikkeld,

zoals de Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal

gedrag van Kinderen (VISK), die onderzoekers in staat

stellen een zorgvuldige afweging te maken van de ernst

van de sociaal-communicatieve problematiek. Bovendien

heeft de groep een aantal behandelmodules ontwikkeld

waarin strategieën zijn beschreven voor ouderbegeleiding,

individuele begeleiding en groepsbegeleiding.5

De andere groepen hebben zich meer beijverd om spe-

cifieke subgroepen binnenPDD-NOS te zoeken. In navolging

van wijlen Donald Cohen zijn zij van mening datPDD-NOS

een verzamelbegrip is dat een nadere specificatie vraagt.

Uit de eerdere clusteronderzoeken betreffende autisme en

verwante stoornissen6 komt steeds weer naar voren dat de

drie subtypen die LornaWing en JudyGould in hun grote

Camberwell-onderzoek hebben onderscheiden, relevant

zijn en terug te vinden zijn in grotere groepen van indivi-

duen met autismespectrumstoornissen.2

Deze groepen omvatten:

1. aloof: het‘Kanner’-type autismemet teruggetrokkenheid

en veelal motorische stereotypieën bij individuen met

een intelligentieprofiel dat gekenmerkt wordt door ver-

houdingsgewijs een sterk performale intelligentie (visu-

ele instelling blokpatronen, figuurherkenning e.d.);
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2. passive: een groep die gekenmerkt wordt door passieve

en enigszins schizoı̈de contactname, in combinatie met

een letterlijke en een figuurlijke onhandigheid, veelal

aangeduid als hetsyndroom van Asperger.7 Negen van

de tien patiënten heeft een intelligentiepatroon dat

juist omgekeerd is aan dat van patiënten met klassiek

autisme, zij hebben namelijk een hoog verbaal en een

laag performaalIQ;

3. active but odd, de grillige groep, waarbij naast kenmer-

ken van autisme – zoals grote problemen in de sociale

interacties – denkproblemen en problemen in de regu-

latie van affecten een hoofdrol spelen.8-13 Deze groep

wordt veelal beschreven met de termmultiple complex

developmental disorder (MCDD)14 of ook metmultiple

developmental impairment (MDI).15

Behalve deze gedragsmatige verschillen, ziet men bij

individuen binnen het autistisch spectrum verschillen in

niveau en profiel van hun intelligentie. Kanner-autisme,

Asperger enMCDD-beelden kunnen voorkomen bij men-

sen met een hoge, gemiddelde, lage of zeer lage intelli-

gentie. Opvallend is dat het intelligentieprofiel bij

individuen binnen het autistisch spectrum vaak dishar-

monisch en grillig is. Zo hebben individuen met klassiek

Kanner-autisme vaak een lage verbale intelligentie, maar

leveren zij hoge prestaties op performale taken als blok-

patronen en doolhoven. Aan de andere kant treft men bij

mensen met Asperger vaak zeer hoge verbale prestaties

aan opIQ-tests, tegenover relatief lage performale scores

met opvallende uitvallers op codes (substitutie) als maat

voor de verstandelijke flexibiliteit. Lange tijd heeft men

gedacht dat de autismespectrumstoornis en de verstande-

lijke handicap die men bij velen aantreft twee op zichzelf

staande zaken waren. Tegenwoordig zijn er aanwijzingen

dat de verstandelijke handicap in veel gevallen geleidelijk

aan sterker wordt doordat de autistische handicap de

cognitieve ontwikkeling belemmert. Bovendien worden

bij het erfelijkheidsonderzoek geen koppelingen tussen

autisme en verstandelijke handicaps gevonden.

In deze bijdrage komen achtereenvolgens aan de orde

de epidemiologie, de diagnostiek, het onderzoek en de

behandeladviezen bij kinderen en jeugdigen die proble-

men hebben op ten minste twee van de drie dimensies van

de autistische spectrumstoornis en die ten minste drie en

maximaal vijf criteria behalen op de twaalf criteria van

een autistische stoornis (zie kader).4

Epidemiologie

In epidemiologisch onderzoek wordt vaak geen speci-

fieke melding gemaakt vanPDD-NOS. Lorna Wing was

een van de eersten die aangaf dat 4 tot 5 op de 10.000

individuen een zuivere autistische stoornis had, terwijl

een drievoud (15 op de 10.000) aan een verwante stoornis

leed. Deze verwante stoornissen zullen aan de criteria

vanPDD-NOS hebben beantwoord, maar door een ver-

schuiving in de criteria zou het heel goed mogelijk zijn

dat een aantal van deze stoornissen gewoon als autisti-

sche stoornis wordt geclassificeerd.

We hebben hier te maken met een wijd verbreid mis-

verstand, namelijk dat de classificatie autisme niet per se

samen hoeft te vallen met een klassiek klinisch beeld van

autisme. Deze verwarring komt in de beste kringen voor.

Tijdens de field trial van de DSM werd aan een honderdtal

deskundigen over de hele wereld gevraagd gevallen van

autisme enPDD-NOS in te brengen. Tot ieders verrassing

bleek dat bij het zorgvuldig natellen van de criteria een

derde van de individuen die waren geclassificeerd alsPDD-

NOS, in feite voldeed aan de criteria voor autisme. Van-

waar dit misverstand?De clinici waren vanmening dat de

kinderen met wie ze te maken hadden weliswaar tekenen

van autisme vertoonden, maar zeker niet in een mate

waarin het gerechtvaardigd zou zijn om van autisme te

spreken. De criteria voor autisme zijn in de loop van de

tijd echter verbreed, waardoor een aantal mildere en

verwante gevallen gewoon tot de categorie autistische

stoornis behoort.

In de afgelopen decennia is er een duidelijke toename

van het aantal gevallen van autisme geconstateerd. Dit

kan het gevolg zijn van een daadwerkelijke toename van

het aantal gevallen, dan wel van een scherpere diagnos-

tiek. Voor beide mogelijkheden zijn aanwijzingen. De

huidige cijfers wijzen in de richting van een prevalentie

van autisme van 0,3%.

De afgrenzing tussen autisme en ‘normaliteit’ is in een

ander daglicht komen te staan toen in de jaren negentig

duidelijk werd dat autisme in het merendeel van de geval-

len een erfelijke ziekte is die wordt veroorzaakt door de

negatieve wisselwerking tussen ten minste drie of vier

genen. Dit betekent dat er in families waar autisme voor-

komt niet alleen ook veel meer mildere vormen van

autisme voorkomen, zoalsPDD-NOS, maar ook nóg mil-

dere vormen (Minderaa noemde dit in de jaren tachtig al

de subtiele uitingsvormen) waarbij individuen die maat-

schappelijk en professioneel goed kunnen functioneren,

toch tekenen vertonen van hetzij sociale interactieproble-

men, hetzij leer- of communicatieproblemen, hetzij rigide

patronen die niet dusdanige vormen aannemen dat ze

interfereren met hun normale leven.

De schatting dat autisme voorkomt bij 1 op de 300

individuen is op dit ogenblik het meest waarschijnlijk;

het aanhouden van dit cijfer voor de planning van

voorzieningen is verantwoord.16 Voor Nederland bete-

kent dit dat er vermoedelijk ongeveer 40.000 individuen

zijn die aan de criteria voorPDD-NOS voldoen. Dit aantal

is weliswaar veel kleiner dan bij stoornissen als
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gedragsproblemen enADHD, maar al met al kan men

zeggen datPDD-NOS geen zeldzame stoornis meer is.

Signalen en symptomen

Ook op dit gebied wreekt zich het feit datPDD-NOS geen

specifieke afgegrensde stoornis is. De signalen en de

symptomen zullen dus een mildere of subtielere vorm

hebben dan de symptomen die bij autisme voorkomen.

Een grote werkgroep van kinderpsychiaters, kinderneu-

rologen en kinderartsen in de Verenigde Staten heeft een

lijst samengesteld van vroege signalen, die dus kunnen

worden onderscheiden bij zeer jonge kinderen (jonger

dan 2 jaar).17

Sociale signalen:

1. maakt geen of nauwelijks oogcontact;

2. (glim)lacht niet of nauwelijks;

3. speelt het liefst alleen;

4. toont geen interesse in anderen;

5. leeft in een ‘eigen’ wereldje.

Communicatieve signalen:

1. reageert niet op zijn of haar naam;

2. reageert niet op aanwijzingen;

3. wijst niet, zwaait niet;

4. lijkt soms wel, soms niet doof;

5. geeft niet aan wat hij of zij wil;

6. gebruikt de ander als instrument om de gewenste

objecten te krijgen.

Gedragskenmerken:

1. druk, star, weinig coöperatief, overgevoelig of juist

volkomen ongevoelig voor geluids- of gevoelsprikkels;

2. hecht zich aan ongebruikelijke voorwerpen;

3. gebruikt speelgoed niet adequaat;

4. komt niet verder dan het in rijen oplijnen van voor-

werpen of laat alles tollen;

5. vertoont vreemde, zich herhalende stereotiepe

bewegingen;

6. fladdert;

7. loopt op de tenen.

Uit hetSOSO-project in de provincie Utrecht is duidelijk

naar voren gekomen dat de sterkste predictoren van een

stoornis in het autistisch spectrum in het eerste levensjaar

het niet wijzen met kijken, het niet tonen en delen van

voorwerpen en het niet reageren op de naam zijn.18,19

Consultatiebureauartsen in de provincie Gelderland zijn

hierop getraind. In hetDIANE-project (Diagnostiek en

vroege interventie voor autisme in Nederland) werpt dit

duidelijk vruchten af, met een veel hogere trefkans bij een

vroege verwijzing doorCB-artsen. De training komt in de

loop van 2006 voor alle belangstellenden op cd-rom

beschikbaar.19

Tot zover de vroege signalen, dat wil zeggen vooral die

signalen die vroeg zichtbaar worden bij kinderen met een

typische autistische stoornis. In ‘lichtere’ vorm vindt men

ze echter terug bij kinderen met een spectrumstoornis,

geclassificeerd alsPDD-NOS.

Waarom worden de problemen bij kinderen metPDD-

NOS niet eerder onderkend? In de meeste gevallen kunnen

de kinderen zich goed handhaven in een-op-eensituaties,

zeker met een vertrouwde volwassene. Vanaf de kleuter-

leeftijd worden de sociale relaties complexer. Kinderen

komen meer in groepssituaties waarin zij rekening moe-

ten kunnen houden met meer dan een kind. Onder deze

omstandigheden redden zij het niet. Ze overzien de situ-

aties niet. Sommigen glijden af, richten zich op eigen

bezigheden en trekken zich in een eigen fantasiewereldje

terug. Anderen voelen zich erg angstig en zeer bedreigd

en kunnen agressieve uitbarstingen hebben. Dit laatste

kan misleidend zijn. De problemen van deze kinderen

worden gezien als ‘moedwillig oppositioneel’ of worden

verward metADHD. Hun sociale gedragingen, die worden

veroorzaakt doordat ze overprikkeld en overvraagd zijn,

worden niet herkend. Hun sociale ‘snapvermogen’

(begrip) wordt overschat.

De kinderen zijn te herkennen als men goed let op hun

communicatie. Ze communiceren eenzijdig. De weder-

kerigheid in de interacties ontbreekt. De interpunctie

van taal, het beurten nemen, het luisteren en reageren

op de ander zijn uitermate belangrijk. Misleidend is dat

het spreken van kinderen metPDD-NOS vaak tamelijk

ongestoord is. Het probleem zit in de ‘pragmatische’

betrekkingsaspecten van het gebruiken van taal. Het

zijn kinderen die oeverloos kunnen praten over op zich-

zelf interessante onderwerpen, maar niet kunnen luiste-

ren en onvoldoende rekening kunnen houden met de

aanwijzingen die zij krijgen. In de sfeer van spel en acti-

viteiten ziet men dat kinderen metPDD-NOS over een uit-

gebreider repertoire beschikken dan kinderen met

kernautisme. Sommigen zijn echte virtuozen in bepaalde

activiteiten. Deze bijzondere vaardigheden leveren con-

tacten op met kinderen die hen bewonderen. Maar deze

aantrekkelijkheid is meestal van korte duur. Ouders

geven aan dat het elke keer weer misloopt omdat het

contact eenzijdig is en de andere kinderen zich volledig

moeten schikken.

Wanneer de PDD-NOS niet wordt onderkend, kunnen de

problemen ernstiger worden naarmate de kinderen ouder

worden. Wanneer het abstractieniveau vanaf groep 6

(denk aan breuken) toeneemt, kunnen de kinderen vaak

moeilijker meekomen. Hun neiging om zeer concreet en

letterlijk te denken speelt hen parten. Zij vallen steeds

meer buiten de groep. Sommigen worden als een beetje
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zonderling getolereerd. Het ligt dan aan de presentatie

van hun symptomen of zij als zonderling kind getole-

reerd worden of dat zij als dankbaar slachtoffer gepest

worden. Vooral kinderen metPDD-NOS die gepest wor-

den, zijn kinderen die heftig reageren, waardoor zij ook

voor de zwakkeren in de klas het mikpunt worden van

plagerijen.

Bovenstaande kernsymptomen op de drie hoofdcom-

ponenten van de autistische trias worden vaak overscha-

duwd door comorbide symptomen. Dit zijn gelijktijdig

optredende symptomen die in wezen het gevolg zijn van

de primaire problematiek. Bij veel kinderen metPDD-NOS

wordt de kerndiagnose aanvankelijk vaak over het hoofd

gezien omdat de onderzoekers door bijkomende proble-

men (gedragsproblemen, angst, obsessies) op het ver-

keerde been worden gezet.

Sommige tekenen worden ook verkeerd geı̈nterpre-

teerd: koppigheid en rigiditeit worden met elkaar ver-

ward. Koppigheid is een teken van gezonde

ontwikkeling. Het kind heeft een eigen mening en over-

tuiging en verzet zich tegen de volwassenen. Bij rigiditeit

gaat het om het star vasthouden aan zekerheden en

gelijkblijvendheid om niet in paniek te raken. Op het

eerste gezicht lijken de gedragingen sterk op elkaar. De

clinicus zal goed moeten kijken en luisteren omdat de

aanpak totaal verschillend is (bij koppigheid leren onder-

handelen; bij rigiditeit een zo voorspelbaar mogelijk pro-

gramma). Bij overbeweeglijk gedrag ziet men duidelijk

hetzelfde: rusteloosheid als gevolg van onzekerheid kan

misleidend veel lijken op de symptomen vanADHD. In

wezen is het drukke en rusteloze gedrag echter niet het

gevolg van inhibitiezwakte en impulsproblemen, maar

van angst in sociale situaties die door druk gedrag

wordt overschreeuwd.

In de puberteit verschuift de comorbiditeit naar stem-

mingsstoornissen. Veel jongeren metPDD-NOS worden

zich, juist in die periode van hun ontwikkeling, pijnlijk

bewust van het verschil tussen henzelf en andere jonge-

ren. Zij reageren daaropmet begrijpelijke somberheid die

kan verglijden in een depressie. Bij de behandeling van

deze depressie moet rekening worden gehouden met de

onderliggende PDD-NOS. Ook dwangklachten kunnen in

de puberteit veelvuldig optreden. Het is niet duidelijk of

deze klachten samenhangen met de eerdergenoemde

depressieve klachten of dat ze samenhangen met de ver-

warring die de ontluikende seksuele driften bij jongeren

metPDD-NOS teweeg kunnen brengen. Juist die seksuele

aantrekking op eigendommen van anderen (bijvoorbeeld

maillots, oorbellen, zachte stoffen e.d.) kunnen – indien ze

onbesproken en onbegeleid blijven – tot hevige verwarring

en angst leiden. Deze emoties uiten zich doorgaans indi-

rect in de vorm van een toename van dwangmatigheid of

in agressie, die vaak ook naar zichzelf is gericht.

Oorzaken

De oorzaak van autismespectrumstoornissen is in 10 tot

15% van de gevallen een aanwijsbare stoornis of ziekte

die in samenhang met autisme voorkomt.20 In de andere

gevallen is er sprake van een erfelijke factor. De wijze van

overerving is complex. Waarschijnlijk zijn er meer dan

vier tot vijf genen bij betrokken. Deze genen opereren in

een cascade in de eerste periode van de zwangerschap als

het ‘sociale brein’ wordt ‘bekabeld’.21 In deze periode

moet ook nog een omgevingsfactor een rol spelen:

immers, de concordantie bij eeneiige tweelingen is niet

hoger dan 90%, terwijl de fenotypische variantie tussen

de tweelingen groot kan zijn. Zo kan het ene kind een

ernstig autistische stoornis hebbenmet een verstandelijke

handicap, terwijl de ander een hoog functionerend

Asperger-type is. Deze fenotypische variantie strekt

zich verder uit in gezinnen met individuen met zeer uit-

eenlopende vormen van (subtiele) gebrekkige sociale

empathie en taalvermogens.

De erfelijke expressie treft de organisatie van het

brein. De hersendisfunctie uit zich in stoornissen in

het gebruik van vroege vormen van sociaal gedrag

(kijkgedrag, wijzen en gedeelde aandacht). Het is

steeds duidelijker dat het kunnen begrijpen en aan-

voelen van gemoedstoestanden bij iemand anders

begint met het herkennen van emoties. Emoties wor-

den afgelezen van het gezicht, in het bijzonder van de

ogen. Wanneer er te weinig oogcontact is, te weinig

vragend wordt gewezen waarbij het kind controleert

via de blik van de ouder of verzorger, dan zullen

deze functies onvoldoende tot ontwikkeling komen.

Bovendien dreigt er onderstimulatie als het kind de

ouders niet aanmoedigt om het te stimuleren door een

enthousiaste respons. Het gebrek aan responsiviteit

en initiatief kan ouders ontmoedigen. De taal-spraak-

ontwikkeling komt soms niet, vaak laat en doorgaans

eigenaardig tot stand (blijven hangen in echolalie,

ouwelijke plechtstatige uitdrukkingen). Deze vroege

stoornissen werpen hun schaduw vooruit in de rich-

ting van de ontwikkeling van zeer belangrijke neurop-

sychologische functies:22,23

1. de theory of mind: het vermogen om perspectief te

nemen en zich te verplaatsen in de denk-, voel- en

belevingswereld van de ander;

2. de centrale coherentie, die het individu in staat stelt

snel uit een aantal details een globale impressie te

krijgen van de situatie (mensen met een stoornis in

het autistisch spectrum zullen vaak zeer detailgericht

blijven);

3. de executieve functies: deze frontale functies zijn

betrokken bij het plannen en organiseren van gedrag.
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Deze drie functies zijn niet specifiek voor individuen

met een stoornis in het autistisch spectrum. In meer of

mindere mate worden ze ook aangetroffen bij individuen

metADHD, schizofrenie e.d. Het individuele patroon

bepaalt echter de mate van zwakte in het verwerken van

sociale informatie en prikkels, die kenmerkend is voor

autismespectrumstoornissen en waarmee in de begelei-

ding steeds rekening zal moeten worden gehouden.

Onderzoek

Het diagnostisch proces bijPDD-NOS komt grotendeels

overeen met dat bij andere kinder- en jeugdpsychiatri-

sche stoornissen: men zal uitgebreid informatie moeten

inwinnen in de vorm van een gedetailleerde ontwikke-

lingsgeschiedenis, zowel bij de betrokkene zelf als bij de

ouders en uit het derde milieu, meestal de school.

Bij de diagnostiek vanPDD-NOS kan een aantal vragen-

lijsten worden gebruikt. Dat zijn de VISK (Vragenlijst

voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van Kinderen),

de ASQ (Autism Screening Questionnaire)24 en bij oude-

ren ook de AQ (Autism Questionnaire), ontwikkeld door

Simon Baron-Cohen.25 De CBCL (Childhood Behavior

CheckList), die in 1984 werd ontwikkeld door Achen-

bach en Verhulst, is erg nuttig om mogelijke comorbide

fenomenen vroegtijdig te signaleren.

Gespecialiseerde teams kunnen gebruikmaken van

gestandaardiseerde interviews zoals de ADI (Autism Dia-

gnostic Interview) met de ouders, en de ADOS (Autism

Diagnostic Observation Schedule) met het kind of de

jongere. Voor het afnemen van deze interviews is een

speciale training nodig. Deze interviews helpen bij het

objectiveren van de diagnostiek. Dat is nodig omdatPDD-

NOS maar al te vaak een verlegenheidsdiagnose is die

onvoldoende gefundeerd wordt gesteld.

Bij het onderzoek van jongeren metPDD-NOS zal men

altijd rekening moeten houden met het feit dat ze in een

een-op-eensituatie, vooral bij een vreemde volwassene,

misleidend goed kunnen functioneren. Het verdient dan

ook aanbeveling de ouders op de een of andere manier te

laten meekijken of het onderzoek op een videoband op te

nemen zodat met de ouders kan worden gekeken of het

kind of de jongere daadwerkelijk lijkt op degene die zij

kennen. Dit wordt uiteraard altijd met het kind of de

jongere besproken. Jongeren ouder dan 12 jaar moeten

bovendien expliciet toestemming verlenen.

Bij het onderzoek wordt gebruikgemaakt van speci-

fieke taken die meer zicht geven op de sociaal-emotionele

ontwikkeling, zoalstheory of mind-tests (ontwikkeld door

Steerneman) en projectieve platen, bijvoorbeeldpicture

telling story cards (PSTC). Op deze kaarten zijn algemene

sociale situaties zichtbaar: een klas, kinderen die teams

kiezen bij het voetballen, een treurend gezin na een begra-

fenis, een gezin aan tafel waar het jongste kind weigert te

eten hetgeen de vader nogal boos maakt, en een kind dat

met gemengde gevoelens kijkt naar zijn of haar zwangere

moeder. De manier waarop de kinderen deze platen

beschrijven geeft inzicht in de wijze waarop het kind of

de jongere de sociale wereld waarneemt. Verzandt het

kind in details? Overziet het kind het geheel? Kijkt het

kind naar de feiten en de objecten of zoekt het naar de

samenhang van emoties en relaties tussen de verschil-

lende personen?

Een andere test die bij het psychiatrisch onderzoek

wordt gebruikt is de SIT (sociale-interpretatietest), die

goed onderzocht en genormeerd is.

Het onderzoek is niet compleet zonder een pediatri-

sche en neurologische screening om bijkomende somati-

sche pathologie uit te sluiten of mee te nemen.

Een uitgebreid neuropsychologisch onderzoek is

onontbeerlijk om een goed functioneringsprofiel van het

kind te verkrijgen. Een intelligentieprofiel op een genor-

meerde test (WISC III) zegt veel over de sterke en zwakke

kanten van het kind. Daarnaast zijn er neuropsychologi-

sche testbatterijen die inzage geven in de mentale flexibili-

teit en in de aandachtsfuncties van het kind of de jongere.

De beschrijvende diagnosewaarin de problematiek van

het kind in samenhang met bijkomende symptomen

wordt geformuleerd, is met het oog op de behandeling

en de begeleiding bijPDD-NOS veel belangrijker dan het

turven van criteria voor de classificatie.

In wezen is het misleidend dat de classificatiePDD-NOS

op de eerste as van de DSM staat. Wanneer de stoornis op

de tweede as zou staan, zoals het niveau van mentaal

functioneren of persoonlijkheidskenmerken, dan zou

iedereen zich ervan bewust zijn dat de PDD-NOS-proble-

matiek de ontwikkelingsmogelijkheden en beperkingen

van het kind bepaalt, waardoor het zo kwetsbaar is. Deze

kwetsbaarheid uit zich op haar beurt in problemen op

andere terreinen zoals vorderingen op school of

comorbiditeit.

De actuele problemen komen dan op as I. Dit kan

leiden tot uiteenlopende uitingsvormen zoals gedragspro-

blemen, emotionele problemen of soms stemmingsproble-

men. Bij de behandeling zal in eerste instantie rekening

moeten worden gehouden met de PDD-NOS en de principes

die daarvoor gelden en in tweede instantie met de as-I-

problemen waar de omgeving het meest tegenaan loopt.

Behandeling, advisering en verwijzing

Voor autisme en ook voor de verwante stoornissen

alsPDD-NOS is geen behandeling bekend die de stoornis

kan genezen. De kernwoorden bij de benadering en
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begeleiding van kinderen metPDD-NOS en hun ouders zijn

dan ook‘aanpassen’ en‘veranderen’. De omgeving moet

zich aanpassen aan de eigenaardigheden van het kind of

de jongere, maar tegelijkertijd moet de ontwikkeling

optimaal worden gestimuleerd en moeten adequate

gedragingen worden aangeleerd. Howlin en Rutter for-

muleerden vier principes die nog steeds gelden.26 Zij

stelden de volgende behandel- en begeleidingsprincipes

voor:

1. stimuleren van een gezonde en adequate ontwikkeling;

2. vergroten van de flexibiliteit en van het

aanpassingsvermogen;

3. behandelen van bijkomende storende gedragingen;

4. begeleiden van ouders, broers en zusjes en allen die bij

de begeleiding en behandeling betrokken zijn.

Stimuleren van een gezonde en adequate ontwikkeling

Daartoe moet het leven van het kind overzichtelijk wor-

den ingericht in tijd (schema’s, agenda’s, scenario’s),

plaats (inrichting huis, vrijetijdsituaties en school) en

persoon: voorspelbare mensen bij de verschillende

activiteiten.

Er zal een adequaat communicatiesysteem moeten

worden gerealiseerd. Bij laagfunctionerende kinderen

moet worden gestart met een betrekkelijk passief systeem

en moet worden toegewerkt naar een zo veel mogelijk

verbale, expliciete stijl om met elkaar om te gaan.

Het communicatiesysteem zal voortborduren op de

aangeleerde sociale vaardigheden: hoe iemand aan te

kijken, te begroeten, een vraag te stellen, een verzoek te

doen, enzovoort. Het aanleren van sociale vaardigheden

gebeurt formeel in individuele en groepstrainingen. Het

stimuleren en actualiseren van de aangeleerde vaardig-

heden moet echter steeds opnieuw worden herhaald:

gedrag generaliseert niet bij mensen met een stoornis in

het autistisch spectrum.

De sociale vaardigheden die zijn bereikt via de ‘ver-

standelijke omweg’ zullen altijd wat stug en onnatuurlijk

aandoen.

Vergroten van de flexibiliteit en van het

aanpassingsvermogen

Voor mensen met een stoornis in het autistisch spectrum

bestaat de ideale wereld uit een en al voorspelbaarheid en

herhaling. Dit maakt hen zo kwetsbaar, omdat er in het

leven nu eenmaal veel onverwachte dingen gebeuren.

Ouders en begeleiders zullen dit altijd in gedachten moe-

ten houden. De flexibiliteit wordt vergroot door het

voortdurend aanreiken van alternatieven. Een voor-

beeld: een jongen metPDD-NOS (weinig sociale contacten,

behoorlijk rigide) solliciteert nadat hij zijn vmbo-

diploma heeft gehaald bij de luchtmacht. Met een dis-

pensatiebrief wordt hij goedgekeurd! Hij wordt zelfs op

missie naar Kroatië gestuurd. Op de vraag hoe hij met al

die omstandigheden kan omgaan, heeft hij een eenvoudig

antwoord. Hij heeft alle soldatenhandboeken uit zijn

hoofd geleerd. Daarin staat precies wat je onder welke

omstandigheden moet doen. ‘Dat heb ik toch bij de

cognitieve gedragstherapie geleerd. Bij jullie moest ik

het zelf verzinnen, in dienst is alles voor je geregeld. Je

hoeft alleen maar te doen wat er in het boekje beschreven

staat.’

Behandelen van bijkomende storende gedragingen

De kwetsbaarheid van mensen met een stoornis in het

autistisch spectrum uit zich in snelle ontsporingen in de

vorm van – ‘externaliserend’ – boosheid, druk gedrag of –

‘internaliserend’ – angst, depressie of dwang.

Deze comorbiditeit roept in eerste instantie de vraag

op of het basale programma wel goed ontworpen is. Als

het te veel spanning oproept of wanneer de verwachtin-

gen toch te hooggespannen zijn, moet het worden aan-

gepast. In veel gevallen is echter consultatie van een

kinderpsychiater nodig. Deze kan met alle omstanders

de functionele analyse nog verdiepen om het gedrag

beter te begrijpen. Zo nodig kan dan medicatie worden

toegepast.

Begeleiden van ouders, broers en zusjes en allen die bij de

begeleiding en behandeling betrokken zijn

Ouders van kinderen met een stoornis in het autistisch

spectrum zijn begrijpelijkerwijs zeer betrokken bij het wel

en wee van hun zo kwetsbare kind. Het gevaar van

emotionele overbetrokkenheid met het risico op burn-

out ligt levensgroot op de loer.

In de begeleiding zal eerst moeten worden stilgestaan

bij het rouwproces dat de ouders na de signalering (door

de jeugdgezondheidsarts) en na de diagnose doormaken.

Men moet erop gespitst zijn dat een dergelijk proces

meestal begint met een ontkenning. Gun de ouders de

tijd.

Ofschoon in Nederland veel goed is geregeld, zullen de

meeste ouders ervaren dat de weg van hun kind in de

wirwar van voorzieningen, scholen, wachtlijsten,PGB- en

rugzakaanvragen een eenzaam avontuur is. Zij zullen

daarbij emotioneel, maar ook met raad en daad, moeten

worden bijgestaan.

Voor veel omstanders is het moeilijk te accepteren dat

een stoornis een blijvend karakter heeft. Zeker als het

zoals bij autisme en verwante stoornissen een onzicht-

bare handicap betreft. Ouders zullen steeds weer ervaren

dat omstanders moe worden van de geringe vorderingen.
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Zij zullen eraan moeten wennen dat begeleiders zich niet

kunnen voorstellen dat ze met het kind elke dag weer

opnieuwmoeten beginnen, omdat zo weinig generaliseert

en beklijft.

Een stoornis in het autistisch spectrum verlengt het

ouderschap. De kinderen bereiken zelden echte zelfstan-

digheid. Rond hun achttiende verjaardag zullen ingrij-

pende maatregelen nodig zijn, zoals afwegingen rond

mentorschap, bewindvoering en onder curatele stellen.

Rol van de huisarts

Welke rol speelt de huisarts bij autismespectrumstoor-

nissen? Het moge duidelijk zijn dat de diagnostiek een

centrale rol speelt bij de onderkenning van de ernst van

de problemen van kinderen metPDD-NOS. Veel van de

kinderen die geen kernautistisch syndroom hebben, zul-

len pas in het begin of zelfs pas halverwege de basis-

school vastlopen. Dat komt omdat zij op zichzelf

relatief goed kunnen functioneren in een-op-eensitua-

ties waarin volwassenen het voortouw nemen in de

vorm van een hulp-ikfunctie. Wanneer de kinderen in

situaties terechtkomen waarin de sociale groep indrin-

gender wordt en er een beroep wordt gedaan op com-

plexere sociale vaardigheden (het rekening kunnen

houdenmet derden e.d.), zullen zij afhaken. Dit afhaken

kan allerlei verschillende vormen aannemen. De minst

opvallende is wanneer kinderen zich terugtrekken en

vooral in preoccupaties opgaan. Wanneer zij goed

leren, zullen ze in de klas doorgaans niet erg opvallen.

Degenen die het eerst worden gesignaleerd, zijn degenen

die paniekerig worden, driftbuien hebben of agressief

worden wanneer hun lijn van denken en doen wordt

verstoord. Bij deze kinderen zal men vaak denken dat

het gaat om een gedragsstoornis, een oppositionele

stoornis of omADHD en is diagnostische kunde vereist

om de onderliggende pervasieve ontwikkelingsstoornis

te ontwaren.

De rol van de huisarts is in de eerste plaats die van

poortwachter die ontwikkelingsproblematiek die past

binnen het autistisch spectrum vroegtijdig signaleert, in

principe op alle leeftijden. In tweede instantie zal de huis-

arts een belangrijke rol spelen bij de opvang en begelei-

ding van het gezin dat dergelijk ‘slecht nieuws’ heeft

ontvangen over de ontwikkeling van hun kind. Wanneer

de begeleiding en behandeling van het individu met

autisme eenmaal is begonnen, kan de huisarts een

belangrijke rol spelen in het monitoren van medicatie

(in samenspraak met de (kinder- en jeugd)psychiater)

die eventueel nodig is om gedragsproblemen in goede

banen te leiden.
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