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j27.1 Inleiding

In een handboek persoonlijkheidspathologie hoort

een hoofdstuk over autisme zeker thuis, al is het

alleen al om de heersende discussies over de vraag

of autisme bij volwassenen nu wel of niet samen

kan gaan met een persoonlijkheidsstoornis. Is er

sprake van comorbiditeit of betreft het slechts een

overlap van bepaalde symptomen? Kan autisme bij

ontoereikende zorg uitmonden in een persoonlijk-

heidsstoornis? Hoe te classificeren/diagnosticeren

als iemand met autisme een ernstig delict pleegt,

een seksueel vergrijp of een moord? Complexe

vragen die niet zonder meer te beantwoorden zijn,

maar een zorgvuldige benadering vanuit verschil-

lende perspectieven behoeven.

Autisme werd aanvankelijk gezien als een aparte

stoornis, maar is inmiddels uitgegroeid tot een

autismespectrum, met een verscheidenheid aan

beelden en uitingsvormen. De stoornis vindt haar

oorsprong in 1943, toen Leo Kanner (kinderpsy-

chiater) elf kinderen beschreef die zijns inziens aan

een nog niet onderkende stoornis leden. Een jaar

later noemde hij deze stoornis ‘early infantile au-

tism’ (Kanner, 1944). Een ongelukkige benaming,

daar de term autisme reeds als symptoom van

schizofrenie door Bleuler was gebruikt, waarmee

hij doelde op het teruggetrokken gedrag (Bleuler,

1911). Autisme als syndroom omvat echter meerdere

gedragingen.

Het eerste artikel dat Kanner aan autisme wijdde,

leverde een stroom aan publicaties op. Het uitblij-

ven van een mogelijke oorzaak bood ruimte voor

vele ‘nature-nurture’discussies, uiteindelijk be-

slecht door de ‘nature’opvatting.

Een jaar na Kanner’s publicatie in 1943 verscheen

een artikel van de Weense kinderarts Asperger

(1944), die een groep jongens beschreef onder de

naam ‘autistische psychopaten’, met een aantal aan

Kanner’s syndroom vergelijkbare gedragsver-

schijnselen. De auteurs waren echter niet op de

hoogte van elkaars bevindingen. Inmiddels wordt

het aspergersyndroom gezien als een aan autisme

verwante contactstoornis, terwijl Kanner’s ‘early

infantile autism’ (nu autistische stoornis genoemd)

als het kernsyndroom van het autismespectrum

wordt beschouwd. Deze naamsverandering is toe

te schrijven aan het feit dat de aanduiding ‘vroeg

infantiel’ associaties oproept met kinderen, terwijl

de stoornis zich tot in de volwassenheid uitstrekt.

Na een aanvankelijk strikt omlijnde definiëring

is het gedragsbeeld verbreed en zijn meerdere aan

autisme verwante stoornissen beschreven. Mo-

menteel zijn in de DSM-IV-TR (APA, 2000) vijf au-

tismegerelateerde classificaties opgenomen die on-

der de noemer ‘pervasieve ontwikkelingsstoornis-

sen’ te boek staan. De term ‘pervasief’ is echter zeer

omstreden. Met de term wordt aangegeven dat de

stoornis diep doordringt in het ontwikkelingsver-

loop. In zekere zin is dat wat het autisme betreft

waar, maar mensen met autisme kennen ook ont-

wikkelingsdomeinen die normaal, soms zelfs bo-

vennormaal zijn ontwikkeld. Daarnaast is de term

‘pervasief’ niet specifiek voor autisme; hij is ook

van toepassing bij bijvoorbeeld een ernstige ver-

standelijke beperking. Dit heeft ertoe geleid dat

men tegenwoordig in de klinische praktijk de

voorkeur geeft aan de term ‘autismespectrum-

stoornissen’, ingevoerd door Lorna Wing (1996), die

ervoor pleit het inmiddels bekende woord ‘autis-

me’ ook in de overkoepelende benaming te ge-

bruiken.

Het in de beginjaren veertig van de vorige eeuw

beschreven ‘vroeg infantiel autisme’ is uitgegroeid



tot een breed spectrum, dat door deze breedte veel

moeilijker af te grenzen is. Het kernsyndroom is

het helderst gedefinieerd, de verwante stoornissen

zijn minder duidelijk afgebakend, en dat stelt

hoge eisen aan het diagnostisch protocol.

Na een korte beschrijving van het autismespec-

trum worden de klinische implicaties beschreven,

zowel wat de diagnostiek als de behandeling be-

treft, geı̈llustreerd aan de hand van een casus.

j27.2 Pervasieve

ontwikkelingsstoornissen/

autismespectrumstoornissen

De DSM-IV-TR onderkent vijf verschillende classi-

ficaties onder de sectie ‘pervasieve ontwikkelings-

stoornissen’. Naast de autistische stoornis zijn het

syndroom van Asperger, het syndroom van Rett,

desintegratieve stoornis van de Kinderleeftijd en

PDD-NOS (naar de Engelse term ‘pervasive devel-

opmental disorder not otherwise specified’, in het

Nederlands ‘pervasieve ontwikkelingsstooris niet

anderszins omschreven’) opgenomen.

j27.2.1 De autistische stoornis (DSM-IV-TR

299.00)

De autistische stoornis, het kernsyndroom, ligt het

dichtst bij Kanner’s beschrijving van ‘early infan-

tile autism’ (Kanner 1943, 1944). De stoornis wordt

gekenmerkt door 1 kwalitatieve beperkingen in de

sociale interacties; 2 kwalitatieve beperkingen in

de communicatie en 3 beperkte, zich herhalende

stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en

activiteiten. Elk criterium wordt in vier concrete

gedragsverschijnselen nader omschreven (zie APA,

DSM-IV-TR 2000). Het gedragsbeeld moet voldoen

aan zes of meer items van 1, 2 en 3 met ten minste

twee van 1, en van 2 en 3 elk één. De autistische

stoornis is (op het syndroom van Rett na, dat in de

meeste gevallen genetisch identificeerbaar is) de

meest valide en betrouwbare stoornis van het

spectrum. Zij is het best te onderscheiden op de

leeftijd van 3-5 jaar. Daarna kan het beeld verva-

gen, gedragingen worden aan- en/of afgeleerd,

maar de kernsymptomen blijven altijd aanwezig.

Het classificeren van de autistische stoornis is op

volwassen leeftijd echter niet eenvoudig, met name

als het om mensen met een (boven)normale intel-

ligentie gaat. De autistische stoornis komt op alle

niveaus van intelligentie voor, maar gaat in onge-

veer 75% gepaard met een verstandelijke beper-

king. Hoe lager het IQ , hoe groter de kans op de

autistische stoornis (Kraijer, 2004). Ongeveer de

helft van mensen met de autistische stoornis

spreekt niet; als zij wel spreken wordt de taal ge-

kenmerkt door problemen in taalvorm, taalge-

bruik en taalbegrip. Het taalbegrip ligt overwe-

gend lager dan het taalgebruik. Mensen met de

autistische stoornis ‘leven naar de letter’. Zij vin-

den houvast in het concrete, in het hier en nu, en

missen de flexibiliteit om zich adequaat aan te

passen. Zij willen het verloop bepalen en hopen op

die manier greep op de hen omringende wereld te

krijgen. Onverwachte veranderingen kunnen de

nodige problemen opleveren.

De prevalentiecijfers van de autististische stoor-

nis zijn de afgelopen jaren toegenomen. Betrof het

aanvankelijk 4 à 5 personen op 10.000 met een

verhouding tussen jongens en meisjes van 4:1; te-

genwoordig zien we een prevalentie van 7-10 op

10.000. De toename wordt vooral toegeschreven

aan de bredere definitie en verbeterde diagnostiek

(Fombonne, 2002, 2003). De verhouding tussen

mannen en vrouwen wordt mede bepaald door de

intelligentie. Bij een IQ > 70 wordt de verhouding

8:1, bij een IQ < 50 2.9:1. Meisjes/vrouwen met de

autistische stoornis hebben derhalve een grotere

kans op een verstandelijke beperking.

j27.2.2 Syndroom van Rett (DSM-IV-TR 299.80)

en desintegratieve stoornis van de

kinderleeftijd (DSM-IV-TR 299.10)

Van deze vijf classificaties is alleen het syndroom

van Rett in ± 80% identificeerbaar. Het gaat om een

mutatie in het MeCP2-gen dat codeert voor het

(CpG-)bindend proteı̈ne (Shahbazian & Zoghbi,

2002). De stoornis openbaart zich vooral bij meis-

jes, hetgeen toegeschreven kan worden aan een

X-chromosoomgebonden mutatie. MeCP2-mutatie

zou bij een mannelijke foetus tot de dood leiden.

Er zijn slechts enkele jongens met het syndroom

van Rett bekend.

Het syndroom openbaart zich tussen 6-18 maan-

den na een aanvankelijk normale ontwikkelings-

periode. Het eerste wat opvalt is het verlies van de

handfunctie. Kinderen met het syndroom van Rett

tonen handenwringende bewegingen en pakken

geen voorwerpen meer. Er is ook een duidelijke

regressie waarneembaar in de reeds verworven so-

ciale en communicatieve vaardigheden, waardoor

het gedragsbeeld sterk autistisch aandoet.

De ‘Desintegratieve Stoornis van de Kinderleef-

tijd’ (DSM-IV-TR 299.10) is voor het eerst beschre-

ven door Heller (1908) en wordt ook wel het syn-

droom van Heller genoemd. De stoornis kan alleen

op gedragsniveau en ontwikkelingsverloop wor-

den gediagnosticeerd. De stoornis kent ook een
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aanvankelijk normale ontwikkeling van minstens

twee jaar en wordt manifest vóór de leeftijd van 10

jaar. Ook hier treedt een ernstige regressie in de

meeste ontwikkelingsgebieden op, waardoor het

gedragsbeeld geassocieerd wordt met autisme.

Beide stoornissen gaan gepaard met een verstan-

delijke beperking. Plaatsing van zowel het syn-

droom van Rett als dat van Heller in de sectie PDD

heeft tot de nodige discussies geleid, zeker wat het

syndroom van Rett betreft. Hier lijkt eerder sprake

te zijn van een ‘autistische fase’ die zich direct

openbaart na de regressie, maar weer verdwijnt in

de volgende fase. Ouders ervaren dan wel degelijk

contact met hun kind. Inmiddels is bekend dat

meer syndromen die een verstandelijke beperking

tot gevolg hebben en genetisch te identificeren zijn

(hetgeen dus ook grotendeels opgaat voor het syn-

droom van Rett) gepaard gaan met autistische ge-

dragingen Het is maar de vraag of er dan sprake is

van comorbiditeit in de zin van het syndroom van

Rett en autisme, of slechts van een aantal gedrags-

kenmerken in de zin van het syndroom van Rett

met bepaalde autistische trekken.

De prevalentie van het syndroom van Rett betreft

1 op 15.000 (Hagberg & Hagberg, 1997), terwijl dit

voor de Desintegratieve Stoornis van de Kinder-

leeftijd 1,7 op 100.000 is (Fombonne, 2002).

j27.2.3 Syndroom van Asperger (DSM-IV-TR

299.80)

Het syndroom van Asperger kenmerkt zich door

twee van de drie hoofdkenmerken van de autisti-

sche stoornis (kwalitatieve beperking in de sociale

interacties en beperkte, zich herhalende stereotie-

pe patronen van gedrag, belangstelling en activi-

teiten) aangevuld met de opmerkingen dat er be-

perkingen zijn in het sociaal of beroepsmatig

functioneren en er geen significante achterstanden

in de taalontwikkeling en cognitieve ontwikkeling

zijn.

Opvallend is het expressieve taalgebruik dat als

breedsprakig betiteld kan worden (Jarold, Boucher

& Russell, 1997). Er is geen sprake geweest van

kindertaal; er wordt al heel jong in volzinnen ge-

sproken, hetgeen ouwelijk aandoet. Ook de moto-

riek is opvallend: ‘clumsy’ (Manjiviona & Prior,

1995).

Het syndroom van Asperger staat sterk in de be-

langstelling. In de media wordt de stoornis helaas

vaak gekoppeld aan bepaalde vormen van delin-

quent gedrag. Dit wordt vooral gebaseerd op star-

heid, rigiditeit en obsessief gedrag. Hoewel het

niet uitgesloten is dat mensen met het syndroom

van Asperger vanuit hun obsessies tot strafbare

handelingen komen, zijn de openlijke hypotheti-

sche discussies hieromtrent zeer kwetsend en be-

dreigend, niet alleen voor de ouders van een kind

met het syndroom van Asperger, maar ook voor de

personen zelf die eraan lijden. Het is een zeer

complexe stoornis die niet bepaald wordt door een

of twee kenmerken. Over de prevalentiecijfers

heersen de nodige discussies. Een meta-analyse op

een aantal onderzoeken leverde een prevalentie

van 0,3 tot 48,4 op 10.000 personen op (Fombonne,

2003). Dit geeft de geringe validiteit van de stoor-

nis al aan.

j27.2.4 PDD-NOS (DSM-IV-TR 299.80)

Deze stoornis vormt de sluitpost van het autisme-

spectrum en wordt als restcategorie gezien.

In de DSM-IV (1994) wordt PDD-NOS als volgt

omschreven: er zijn ernstige tekorten op het vlak

van de sociale omgang of de communicatie of er

zijn stereotiepe interesses, gedragingen en activi-

teiten, maar het gedrag beantwoordt niet aan de

criteria voor een andere, onder de sectie PDD res-

sorterende stoornis. Hiermee is de stoornis wel erg

ruim geformuleerd, hetgeen tot verschillende re-

acties heeft geleid (Buitelaar e.a., 1999, Volkmar &

Schwab-Stone, 1996), resulterend in een verande-

ring in de DSM-IV-TR (2000). Om het label PDD-

NOS toe te passen, moet er minimaal van één cri-

terium uit de tekorten in sociale interacties sprake

zijn en één van of tekorten in communicatie of van

stereotiepe gedragingen (DSM-IV-TR). Hiermee

onderscheidt PDD-NOS zich van de andere PDD-

classificaties, maar blijft de afgrenzing van niet-

PDD vaag. Het gaat om een ‘mildere’ vorm, dat wil

zeggen wat de stoornis betreft, maar dat zegt niets

over de verhouding draagkracht-draaglast of de

lijdensdruk van de persoon met PDD-NOS. Ook

hier is de validiteit beperkt, blijkend uit de preva-

lentiecijfers, al zijn deze qua variëteit minder uit-

eenlopend (8-18 op 10.000) (Fombonne, 2003).

Kraijer (2004) schat dat ongeveer 35% van de per-

sonen met PDD-NOS ook verstandelijk beperkt is.

j27.3 Etiologie en causale modellen

Zoals reeds aangegeven, is alleen het syndroom van

Rett in ± 80% genetisch identificeerbaar (MeCP2),

hetgeen impliceert dat de andere classificaties op

gedragsniveau vastgesteld moeten worden. De

zoektocht naar mogelijke oorzaken is nog steeds in

volle gang. De aanvankelijke gedachte dat tekorten

in opvoedingsvaardigheden van ouders debet aan

de stoornis zouden zijn is inmiddels ruimschoots
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achterhaald. Onderzoek geeft met steeds meer evi-

dentie aan dat het om een organische bepaaldheid

gaat, waarbij de erfelijkheid op ongeveer 90% dient

te worden geschat (Volkmar e.a., 2004). De autisti-

sche stoornis wordt beschouwd als een oligogene

aandoening waarbij hoogstwaarschijnlijk vier tot

tien genen in het spel zijn (Szatmari e.a., 1998). Er

zijn de afgelopen jaren drie loci gelokaliseerd, één

op chromosoom 7q, één op chromosoom 2q en één

op chromosoom 16p, waar verder onderzoek naar

wordt gedaan. (IMGSAC, 2001). Autisme is een

multifactoriële aandoening. De genetische predis-

positie heeft een ‘trigger’ nodig om tot expressie en

dus tot manifestatie van de stoornis te komen.

Deze ‘trigger’ verwijst naar negatieve omgevings-

factoren. Er is hieromtrent nog weinig bekend.

Onderzoek naar negatieve omgevingsfactoren

loopt zeer uiteen en varieert van de invloed van

vaccinaties tot biologische defecten (Volkmar e.a.,

2004).

Onderzoek naar de etiologie richt zich niet alleen

op neurobiologische aspecten, maar sedert de jaren

zeventig ook op het cognitief functioneren van

mensen met autisme, in de hoop enerzijds het ge-

drag te kunnen verklaren, anderzijds aanwijzin-

gen voor een mogelijke disfunctie van het brein te

vinden.

Momenteel staan er drie cognitief-psychologische

theorieën ter discussie die mogelijkerwijs een ver-

klaring voor het gedrag kunnen geven. Dit zijn de

‘Weak Central Coherence’-theorie (WCC), de ‘Exe-

cutive Function’-theorie (EF) en de ‘Theory of

Mind’-theorie (ToM). Volgens Frith (2003) missen

mensen met autisme de natuurlijke drang tot cen-

trale coherentie. Zij blijven te veel aan details

hangen en hebben moeite om de waargenomen

prikkels tot een zinvol geheel samen te voegen,

waardoor ze onvoldoende tot de juiste betekenis-

verlening komen. De vraag rijst of het hierbij om

een cognitief defect of een stijl gaat (Happé, 1999).

In recent onderzoek gaat de voorkeur uit naar stijl

(Happé & Frith, 2006). Een andere invalshoek be-

treft de theorie van de Executive Function, waarbij

de oorzaak wordt gezocht in de problemen die

mensen met autisme hebben met anticiperen, or-

ganiseren en het oplossen van problemen (Hill,

2004a, b; Russell, 2002). Een derde theorie stelt de

tekorten in de Theory of Mind centraal. De Theory

of Mind is het vermogen dat kinderen vanaf onge-

veer 4 jaar hebben om gedachten, interesses, geloof

en dergelijke aan anderen en zichzelf toe te schrij-

ven (Baron-Cohen, 2000). Het stelt de mens in staat

om zich in de ander te verplaatsen, hetgeen on-

ontbeerlijk is in sociale interacties, communicatie

en verbeeldingsactiviteiten. Voor alle theorieën

geldt dat die specifiek en universeel moeten zijn

om tot ermee tot een mogelijke verklaring van

autisme te komen; specifiek in de zin dat de te-

kortkomingen alleen bij autisme voorkomen en

niet bij andere stoornissen. Hieraan ontbreekt het

bij alle drie theorieën. Zo zien we bijvoorbeeld dat

problemen in de executieve functies ook bij men-

sen met ADHD voorkomen, en Theory of Mind-

problemen ook bij mensen met een verstandelijke

beperking of taalontwikkelingsstoornissen.

De theorie moet universeel zijn in de zin dat het

bij alle mensen met autisme dient voor te komen.

Dit is niet het geval met bijvoorbeeld Theory of

Mind. Zo blijken personen met het syndroom van

Asperger veel minder problemen te hebben met

Theory of Mind-taken. Dit kan echter ook samen-

hangen met de validiteit van de gebruikte tests. De

Theory of Mind-taken zijn vooral verbaal, hetgeen

ook iets kan zeggen over het taalbegrip. Wel blijkt

dat een goed antwoord op een Theory of Mind-taak

niet automatisch impliceert dat deze taak ook in

het leven van alledag goed wordt uitgevoerd.

De drie theorieën verklaren gezamenlijk het ge-

drag, maar afzonderlijk slechts bepaalde aspecten.

Tekorten in het uitvoerend functioneren zeggen

weinig over beperkingen in de sociale interactie,

maar wel iets over het starre denken en handelen

van mensen met autisme. De vraag rijst of één van

de theorieën de andere tot gevolg heeft. Het is

hypothetisch mogelijk de zwakke drang tot cen-

trale coherentie als centrale problematiek te ne-

men. Als er sprake is van een probleem in het be-

tekenisvol interpreteren van de waargenomen

prikkels, kunnen de tekorten in de Theory of Mind

toegeschreven worden aan de geringe betekenis-

verlening. De persoon begrijpt dan niet wat de

intenties van anderen zijn. Als de wereld in frag-

menten wordt waargenomen, is het heel erg moei-

lijk om te anticiperen of om problemen op te los-

sen. Ook hier is dan de beperkte betekenisverle-

ning de achterliggende oorzaak. Vanuit de Execu-

tive Function-theorie is ook een dergelijke

redenering mogelijk. Op dit moment vullen de

drie theorieën elkaar aan en is er geen duidelijke

hiërarchie in aan te brengen. Inmiddels zijn de

onderzoekers met nieuwe inzichten of differentia-

ties gekomen. Zo wil Baron-Cohen (2005) het be-

grip Theory of Mind, ook wel ‘mentalising’ ge-

noemd, vervangen door ‘empathising’, dat zich al

in het eerste levensjaar ontwikkelt. Hiermee om-

zeilt hij ook het grootste kritiekpunt op de Theory

of Mind-theorie dat er pas rond het vierde jaar

sprake van dit vermogen kan zijn, terwijl kinderen

met autisme al veel eerder onderkend kunnen
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worden. Recentelijk stelde Uta Frith het ‘afwezige

zelf’ als kern van de aandoening. Mensen met

autisme zijn zich niet bewust van zichzelf en dus

ook niet van anderen. Zij schrijft dit toe aan een

gebrekkige communicatie tussen hogere en lagere

hersendelen (Frith, 2004). Op de vraag waarom die

verbindingsstoornissen een zwakke Theory of

Mind tot gevolg hebben, blijft ze vooralsnog het

antwoord schuldig. ‘We komen hier aan de gren-

zen van onze kennis’ (Frith, 2006). Dit neemt niet

weg dat er naarstig gezocht blijft worden naar

harde etiologische markers. Dit onderzoek wordt

zowel positief als negatief beı̈nvloed door de op-

komst van comorbiditeit, het voorkomen van

autisme samen met andere stoornissen.

j27.4 Comorbide stoornissen en

geassocieerde gedragskenmerken

In de discussie over het wel of niet samen kunnen

voorkomen van autisme en een persoonlijkheids-

stoornis speelt ook de vraag naar de kwetsbaarheid

van mensen met een autismespectrumstoornis.

Hebben zij meer kans een persoonlijkheidsstoornis

te ontwikkelen, lopen mensen met autisme meer

risico op delinquent gedrag? Is het zo dat bij men-

sen met het syndroom van Asperger vaker agressief

gedrag voorkomt dan bij mensen met de autisti-

sche stoornis of PDD-NOS, en om hoeveel mensen

gaat het dan (Schwarts-Watts, 2005)?

In de literatuur wordt regelmatig melding ge-

maakt van comorbiditeit, waaronder autisme met

een verstandelijke beperking, aandachtstekort-

stoornis met hyperactiviteit (Attention Deficit/Hy-

peractivity Disorder, ADHD), oppositioneel-op-

standige gedragsstoornis (Oppositional Defiant

Disorder, ODD), gedragsstoornis (Conduct Disor-

der, CD), obsessieve-compulsieve persoonlijk-

heidsstoornis (Obsessive Compulsive Disorder,

OCD), bipolaire stoornissen, angststoornissen, tics

en persoonlijkheidsstoornissen. Waar voorheen

sprake kon zijn van slechts één stoornis op DSM-as

I is nu een aantal stoornissen mogelijk, al moet er

wel prioriteit in worden aangebracht ten behoeve

van de te volgen behandeling.

Bij volwassenen wordt vooral melding gemaakt

van de combinatie autisme en depressie, met name

als het hoogfunctionerende individuen met de

autistische stoornis of het syndroom van Asperger

betreft (Howlin e.a., 2004). Daarnaast lopen er de

nodige discussies over de relatie tussen autisme en

schizofrenie (Ozonoff e.a., 2003, Goldstein e.a.,

2002). Hoewel symptomen en verloop in de meeste

gevallen bepalend zijn voor de differentiële diag-

nose, zijn er mensen met autisme die ook kenmer-

ken van schizofrenie vertonen. De vraag is echter

of het dan om comorbiditeit gaat of om geassoci-

eerde/bijkomende gedragskenmerken. Deze dis-

cussie speelt ook als het gaat om de relatie tussen

persoonlijkheidsstoornissen en autisme. Er zijn

gedragsdeskundigen die vinden dat bij autisme

nooit sprake kan zijn van persoonlijkheidsstoor-

nissen, terwijl anderen een duidelijke overlap zien

(Horwitz, 2004). Horwitz ziet bijvoorbeeld een

overlap op het gebied van sociale teruggetrokken-

heid, vreemd communicatief gedrag, gebrek aan

empathie, vermijdend gedrag en storend en obses-

sief gedrag. Dit impliceert echter nog niet dat het

om comorbiditeit van twee verschillende stoornis-

sen/syndromen gaat.

Er is op dit terrein nog weinig gericht onderzoek

verricht. Beide stoornissen kennen een vroeg be-

gin, al wordt autisme op een jongere leeftijd ma-

nifest dan een persoonlijkheidsstoornis die zich in

de adolescentie of vroege volwassenheid open-

baart. Wolff (2000) verrichtte onderzoek naar de

relatie tussen de schizoı̈de persoonlijkheid in de

kinderleeftijd en het syndroom van Asperger. Zij

vond dat kinderen met het syndroom van Asperger

in sociaal opzicht ernstiger gestoord waren dan de

groep jongeren met een schizoı̈de persoonlijkheid.

De groepen onderscheidden zich door de prognose

en de wijze waarop de behandeling gestalte dient

te krijgen. In de onderzoeksgroep bleken de jon-

geren uit de schizoı̈de groep tien keer zo veel kans

te hebben op de ontwikkeling van schizofrenie als

jongeren uit de andere groep of uit de normale

populatie.

Er is reeds gewezen op het samengaan van delin-

quent gedrag en autisme, een onderwerp dat in de

forensische psychiatrie steeds meer aandacht

krijgt. Bepaalde karakteristieken van autisme

kunnen zo sterk zijn dat doorbreking daarvan tot

zeer agressief gedrag kan leiden. Ook obsessies

kunnen in delinquent gedrag uitmonden. Zo was

een obsessie voor kant bij een volwassen man met

het syndroom van Asperger zo ver doorgeschoten

dat hij elke vrouw bij wie hij het vermoeden had

dat zij een kanten beha droeg, de blouse van haar

lijf scheurde. Bij verzet is ernstig lichamelijk letsel

niet uitgesloten. Silva, Ferrari & Leons (2002) be-

studeerden een seriemoordenaar vanuit een neu-

ropsychiatrisch ontwikkelingsperspectief en kwa-

men tot de conclusie dat hij aan het syndroom van

Asperger leed. Zij merkten daarbij wel op dat het

om een specifieke vorm ging en achtten meer on-

derzoek nodig. Mogelijk zijn er specifieke profie-

len of beelden met een bepaalde kwetsbaarheid

voor delinquent gedrag.
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Er is nog weinig onderzoek gedaan naar eventuele

kenmerken van schizoı̈de persoonlijkheidsstoornis

of van het syndroom van Asperger bij de ouders

van kinderen die ermee behept zijn. Recent is dit

wel gebeurd bij ouders van kinderen met autisme,

maar dan gericht op mogelijke OCD-kenmerken

(Abramson e.a., 2005). Dit onderzoek komt voort

uit de gedachte dat autisme misschien wel eens

gekarakteriseerd kan worden door een dyade in

plaats van een triade (Constantino e.a., 2004). De

dyade bevat sociale en communicatieve tekorten

enerzijds en repetatief en stereotiep gedrag ander-

zijds. In het onderzoek van Constantino e.a. blijft

echter de triade overeind. Abramson e.a. (2005)

hebben een positieve correlatie gevonden tussen

weerstand tegen veranderingen bij kinderen met

autisme en obsessieve-compulsieve gedragingen

bij hun ouders. OCD en autisme worden nog wel

eens verward op grond van ritualistisch gedrag,

terwijl dit juist een onderscheidend kenmerk is. De

weerstand tegen het ritualistisch gedrag is veel

sterker bij personen met OCD dan bij personen

met autisme. Bij de eerste groep worden compul-

sieve rituelen vooral gestuurd door angst, terwijl

rituelen door mensen met autisme als plezierig

worden ervaren. Het kan hun zelfs rust geven

(Tantam, 2000). Dit neemt niet weg dat autisme

samen met OCD kan voorkomen. Tantam (2004)

trof deze combinatie in 14% van de door haar on-

derzochte populatie met het syndroom van Asper-

ger (adolescenten en volwassenen) aan. Tantam

(2004) keek ook naar het mogelijke samengaan van

de narcistische persoonlijkheidsstoornis met het

syndroom van Asperger, maar vond geen comorbi-

diteit. De beide stoornissen onderscheidden zich

vooral op non-verbale communicatie en sociale in-

tuı̈tie, die bij de narcistische persoonlijkheids-

stoornis niet zijn aangetast.

Het gevaar bij het zoeken naar comorbiditeit van

persoonlijkheidsstoornissen en autisme schuilt in

de losse karakteristieken, terwijl het in wezen om

complexe samengestelde beelden gaat. Het sa-

mengaan of elkaar overlappen van bepaalde ge-

dragskenmerken zoals sociale teruggetrokkenheid

of gebrek aan empathie die ook bij autisme van

toepassing zijn, roept de vraag op of het om ge-

associeerde gedragingen of comorbiditeit van ver-

schillende stoornissen gaat. Dat betreft ook de

combinatie met ADHD. Betreft het enkel een

overlap met impulsiviteit of hyperactiviteit, of be-

treft het beide stoornissen? Hoewel in de DSM-IV

gerapporteerd wordt dat de twee stoornissen niet

samengaan, heeft onderzoek uitgewezen dat on-

geveer 10 tot 18% van de autistische populatie ook

aan ADHD lijdt. Daar veel personen met autisme

hyperactief zijn, zullen de geassocieerde gedrags-

kenmerken veel hoger liggen. Onderzoek naar co-

morbiditeit en geassocieerde gedragskenmerken is

in volle gang en zal de komende jaren meer dui-

delijkheid in deze complexe materie moeten bie-

den. Het samengaan van stoornissen of gedrags-

kenmerken vraagt naast een classificerende bena-

dering ook om een dimensionale benadering.

Op verschillende niveaus moet dimensionaal ge-

zocht worden naar overeenkomsten in en verschil-

len tussen de diverse stoornissen. Dit betreft het

gedragsniveau (fenotype), cognitief niveau (endo-

fenotype) en neurobiologisch niveau (genotype).

Op endofenotypisch niveau is het bijvoorbeeld van

belang de executieve functies bij mensen met

autisme en mensen met ADHD te vergelijken. Zo

blijken personen met autisme bij onderzoek naar

aandacht vooral problemen met ‘setshifting’ te

hebben, terwijl bij mensen met ADHD de inhibi-

tieproblematiek centraal staat. Bij sommige indi-

viduen met autisme zien we echter beide proble-

men.

Op het neurobiologische niveau is moleculair

onderzoek van essentieel belang als het gaat om

het samengaan van autisme met een genetisch be-

paald syndroom, zoals bij het syndroom van Rett

en het fragiele-X-syndroom (Gillberg & Coleman,

2000) het geval is.

Rondom de etiologie, comorbiditeit en kwets-

baarheid bestaan nog talloze vragen. Dit neemt

niet weg dat er sedert Kanner’s artikel in 1943 heel

veel kennis is verworven, kennis die ons dichter bij

de causaliteit brengt en de diagnostiek en de be-

handeling aanzienlijk heeft verbeterd.

j27.5 Richtlijnen voor de klinische praktijk

j27.5.1 Diagnostiek en indicatiestelling

Het diagnostisch protocol, dat wordt toegepast bij

de vraag of er sprake is van een autismespectrum-

stoornis, omvat een aantal stappen, waarvan de

classificerende diagnostiek er één is. Daarnaast is

individuele beschrijvende diagnostiek onontbeer-

lijk om niet alleen recht te doen aan de individu-

aliteit van de persoon, maar ook om tot een juiste

indicatiestelling voor behandeling te komen. Het

diagnostisch proces omvat verschillende fasen,

maar ook verschillende situaties. Mensen met

autisme zijn uiterst gevoelig voor de situatie

waarin zij verkeren. Vanwege een zwakke drang

tot centrale coherentie kunnen zij een grote hoe-

veelheid prikkels slecht hanteren. Zij nemen de

wereld fragmentarisch waar en komen niet of
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moeizaam tot de juiste betekenisverlening. De

wereld moet als het ware voorgestructureerd en

geëxpliciteerd worden. Personen met autisme

hebben veel behoefte aan structuur, duidelijkheid

en voorspelbaarheid, ook vanwege de tekorten in

de ‘executive function’.

In een testsituatie is de omgeving gestructureerd.

Het is derhalve van essentieel belang de cliënt ook

in andere situaties te zien, zoals thuis, werk, dag-

verblijf en dergelijke. Het gedrag en de prestaties

kunnen per situatie sterk wisselen.

In de gestructureerde testsituatie presteert de

persoon met autisme vaak aanzienlijk beter dan in

het leven van alledag waarin het wordt blootge-

steld aan een groot aantal prikkels en onverwachte

veranderingen.

j27.5.2 Classificerende diagnostiek

Interviews, vragenlijsten en (zelf)beoordelingsschalen

In het diagnostisch proces moet veel aandacht

worden besteed aan de anamnese én het huidige

gedrag. De meest gebruikte instrumenten hiervoor

zijn het Diagnostic Interview for Social and Com-

munication Disorder (DISCO, Wing, 1999) en het

Autistic Diagnostic Interview (ADI-R, Lord e.a.,

1994). Beide instrumenten sluiten aan bij de DSM-

IV en zijn (semigestructureerde) interviews. Diag-

nostici dienen een certificaat te behalen alvorens ze

gerechtigd zijn deze interviews af te nemen. De

schalen zijn zowel voor kinderen als volwassenen

te gebruiken. De DISCO heeft het voordeel te dif-

ferentiëren binnen het autismespectrum, terwijl de

ADI-R zich tot de autistische stoornis beperkt.

Daarnaast biedt de DISCO ook informatie over een

aantal stoornissen die een symptomatische overlap

met autismespectrumstoornissen hebben zoals

ADHD, obsessieve-compulsieve persoonlijkheids-

stoornis, Gilles de la Tourette en katatonie. In bei-

de schalen bevinden zich ook vragen naar moge-

lijke stoornissen in de familie. Veelal wordt ook de

Vineland Adaptive Behavior Scale (VABS, Sparrow

e.a., 1984) gebruikt om het adaptieve gedrag in

kaart te brengen. Carter e.a. (1998) hebben autis-

menormen voor de VABS ontwikkeld.

De classificatie kan onderbouwd worden door

(zelf)beoordelingsvragen met betrekking tot autis-

me. Voor kinderen worden in het Nederlands taal-

gebruik de AUTI-R (Van Berckelaer-Onnes &

Hoekman, 1991, voor de leeftijd 1-12 jaar) en de

AVZ-R (Kraijer, 1994, voor de groep verstandelijk

gehandicapten 0-50 jaar) het meest gebruikt. Deze

worden door de groepsleiding met hulp van een

gedragswetenschapper ingevuld. Sinds kort wordt

ook de Social Communication Questionnaire in

toenemende mate gebruikt. Dit is een vragenlijst

die uit het Autism Diagnostic Interview-R is sa-

mengesteld en door ouders kan worden ingevuld

(Nederlandse vertaling Warreyn, Raymaekers &

Roeyers, 2003). De VISK (Vragenlijst voor Inventa-

risatie Sociaal Gedrag Kinderen; Luteijn, Minderaa

& Jackson, 2002) heeft een breder bereik, maar

geeft wel aanwijzingen voor een mogelijke autis-

mespectrumstoornis. Er is ook een volwassen ver-

sie (VIS.V) die door de cliënt zelf wordt ingevuld

(Van den Bosch & Minderaa, 2002). De VIS-schalen

zijn voor normaal begaafden ontwikkeld. Baron-

Cohen e.a. (2001) hebben de AQ (Autism Spectrum

Quotient) voor volwassenen ontwikkeld. Ook deze

schaal wordt door de cliënt zelf ingevuld. Gezien

een beperkte betrouwbaarheid en validiteit moet

de score nog met de nodige voorzichtigheid wor-

den gehanteerd. In Zweden is de ASDASQ (Autism

Spectrum Disorder in Adults Screening Question-

naire) door Nylander en Gillberg (2001), Neder-

landse vertaling door Horwitz e.a. in voorberei-

ding) ontwikkeld. Deze schaal beoogt een psychi-

atrische populatie op een autismespectrumstoornis

te screenen.

Achievementtests en neuropsychologische tests

Voor de classificerende diagnostiek wordt veelal

gebruik gemaakt van de ADOS-G (Autism Diag-

nostic Observation Schedule Generic; Lord e.a.,

1996), waarmee aan de hand van gestandaardi-

seerde activiteiten gedrag wordt uitgelokt dat in-

zicht geeft in sociale interactie, communicatie,

verbeelding, stereotypieën en fixaties. Op grond

van algoritmescores wordt bepaald of er sprake is

van autisme. De schaal wordt ook bij volwassenen

afgenomen, maar het ontbreekt nog aan voldoende

betrouwbare onderzoeksgegevens van personen

die ouder zijn dan 18 jaar. Ook voor het gebruik

van de ADOS is een training nodig. De ADOS dient

altijd naast de ADI-R of DISCO te worden afgeno-

men. Autismeschalen en tests moeten deel uitma-

ken van een bredere testbatterij.

In het individuele beschrijvende diagnostisch on-

derzoek zijn ook verschillende aanwijzingen te

vinden in de richting van autisme, met name on-

derdelen die een uitspraak over de drie cognitieve

theorieën pogen te doen. Zo wordt getracht inzicht

in het executief functioneren te verwerven door

gebruik te maken van de Stroop-test, de Wisconsin

Card Sorting Test, de Tower of Hanoi, STOP-Sig-

naal-Taak en de Complexe Figuur van Rey. Moge-

lijke problemen met betrekking tot de centrale co-

herentie worden bekeken met de Embedded Figu-

27 Autismespectrumstoornissen 459



res Test, hoewel hierover een discussie wordt ge-

voerd ten aanzien van lokale of globale waarne-

ming (Happé & Frith, 2006, Mottron e.a., 2006).

Ten behoeve van de Theory of Mind is de Strange

Stories Task (Happé, 1994) ontwikkeld, terwijl Ba-

ron-Cohen (1995) en Schultz (2005) onderzoek naar

‘face recognition’ doen.

Ook het intelligentieonderzoek kan aanwijzin-

gen geven voor autisme. Daarbij gaat het in eerste

instantie om een disharmonisch profiel, zowel be-

zien vanuit het subschaalniveau (verbaal-perfor-

maal) als subtestniveau. Onderzoek naar WISC- en

WAIS-scores geven bij het syndroom van Asperger

in de meeste gevallen een hoger VIQ dan PIQ weer,

terwijl bij de autistische stoornis sprake zou zijn

van een hoger PIQ. Recent onderzoek met de WISC

III geeft echter aan dat bij de hogere IQ’s bij men-

sen met de autistische stoornis het VIQ meestal

hoger is dan het PIQ (Mayers & Calhoun, 2003). Bij

de vierde versie van de Wechsler-schalen vervalt

het onderscheid tussen VIQ en PIQ en spelen de

factoren een belangrijke rol. Onderzoek op dit ter-

rein kan relevante informatie gaan opleveren over

het cognitief functioneren van mensen met autis-

me.

Op subtestniveau zien we bij de WAIS dat vooral

op Informatie goede scores worden behaald (pure

feitenkennis), terwijl op Rekenen (ten gevolge van

zwakker executief functioneren) lager wordt ge-

scoord. Begrijpen wordt door kinderen slecht ge-

scoord, door volwassenen meestal goed (Klin e.a.,

2000). Het blijkt echter dat zij verbaal tot een goed

antwoord komen, maar het niet in praktijk kun-

nen toepassen.

Op de performale schaal is een discrepantie tus-

sen Figuurleggen en Blokpatronen te vinden, in het

voordeel van het laatste. Bij Blokpatronen is het

einddoel gegeven en kan er vanuit een analyse ge-

werkt worden, hetgeen niet lukt bij Figuurleggen

waar geappelleerd wordt op synthetiseren. De

zwakke drang tot centrale coherentie speelt hierbij

een rol. Dit geldt tevens voor Plaatjes ordenen,

waarbij ook de Theory of Mind-problematiek van

invloed is. Deze subtest is zowel voor kinderen als

volwassenen moeilijk.

Persoonlijkheidsschalen en projectiemateriaal

Testonderdelen die de persoonlijkheid in kaart

willen brengen zijn vaak te talig voor mensen met

autisme. Hun hang naar letterlijkheid speelt hun

parten, wat de nodige voorzichtigheid bij de in-

terpretatie vraagt. Op dit terrein is nog weinig on-

derzoek verricht. Ozonoff e.a. (2005) vormen hier

een uitzondering op. Zij verrichtten onderzoek

naar specifieke autismeprofielen bij de MMPI-2

(Minnesota Multiphais Personality Inventory).

Mensen met ASS behaalden een hogere score op

schalen die naar socialisatieproblemen, interper-

soonlijke problemen, depressieve stemmingen en

copingsproblemen verwijzen dan niet-klinische

personen. In Nederland deden Kok en Eurelings-

Bontekoe (2007) onderzoek met de NVM onder

mensen met ASS, gediagnosticeerd in verschillende

grote ggz-instellingen. In vergelijking met patiën-

ten uit de algemene psychiatrie (N = 993) hebben

patiënten met ASS (N = 80) significant lagere scores

op de dimensies Negativisme, Somatisatie en Ex-

traversie en hogere scores op de dimensie Verle-

genheid. Vooral op de dimensie Somatisatie zijn de

verschillen dus groot: een lage score op Somatisatie

(� 11) lijkt kenmerkend te zijn voor ASS, met name

voor mannen met ASS.

Eurelings-Bontekoe en Snellen (2003) verruimen

de betekenis van Somatisatie; zij stellen dat lage

scores op Somatisatie duiden op een bepaalde mate

van gebrek aan sociale souplesse en een neiging tot

tegenafhankelijkheid. Inmiddels zijn hiervoor

aanwijzingen (Eurelings-Bontekoe & Koelen,

2007). De relatief lage score op Somatisatie bij

mensen met ASS zou hierdoor mede zijn te ver-

klaren. Daarnaast wordt bij kinderen met autisme

veelvuldig een zeer hoge pijngrens waargenomen,

waarbij ook de gevoeligheid voor hitte en koude

uiterst gering is. Maar, zo stelt Wing (1996): nege-

ren van pijn in de kinderleeftijd kan op latere

leeftijd omslaan in een overdreven reactie op een

klein schrammetje. De hogere score op Verlegen-

heid komt overeen met de geremdheid in het so-

ciale contact, eigen aan mensen met ASS. Het is

echter de vraag of Verlegenheid in dit verband de

juiste term is. Het betreft hier eerder een onver-

mogen om contact aan te gaan. De lagere score op

Negativisme kan duiden op een gering contact met

eigen negatieve affecten, waar deze wel aanwezig

zijn.

Tevens blijkt het zogenoemde neurotische profiel

bij patiënten met ASS vaker voor te komen dan in

de psychiatrische populatie, zeker wanneer dit ge-

paard gaat met verlaagde scores op Negativisme,

Somatisatie en Extraversie (Kok & Eurelings-Bon-

tekoe, 2007). Een dergelijk scorepatroon zou de

diagnosticus alert moeten maken op eventuele

aanwezigheid van een ASS.

Het gegeven dat ASS-patiënten vaker verlaagd

scoren op de dimensies Somatisatie en Negativisme

biedt ook ondersteuning voor de opvatting van

Snellen en Eurelings-Bontekoe (2004) dat lage sco-

res op subschalen van de NVM psychopathologie

niet uitsluiten.

Van belang is bij deze onderzoeksdata op te mer-
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ken dat in de volwassenenzorg nog lang niet altijd

volgens het gangbare autismeprotocol wordt ge-

werkt, waardoor de betrouwbaarheid van de diag-

noses niet gegarandeerd wordt. Er kan zowel

sprake zijn van onder- als overdiagnostiek. Een en

ander geeft aan dat nader onderzoek gewenst is

met grotere groepen bij wie volgens het consen-

susprotocol voor autisme de diagnose is gesteld.

Platentests doen een appèl op verbeelding. Men-

sen met autisme hebben hier veel moeite mee. Zij

komen vaak niet verder dan een descriptie van wat

letterlijk op de plaat is te zien. Met gestructureerd

doorvragen is het soms mogelijk antwoorden te

krijgen die verder strekken dan het letterlijk afge-

beelde. De geboden informatie biedt weinig hou-

vast aan een projectieve interpretatie. Ook de te-

keningen getuigen van een tekort aan verbeelding.

Zo levert de driebomentest de nodige problemen

op. De gewone boom gaat goed, maar concepten als

fantasie- en droomboom krijgen geen invulling, of

een heel letterlijke zoals bij de droomboom: een

bed waarop een persoon ligt met een denkwolk

waarin exact dezelfde boom wordt getekend als bij

de opdracht ‘teken een boom’. Het moge duidelijk

zijn dat projectieve tests weinig projectie opleve-

ren, maar wel van belang zijn voor de onderbou-

wing van een autismeclassificatie.

Voor de indicatie gelden niet alleen de classifica-

tie, maar ook de gegevens uit het individuele de-

scriptieve onderzoek waarin naast de intelligentie,

denkstijl, spraaktaalontwikkeling, motoriek, ver-

beelding enzovoort ook de verhouding draaglast-

draagkracht zowel in de gezinssituatie als in de

woonsituatie of op het werk en dergelijke meege-

wogen wordt. Al deze factoren zijn bepalend voor

de te bieden interventie.

Ook bij de diagnostiek kan comorbiditeit een

zeer belangrijke rol spelen. Het gaat niet alleen om

differentiële diagnostiek, maar ook om het samen-

gaan van verschillende stoornissen. Hoewel het

hier te ver strekt om daar nader op in te gaan, is een

aantal factoren te noemen die een sterke bijdrage

leveren aan differentiële diagnostiek: wederkerig-

heid, taalbegrip en -gebruik en verbeelding. Ook

hierbij geldt dat een grondige anamnese onont-

beerlijk is. Vragen over contacten, vriendschappen,

communicatie, spraaktaalontwikkeling – waaron-

der echolalie, taalbegrip (bijv. letterlijkheid) en

taalgebruik (bijv. breedsprakigheid) – en spelge-

drag zijn van wezenlijk belang. Indien het om

volwassenen gaat bij wier ouders een anamnese

niet meer afgenomen kan worden, is het te advise-

ren deze bij de cliënt zelf af te nemen. Hierbij moet

ook gelet worden op het geheugen voor details.

Veelal kan men met datum en zelfs tijd aangeven

wanneer wat is gebeurd.

Bij volwassenen speelt de vraag of autisme en

persoonlijkheidsstoornissen goed te onderschei-

den zijn en of de geconstateerde persoonlijkheids-

stoornis niet een ‘uitloper’ van autisme kan zijn.

In eerste instantie wordt bij volwassenen eerder

aan een persoonlijkheidsstoornis gedacht dan aan

autisme. We zien echter een toename van autis-

mespectrumstoornissen in de volwassenenzorg,

niet zozeer vanwege een toename van de stoornis

zelf als wel van de onderkende classificaties. Men

heeft er meer oog voor.

Hoewel er nog weinig harde cijfers over een mo-

gelijke overlap of comorbiditeit bij volwassenen

voorhanden zijn, dient de diagnosticus hiermee

rekening te houden. Een door ons onderzochte

adolescent (met PDD-NOS) keerde na drie jaar naar

onze kliniek terug met een ernstige OCD. Tijdens

het eerste onderzoek was hij omschreven als een in

aanleg wat angstige jongen die vanuit zijn PDD-

NOS heel veel structuur nodig had. Deze is hem in

onvoldoende mate geboden, waardoor de angst

zodanig toenam dat hij er uiteindelijk niet meer

toe kwam om zich aan te kleden, want bij het

pakken van een T-shirt verschoven de andere

T-shirts en lagen zij niet meer recht, waardoor de

stapel opnieuw moest worden opgebouwd. Zo ging

het ook met andere kleren. De PDD-NOS was als

het ware overwoekerd door angst, resulterend in

een OCD.

j27.6 Behandeling

De behandeling van mensen met autisme wordt

primair gekenmerkt door psycho-educatie, cogni-

tieve gedragstherapie en psychofarmaca. De psy-

cho-educatie dient vooral in samenwerking met

ouders, begeleiders, leerkrachten en werkbegelei-

ders te geschieden. Het is van essentieel belang dat

de omgeving wordt afgestemd op de cognitieve

tekorten die bij mensen met autisme worden aan-

getroffen. De drie theorieën kunnen als invalshoe-

ken gebruikt worden. Tot nu toe dragen de ‘Weak

Central Coherence’-theorie en de ‘Executive Func-

tion’-theorie het meeste aan het behandelingsbe-

leid bij. Vooral de zwakke centrale coherentie

vraagt om expliciete verduidelijking in de leefwe-

reld, hetgeen tot reductie van prikkels, veel struc-

tuur en voorspelbaarheid leidt. Het moet voor de

persoon met autisme duidelijk zijn waar wat wan-

neer met wie plaatsvindt. Hierbij is visualisering

een onmisbaar hulpmiddel. Geschreven teksten,

pictogrammen, voorwerpen en agenda’s zijn de
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aangewezen middelen om duidelijkheid en voor-

spelbaarheid te verschaffen. Ook het beperkte exe-

cutief functioneren vereist deze benadering. Het

plannen en organiseren wordt op deze manier van

buitenaf gestuurd. Dit wil niet zeggen dat dit de

enige interventie is. Veelal blijken individuele

trainingen en/of behandeling noodzakelijk om tot

een zo goed mogelijke aanpassing en welbevinden

te komen.

Voor mensen met een normale begaafdheid biedt

cognitieve gedragstherapie goede mogelijkheden

(Hare, 1997). Daarnaast worden socialevaardig-

heidstraining, speltraining en jobcoaching veel-

vuldig geadviseerd (Van der Gaag & Van Bercke-

laer-Onnes, 2000, Blijd-Hoogewijs & Ketelaar,

2004).

Bij het aanleren van sociale vaardigheden moet

goed gelet worden op het begrijpen van de aange-

leerde vaardigheid. Het goede geheugen leidt

veelal tot letterlijke imitatie van de vaardigheid

zonder te begrijpen wat de achterliggende bedoe-

ling en betekenis is.

Aanleren van vaardigheden dient functioneel ge-

bruik na te streven. Dit betreft ook het aanleren

van kennis. De kans op het verwerven van ency-

clopedische kennis waaraan een functioneel doel

ontbreekt is bijzonder groot. Een andere valkuil

betreft het beperkte vermogen om te generaliseren.

Dit wordt vooral zichtbaar bij Theory of Mind-

trainingen, waarbij de cliënt in de behandelsessie

verbaal duidelijke vooruitgangen boekt, maar deze

niet kan toepassen in het leven van alledag. Dit

impliceert dat de ‘ecologische’ benadering te pre-

fereren is: onderzoek heeft uitgewezen dat de beste

resultaten behaald worden in behandeling die

plaatsvindt in de alledaagse leefsituatie, onder-

steund door individuele therapieën en trainingen

(Mesibov, Shea & Schopler, 2004).

Het gebrek aan verbeelding vormt een belemme-

ring voor bepaalde therapieën. Zo wordt in de

kinderleeftijd wel speltraining gegeven, maar geen

speltherapie waarin ervaringen en gevoelens in

beelden worden weergegeven (Van Berckelaer-On-

nes & Kwakkel, 1996).

Uitspraken dat psychotherapie voor mensen met

autisme niet mogelijk is, zijn achterhaald. De

meeste therapieën zijn inzichtgevend. De cliënt

wordt inzicht in zijn sterke en zwakke kanten ge-

boden, ook om de lijdensdruk die bij een aantal

mensen met autisme duidelijk aanwezig is te ver-

minderen. Hierbij kan bijvoorbeeld ook gebruik

gemaakt worden van het door Vermeulen (2004)

ontwikkelde programma ‘Ik ben speciaal’.

Voor elke training of therapie zijn een directieve

(geen autoritaire!) en positieve bekrachtiging en

benadering aan te bevelen.

Ten slotte zij nog opgemerkt dat invullen van

vrije tijd in de psycho-educatie aandacht moet

krijgen. Als gevolg van tekortkomingen in het

executief functioneren komen mensen met autis-

me niet of nauwelijks tot de uitvoering van moge-

lijke plannen. Ook hier is sturing en stimulering

noodzakelijk, temeer daar ‘niets doen’ leidt tot

stereotiepe handelingen, soms uitmondend in au-

tomutilatie.

Voor autisme bestaat geen medicatie. Deze wordt

slechts voorgeschreven met het oog op bepaalde

symptomen zoals angst, depressie en hyperacitvi-

teit. Medicatie kan het beste samen met niet-me-

dicamenteuze behandelingen worden toegepast.

Bij het voorschrijven van medicatie moet goed

naar mogelijke comorbiditeit worden gekeken. Er

wordt het meest gewerkt met antipsychotica, anti-

depressiva en anti-ADHD-middelen (Blijd-Hoog-

ewys & Ketelaars, 2004).

j27.7 Behandeluitkomsten

Autismespectrumstoornissen zijn nog betrekkelijk

nieuw, als we Kanner’s artikel in 1943 als begin-

punt nemen. Evaluatieonderzoeken zijn derhalve

nog zeer beperkt. Het eerste is van Kanner en Ei-

senberg (1955), die onder meer de door Kanner in

1943 beschreven elf kinderen hebben gevolgd.

Andere vroege studies zijn van Rutter (1970) en

Kanner (1973). De resultaten zijn niet erg gunstig.

Slechts een klein percentage komt tot een relatief

goede sociale aanpassing; het merendeel blijft op

zorg, bescherming en begeleiding aangewezen.

In 1999 komt Wing tot de volgende indeling wat

de ‘outcome’ van de autistische stoornis, het kern-

syndroom betreft: 5-10% leeft zelfstandig, 10-25%

heeft beperkte begeleiding nodig terwijl 70-75%

intensieve zorg nodig blijft houden. Als gunstige

factoren worden de spraaktaalverwerving vóór het

5e jaar en de (boven)normale intelligentie gezien.

Een studie van Howlin (2000) toont aan dat hoog-

functionerende mensen met autisme inclusief het

syndroom van Asperger relatief gezien redelijk in

het leven kunnen slagen, maar dit slechts bereiken

met de grootste inspanning en externe zorg. Het

blijft moeilijk voor hen passend werk in een pas-

sende omgeving te vinden. Begeleiding blijft in de

meeste gevallen nodig.

Het aantal mensen met autisme dat trouwt is erg

klein. Het samenleven vraagt de nodige aanpas-

sing, die hun niet altijd gegeven is. Van een be-
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perkt aantal is bekend dat zij kinderen hebben.

Het ouderschap is zwaar voor hen en vraagt veel

ondersteuning. Het inzicht in eigen functioneren

wisselt sterk. Sommigen overschatten zichzelf en

ontkennen hun problemen, terwijl anderen in

staat zijn de wijze waarop zij in het leven staan en

tegen de wereld aankijken uitstekend te verwoor-

den en zelfs op schrift kunnen stellen. Dit impli-

ceert echter niet dat zij er in het dagelijks leven ook

goed mee om kunnen gaan. Bekende auteurs met

autisme zijn Wendy Lawson (2003) en Donna Wil-

liams (1992), die de nodige boeken op hun naam

hebben staan. In Nederland hebben onder anderen

Kees Momma (1996) en Hans van Dalen (2003) van

zich doen spreken.

Hier volgt de geschiedenis van een autismepa-

tiënt.

Anton

Voorgeschiedenis: Anton werd op 27-jarige leef-

tijd door zijn psychotherapeut aangemeld met

de vraag naar autisme. Hij wordt door zijn

ouders beschreven als een eenling, die niemand

echt tot last is. Hij ontwikkelde zich normaal, op

de motoriek na. Deze was vertraagd en houte-

rig. Ouders noemen hem onhandig. Hij heeft

hiervoor fysiotherapie gehad. Op 7-jarige leeftijd

kreeg Anton de diagnose MBD. Spelen kon hij

niet; hij zette slechts autootjes op een rij. Hij

kon dat uren achtereen doen. Hij kan redelijk

goed leren en heeft zowel de lagere als middel-

bare school (MAVO, HAVO, VWO) doorlopen –

geen hoogvlieger maar voldoende tot ruim vol-

doende cijfers. Alleen in geschiedenis was hij

een ‘ster’. Bij doorvragen blijkt hij een uitstekend

geheugen te hebben, met name voor jaartallen.

Zijn hoge cijfer voor geschiedenis deed hem

besluiten geschiedenis te gaan studeren. Hij

bleef thuis wonen, ‘wel zo gemakkelijk’. De stu-

die verliep traag. Hij deed zijn tentamens soms

wel, soms niet; volgde trouw de colleges volgens

het rooster, maar kon zijn tijd niet zelf indelen

en geen planning maken om tentamens te

leren. Met hulp van schema’s die zijn ouders

maakten rondde hij uiteindelijk de studie af. Het

solliciteren leverde hem geen baan op. Hij zakte

langzaam maar zeker weg. Opstaan ging hem

steeds meer moeite kosten. Toen zijn ouders

een week met vakantie waren geweest en hem

alleen thuis hadden gelaten, troffen zij hem

vervuild en ‘magertjes’ aan. De huisarts werd

ingeschakeld en stelde een ‘depressie’ vast.

Anton kreeg medicatie. Dit sloeg aan. Hij kwam

zijn bed weer uit en besloot vrijwilligerswerk bij

een documentatiecentrum te gaan doen en

psychotherapie te volgen. De therapeut

meende dat er sprake zou kunnen zijn van een

autismespectrumstoornis en verwees hem voor

nader onderzoek door.

Onderzoek: het onderzoek omvatte de volgende

activiteiten:

– DISCO-afname bij de ouders;

– VABS-afname bij de ouders;

– huisbezoek/werkbezoek;

– psychologisch onderzoek: WAIS, RAVEN,

Toren van Hanoi, Wiggly Block, TAT, tekenin-

gen, gesprek waarin hij een levensbeschrijving

moest geven en twee heel leuke en twee heel

nare gebeurtenissen moest weergeven.

De DISCO leidde tot de classificatie syndroom

van Asperger (DSM-IV 299.80). De VABS liet een

zeer lage zelfredzaamheid zien. Hij kan niet

goed voor zichzelf zorgen. Het huisbezoek on-

derstreepte het beeld van de ouders. Hij komt

uit zichzelf tot niets; zijn ouders verzorgen hem

(zijn broer is getrouwd en woont niet meer

thuis).

Thuis is het beeld van Anton zeer passief. Hij

laat zich volledig sturen door zijn ouders. Hij

heeft geen enkele taak in de huishouding. Ook

zijn kamer wordt door zijn moeder op orde ge-

houden.

Op het werk is Anton actiever en laat hij meer

van zichzelf zien. Hij deelt een kamer met een

stille, wat zwijgzame persoon. Hij krijgt dagelijks

van zijn chef taken aangereikt. Deze chef schat

Anton goed in en geeft hem verantwoordelijk-

heden die Anton aankan. Ook de hoeveelheid

opdrachten is overzichtelijk. Volgens zijn chef

doet Anton zijn werk goed, maar niet op uni-

versitair niveau. Hij voert de opdrachten uit,

maar is niet creatief. Als er problemen met de

computer zijn, lost hij deze niet op. Hij meldt

het tegenwoordig wel. Voorheen deed hij dat

niet en wachtte hij tot iemand constateerde dat

hij niets deed.

Anton heeft geen contacten met collega’s bui-

ten zijn werk. Ze drinken op het werk geza-

menlijk koffie, ook bij de lunch. In wezen is deze

werksetting ideaal voor Anton.

Anton behaalt op de WAIS een IQ van 112

(VIQ:122; PIQ:96). Hij behaalt de hoogste scores

op informatie, woordenschat en overeenkom-
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sten, en de laagste scores op onvolledige teke-

ningen en figuurleggen.

De RAVEN (ongekleurd) (niveau II) kost hem

moeite als er op meer variabelen gelet moet

worden. Hij neigt naar een éénsporig beleid. De

Toren van Hanoi en het Wiggly Block zijn inge-

zet om naar eventuele problemen in de uitvoe-

rende taken (EF) en in de integratie, samen-

voegen van details (WCC), te kijken. Met beide

tests heeft Anton veel problemen. De Toren van

Hanoi lukt niet. Hij komt uiteindelijk wel tot het

Wiggly Block, maar dan alleen via ‘trial and

error’. Er is geen sprake van enige systematiek.

Planning, organisatie en motorische handigheid

ontbreken evenzeer.

De TAT resulteert in een korte beschrijving van

wat letterlijk zichtbaar is. Hij beschrijft geen in-

teracties. Hij komt ook op doorvragen niet tot

betekenisverlening in de zin van acties, gevoe-

lens, oorzaak-en-gevolg.

Het tekenmateriaal is zeer arm en weinig ge-

detailleerd. Hij komt slechts éénmaal tot een

herkenbaar figuur (hoofd), terwijl hij bij de ove-

rige tekeningen niet verder komt dan de herha-

ling van de aangeboden prikkel, het vakje vol-

ledig vullend.

Het gedragsbeeld wijst op een autismespec-

trumstoornis. We zien problemen in de sociale

interactie, communicatie en verbeelding. De

DISCO onderstreept dit en refereert aan het

syndroom van Asperger. De VABS laat lage

scores op sociale interactie zien, en op vrije tijd

en spel. De WAIS geeft een significant verschil

tussen het verbale en performale IQ aan, terwijl

ook op itemniveau uitvallers zichtbaar zijn die

vaker bij mensen met autisme worden waarge-

nomen. Op cognitief niveau zien we tekorten in

de uitvoerende taken en problemen in het be-

tekenisvol samenvoegen van waargenomen

prikkels. Bij de TAT is geen sprake van Theory of

Mind.

In het gesprek valt zijn breedsprakig taalgebruik

op: lange volzinnen, vaak veel irrelevante bijzin-

nen. Het inzicht in zijn eigen functioneren lijkt

redelijk, maar klinkt als letterlijk overgenomen

van wat anderen hebben gezegd. Hij noemt een

aantal eigenschappen die tot ‘hinder’ kunnen

leiden, zoals ‘aangeboren coördinatieproble-

men en ‘moeite meerdere zaken tegelijkertijd

uit te voeren’. ‘Ik kan moeilijk kritiek verdragen

en ben snel geı̈rriteerd, zeggen ze.’

Als positief kenmerk vermeldt hij ‘bedacht-

zaamheid’, maar zegt dat hij ‘daar nog geen

voordeel van heeft gehad’.

Vanuit het autismespectrum kan er sprake zijn

van de autistische stoornis (hoog functionerend)

of het syndroom van Asperger. Tot de laatste

differentiatie wordt besloten vanwege de

spraaktaalontwikkeling (hij sprak jong al heel

goed), taalgebruik (breedsprakig), de motoriek

(clumsy), en de DISCO-algoritmescore. Andere

bijkomende stoornissen zijn niet gevonden. De

eerder gestelde ‘depressie’ is verklaard vanuit de

contactstoornis, die hem na de studie weerhield

van participatie in het dagelijks leven. Met be-

hulp van medicatie (die inmiddels is afge-

bouwd), behandeling en dankzij een geschikte

werksetting is de balans hersteld en heeft Anton

weer vulling en een taak in zijn leven. De be-

handeling die werd geadviseerd bestond uit

psycho-educatie in het gezin en op het werk en

individuele therapie in de vorm van gesprekken

met Anton waarin hem inzicht in het syndroom

van Asperger is geboden en de consequenties

van de stoornis op zijn functioneren. In een

latere fase heeft hij een socialevaardigheids-

training (groepstraining) gevolgd. Hij woont nog

thuis, maar staat op de wachtlijst voor een

RIBW-categoriale woning voor mensen met een

normale of bovennormale intelligentie en

autisme.

j27.8 Epiloog

Kanner heeft niet kunnen bevroeden waartoe zijn

eerste artikel over autisme zou leiden. Autisme

staat anno 2006 nog midden in de belangstelling.

Jarenlang is de aandacht primair naar kinderen

uitgegaan. Het is pas de laatste jaren dat de vol-

wassenenzorg ‘autisme’ in het pakket heeft. Ge-

avanceerd DNA-onderzoek biedt steeds meer in-

zicht in de etiologie, maar heeft nog niet tot harde

markers geleid. Ook het cognitief-psychologisch

onderzoek heeft veel meer inzicht in deze com-

plexe stoornis geboden. Desondanks zijn we nog

steeds aangewezen op het gedrag om tot de classi-

ficaties te komen. Onderzoek op het cognitieve ni-

veau draagt veel bij tot de behandeling. Door

middel van structuur, duidelijkheid en voorspel-

baarheid is de leefwereld van mensen met autisme

aanzienlijk te verbeteren. Autisme is niet te gene-

zen, maar met de huidige kennis is de kwaliteit

van bestaan van mensen met autisme aanzienlijk

te verhogen.

Handboek persoonlijkheidspathologie464



Autisme blijft wetenschappelijk gezien een fasci-

nerend fenomeen dat nog altijd talloze vragen op-

roept. Paradigma’s als comorbiditeit en kwets-

baarheid zullen in de komende jaren belangrijke

onderzoeksthema’s vormen. Welke stoornissen

gaan samen met autisme, is het één gevolg van het

andere, zijn mensen met autisme kwetsbaar voor

specifieke gedragsafwijkingen, bijvoorbeeld para-

filie of delinquent gedrag? Vragen die een multi-

disciplinaire benadering behoeven. De titel ‘Au-

tism: explaining the enigma’ (Frith, 2003) heeft

nog steeds een open eind.
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