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Samenvatting Er wordt een overzicht gegeven van

assessment, classificatie en formulering van een ruimere

diagnose bij kinderen met aan autisme verwante stoor-

nissen. Een goede anamnese en kinderpsychiatrisch

onderzoek leveren over het algemeen voldoende gege-

vens op ten behoeve van de classificatie. De auteurs

doen een aantal suggesties met betrekking tot onderwer-

pen die in de anamnese en het onderzoek aan de orde

kunnen komen. Voor de classificatie is een beslisboom

opgesteld, met als beginpunt een stoornis in de taalont-

wikkeling. Ten behoeve van een ruimere diagnose en een

behandelplan is aanvullende gespecialiseerde diagnostiek

noodzakelijk.
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In de voorafgaande bijdragen is er reeds op gewezen dat

aan autisme verwante stoornissen een zeer diverse symp-

tomatologie vertonen, waarbij de ontwikkeling zich bin-

nen elk ontwikkelingsdomein afwijkend kan voltrekken en

het profiel van de ontwikkelingsdomeinen tezamen dishar-

monieus is. De diversiteit in het beeld ontstaat doordat (1)

de domeinen waarop de ontwikkeling afwijkend verloopt

van kind tot kind kunnen verschillen, (2) het aantal domei-

nen waarop de ontwikkeling afwijkend verloopt kan ver-

schillen en (3) de symptomatologie zich met het ouder

worden van het kind steeds weer anders presenteert.

Dit artikel zal zich beperken tot de klinische diagnos-

tiek van aan autisme verwante stoornissen, aangezien het

beeld reeds in de voorafgaande artikelen in dit nummer

uitvoerig aan de orde is geweest.

In het klinisch diagnostisch proces onderscheiden we

twee elementen (we gebruiken de term element en niet

fase, omdat het om gelijktijdig plaatsvindende processen

gaat). Allereerst is er het proces van informatieverwer-

ving teneinde het kind categoraal te kunnen classificeren.

Aan het einde van dit proces zijn we in staat het kind al of

niet onder te brengen in de categorie ‘autisme’ of ‘aan

autisme verwante stoornissen’. De informatie moet van

dusdanige kwaliteit zijn dat het mogelijk gemaakt wordt

om te beoordelen of het kind op de vereiste ontwikke-

lingsdomeinen een afwijkende ontwikkeling vertoont om

tot de classificatie ‘autisme’ of ‘aan autisme verwante

stoornissen’ te komen.

Binnen de DSM–IV kunnen we ten behoeve van

autisme gebruik maken van de omschreven criteria op

de drie ontwikkelingsdomeinen die daarbij zijn voorge-

schreven, namelijk kwalitatieve tekortkomingen in de

sociale interactie, kwalitatieve beperkingen in de verbale

en non–verbale communicatie en opvallend

beperkte, zich herhalende stereotiepe patronen van

gedrag, belangstelling en activiteiten.

In geval van de classificatie ‘autisme’ gaat het om een

alles–of–niets–proces; het kind voldoet aan de criteria of

niet. Indien het niet aan de criteria voldoet, maar wél een

aantal criteria haalt, blijft de categorie ‘aan autisme ver-

wante stoornissen’ openstaan.

Het tweede element bestaat uit de aanvullende gespe-

cialiseerde diagnostiek teneinde te komen tot een dia-

gnose in ruimere zin, en op basis daarvan tot een

behandelplan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van psy-

chometrische instrumenten die al of niet speciaal ontwik-

keld zijn voor kinderen met autisme of aan autisme

verwante stoornissen, zoals gedragsobservatieschalen,
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gedragsvragenlijsten, gestandaardiseerde interviews,

psychologische en neuropsychologische testbatterijen.

Dergelijk onderzoek dient zoveel mogelijk behandelings-

gericht te zijn en daarmee aangrijpingspunten, doelstel-

lingen en evaluatiecriteria aan te reiken ten behoeve van

de behandeling.

Assessment ten behoeve van categorale classificatie

De diagnostische informatieverwerving moet het dus

mogelijk maken om een kind in een van de diagnostische

categorieën van de klasse pervasieve ontwikkelingsstoor-

nissen te classificeren. Daarmee moeten deze diagnosti-

sche categorieën van elkaar worden afgegrensd.

Tegelijkertijd zijn ontwikkelingsstoornissen in bepaalde

ontwikkelingsdomeinen niet uniek.We kennen binnen de

DSM–IV een aantal specifieke ontwikkelingsstoornis-

sen, die op zichzelf kunnen staan of in combinatie met

elkaar kunnen voorkomen. Daarnaast is de ontwikkeling

op tal van gebieden ook bij andere vormen van psycho-

pathologie gestoord. De diagnostische categorieën van

de pervasieve ontwikkelingsstoornissen moeten dus ook

naar buiten afgegrensd worden van andere stoornissen,

zoals de aandachtstekortstoornis met en zonder hyper-

activiteit en de overige gedragsstoornissen. Over het alge-

meen zal hiervoor een anamnese, een kinderpsychiatrisch

onderzoek en eventueel een thuisobservatie en school-

observatie voldoen. De anamnese en het kinderpsychia-

trisch onderzoek komen hierna uitgebreid aan de orde,

waarbij begonnen wordt met de bespreking van de

anamnese.

De anamnese kan bestaan uit het nauwkeurig uitdie-

pen van de aanmeldingsklacht en de hulpvraag (de spe-

ciële anamnese), het uitvragen van de ontwikkeling van

het kind en het huidig functioneren (de ontwikkelings-

anamnese), de gezinsanamnese (inclusief huwelijksana-

mnese en biografische anamnese van de ouders) en de

familieanamnese. We zullen in dit artikel niet nader

ingaan op de gezinsanamnese.

Speciële anamnese

In de speciële anamnese worden zowel de aanmeldings-

klachten als eventuele bijkomstige problemen uitgediept.

Het is belangrijk dat de ouders de gelegenheid krijgen om

hun zorgen naar voren te brengen. Gegeven het brede

patroon van klachten en symptomen bij kinderen met

aan autisme verwante stoornissen is het interessant om

na te gaan wat de ouders er precies toe heeft gebracht om

hulp te zoeken en over welke problemen zij zich demeeste

zorgen maken. Daarbij wordt gepoogd de klachten ver-

der uit te diepen door gedetailleerde beschrijvingen van

het feitelijke gedrag van het kind na te vragen. Onder-

werpen die hierbij aan de orde komen zijn de frequentie

en de duur van de problemen; de ernst van de problemen;

het tijdstip waarop de problemen begonnen; de aanlei-

ding om nu, hier en met deze klacht hulp te zoeken;

factoren die de problemen in stand houden, verergeren

of verlichten; effecten op de overige gezinsleden; pogin-

gen van de ouders en anderen om er iets aan te doen;

theorieën van de ouders over de oorzaken van de pro-

blemen en de veranderingen die verwacht worden als

resultaat van dit contact.

Wanneer de klachten en de zorgen van de ouders op

deze wijze systematisch zijn nagegaan, kan het zijn dat we

hierdoor al een waarschijnlijkheidsdiagnose kunnen stel-

len. Het is erg belangrijk om algemene opmerkingen door

verder doorvragen concreet te maken. Wanneer ouders

dat moeilijk vinden, helpt het soms om een doordeweekse

dag van opstaan tot naar bed gaan door te nemen. Tij-

dens dit proces moet de clinicus steeds besluiten of het

gedrag in kwestie zinvol geplaatst kan worden binnen het

symptomencomplex van aan autisme verwante stoornis-

sen, of dat dit relevant is om het syndroom af te grenzen

van andere kinderpsychiatrische stoornissen. Dit bepaalt

hoe grondig het onderwerp verder wordt uitgediept.

Daarnaast is het van belang om inzicht te krijgen in

overige klachten, die mogelijk geen bijdrage leveren aan

de classificatie, maar die wel van belang zijn voor het

behandelplan. Soms is de diagnostische classificatie het

minste probleem in het diagnostiekproces en gaat het er

veel meer om zicht te krijgen op factoren die bepaald

symptoomgedrag uitlokken, de frequentie bepalen, de

ernst bepalen, het gedrag in stand houden en de duur

bepalen. Dit komt neer op een systematische functionele

analyse van het betreffende probleemgedrag.

De onderzoeker moet zich steeds realiseren dat pro-

bleemgedragingen bij kinderen met een aan autisme ver-

wante stoornis erg context–afhankelijk zijn. Zo zijn de

stoornissen die deze kinderen vertonen in gezelschap van

leeftijdgenoten vaak het ernstigst en bij vreemde volwas-

senen het minst (Van der Gaag, 1993a). Het is dus

belangrijk om bij het verder uitdiepen van de probleem-

gedragingen ook te vragen naar de context, door middel

van vragen als: ‘Maakt het uit waar het kind is?’, ‘Maakt

het uit wie er bij hem is?’, ‘Komen de problemen vaker

voor op bepaalde tijden van de dag dan op andere tijden

van de dag?’ en ‘Wat is het kind aan het doen en wat bent

u aan het doen op het moment dat de probleemgedra-

gingen zich voordoen?’

Ontwikkelingsanamnese

Omdat het gaat om pervasieve ontwikkelingsstoornissen

is het van belang om de ontwikkeling chronologisch na te
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lopen en daarbij de verschillende ontwikkelingsdomeinen

verder uit te diepen. Ook hier is het weer zinvol te begin-

nen met enkele open vragen. Allereerst kan gevraagd

worden aan de ouders wanneer ze zich voor het eerst

zorgen gingen maken over het functioneren van hun

kind en vervolgens waarover ze zich precies zorgen maak-

ten.Daarbij kan verder nagevraagdworden of de ouders –

terugblikkend en wetend dat er inderdaad problemen

bestaan – al eerder signalen hebben waargenomen over

het niet optimaal verlopen van de ontwikkeling.

Het is noodzakelijk om goed zicht te krijgen op het

moment waarop de klachten voor het eerst zichtbaar

waren, omdat het voor de diagnose autistische stoornis

een voorwaarde is dat de stoornis vóór het derde jaar

is ontstaan, blijkens een vertraagde of abnormaal verlo-

pende ontwikkeling op het terrein van de sociale inter-

actie, taal in sociaal–communicatief gebruik en

symbolisch of verbeeldend spel.Wanneer ouders ermoeite

mee hebbenomde ontwikkelingsmijlpalen en het ontstaan

van probleemgedrag nauwkeurig in de tijd te lokaliseren,

helpt het om dit te koppelen aan belangrijke periodes in

het gezin. In de herinnering wordt bepaalde thematische

kennis aan een bepaalde periode (maanden, jaren) van

het leven gekoppeld (Brown, Shevell & Conway, 1986),

zoals ‘toen ik samenwoonde met de vader van mijn

oudste zoon’ of ‘toen ik bij de Hema werkte’.

Na het lokaliseren in tijd van de eerste verontrustende

signalen, wordt de ontwikkelingsanamnese systematisch

afgenomen, van de zwangerschap tot het huidige functi-

oneren, zoals dat bij elke ernstige psychische stoornis

gebeurt. In het kader van aan autisme verwante stoornis-

sen is het daarbij van belang om vooral aandacht te

besteden aan de mijlpalen in de spraak–taalontwikkeling,

de spelontwikkeling, de socialisatie, de ontwikkeling van

de motoriek en ten slotte het ontstaan van stereotiepe

repetitieve patronen van gedrag, interesses en activiteiten.

Spraak–taalontwikkeling

Hierbij gaat het erom de taalontwikkeling in kaart te

brengen, zowel wat betreft vertraging in de ontwikkeling

als afwijkende ontwikkeling. Bij veel kinderen met een

aan autisme verwante stoornis zien we wel een vertraagde

spraak–taalontwikkeling optreden zonder de opvallende

specifieke afwijkingen zoals we die bij autistische kinde-

ren zien. Bij gedetailleerd navragen komen echter toch

vaak subtiele afwijkingen op dit terrein aan het licht.

Globaal wordt de spraak–taalontwikkeling nagegaan

op het gebied van de vorm (syntaxis), de inhoud (seman-

tiek) en het gebruik (pragmatiek), zowel wat betreft het

begrip als de productie.

Autistische baby’s vallen al op doordat het brabbelen

niet zozeer op imitatie is gebaseerd; het lijkt eerder te

gaan om een uit het kind zelf voortkomend rigide

gedragspatroon. Het brabbelen is daarmee ook niet op

communicatie gericht en het heeft een monotoon karak-

ter. Aan de ouders wordt derhalve gevraagd hoe lang het

kind bleef brabbelen, hoe vaak het dit deed, hoe de com-

plexiteit was en vooral ook hoe de kwaliteit van de into-

natie en de interactiekenmerken waren.

Bij peuters speelt imitatie een belangrijke rol bij spel-

letjes als zwaaien, of kiekeboe spelen.

Autistische baby’s en peuters imiteren veel minder de

verschillende geluiden en gebaren van de omgeving, en

als ze het wel doen krijgt het een obsessieve en egocen-

trische gerichtheid. Symptomen als ik–jij–omkeringen,

echolalie, papegaaien en neologismen hoeven op zichzelf

niet voor te komen in het kader van een aan autisme

verwante stoornis, maar ze kunnen wel bij deze kinderen

worden vastgesteld en deze symptomen vormen dan een

nuttige aanwijzing in de richting van een pervasieve

ontwikkelingsstoornis.

Vervolgens wordt nagevraagd wanneer het kind de

eerste woordjes – anders dan ‘mamma’ of ‘pappa’ – ging

zeggen, waarbij ook van belang is te weten welke woordjes

dat waren. Ongeveer de helft van de kinderen kent rond

de eerste verjaardag drie à vier woordjes en spreekt

met twee à drie woordzinnetjes rond de tweede verjaar-

dag. De vraag is vervolgens of het kind wist wat deze

woordjes betekenden. In verband met het taalbegrip

wordt gevraagd of de ouders het idee hadden dat het

kind als peuter eenvoudige opdrachten begreep, of het

gebaren en aanwijzen gebruikte om wensen duidelijk te

maken, wanneer het kind voor het eerst liedjes ging mee-

zingen en hoe oud het kind was toen het grootste deel van

de uitspraken ook voor anderen dan de ouders begrijpe-

lijk was. Als vuistregel kan hierbij gehanteerd worden dat

de taaluitingen van een kind op tweejarige leeftijd voor

minstens de helft begrijpelijk moeten zijn, op driejarige

leeftijd moet 75 procent begrijpelijk zijn en op vierjarige

leeftijd moeten de taaluitingen voor vreemden volledig

begrijpelijk zijn (Bishop, 1994).

Een achterstand in de spraak–taalontwikkeling op het

terrein van de taalvorm is geenszins specifiek voor aan

autisme verwante stoornissen. Integendeel, deze komt

aspecifiek voor als comorbiditeit bij veel vormen van

psychopathologie. Bij sprekende autistische kinderen is

de taalontwikkeling met betrekking tot de syntaxis wel

vertraagd, maar niet opvallend afwijkend, wordt het

normale patroon gevolgd en komen er bij hen zelfs min-

der vaak uitspraak– en woordvormingsfouten voor

(Goorhuis & Schaerlaekens, 1994). Wel zijn neologismen

kenmerkend, bijvoorbeeld: Tom vertelde dat ze thuis een

miauwdoos hebben (=poes). Aan tafel klaagt hij dat de

spruitjes naar verleden tijd smaken.
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Vaak is de taalontwikkeling veel afwijkender op het

terrein van de semantiek. De taalinhoud vertoont dan een

armoede door een gebrekkige woordenschat, maar ook

door een onvermogen met taal te spelen. Woordspelin-

gen worden niet begrepen, maar ook met gangbare uit-

drukkingen als ‘een luchtje scheppen’ hebben ze grote

moeite. Vooral wanneer het om de symbolische en con-

ceptuele aspecten van de taal gaat, zijn ze onthand. Er

bestaat de neiging uitdrukkingen letterlijk op te vatten

(‘hij was vandaag zo lastig, ik kon hem wel achter het

behang plakken’), hetgeen angsten of woede kan oproe-

pen. Over het algemeen kunnen ouders veel anekdotes

vertellen over ‘misverstanden’ bij hun kinderen. Normale

kinderen leggen zich sneller neer bij de ‘onlogica’ van

dergelijke uitdrukkingen en onderscheiden zich van kin-

deren met contactstoornissen doordat ze deze uitdruk-

kingen zelf op correcte wijze gaan toepassen (Goorhuis &

Schaerlaekens, 1994).

De ontwikkeling van de pragmatiek is zeer kwetsbaar

gebleken bij autistische kinderen en kinderen met aan

autisme verwante stoornissen. Autistische kinderen

gebruiken de taal niet of zeer onvoldoende in communi-

catieve zin. Het gaat hier om het afstemmen van de taal-

inhoud en taalvorm op de context en verwachtingen van

de gesprekspartner. Bij kinderen met een aan autisme

verwante stoornis is deze problematiek vaak subtiel aan-

wezig, maar toch in dusdanige vorm dat dit bijdraagt aan

de ervaring van een contactstoornis die we bij deze kin-

deren hebben. Onder de paragraaf kinderpsychiatrisch

onderzoek zullen we een aantal aspecten van het taalge-

bruik bespreken.

We vragen verder na hoe de luisterhouding van het

kind is. Hierbij is het uiteraard nuttig om te weten of het

gehoor van het kind goed is (heeft het kind middenoo-

rontstekingen doorgemaakt, was de gehoortest goed?).

Vervolgens kan worden nagevraagd of het kind je aan-

kijkt als je iets zegt, stopt met zijn bezigheden en laat

merken dat hij het begrepen heeft door vragen te stellen

of antwoord te geven.

Ontwikkeling van symbolisch en verbeeldend spel

In het spel komen de cognitieve ontwikkeling, de interes-

ses en sociale interacties samen. De ervaring leert ons dat

er op dit terrein altijd forse problemen zijn bij kinderen

met een aan autisme verwante stoornis. Rutter (1985)

stelt dat de spelontwikkeling en de sociale ontwikkeling

in de afname van een ontwikkelingsanamnese vaak het

minst uit de verf komen.

Allereerst willen we weten of het kind zich überhaupt

voor de omgeving en voor speelgoed interesseert. Som-

mige kinderen hebben een duidelijke voorkeur voor meer

verbale interacties ten koste van spelactiviteiten die een

beroep doen op visuo–ruimtelijke of motorische vaardig-

heden. Bij de interesse in de omgeving wordt ook nage-

gaan of het kind wil weten hoe dingen werken en hoe ze in

elkaar zitten. Hierbij moet interesse afgegrensd worden

van preoccupatie. Vervolgens is van belang hoe complex

het spel van het kind is en hoe geschakeerd; is er een

neiging tot stereotiep spel, wordt speelgoed gebruikt op

een manier waarvoor het bedoeld is en ten slotte is het

kind in staat tot symbolisch spel waarbij materiaal los

gezien wordt van het dagelijks gebruik en een symboli-

sche betekenis krijgt? Wat betreft de cognitieve compo-

nenten van het spel kan gevraagd worden op welk niveau

het kind de verschillende spelvormen beheerst; wat voor

puzzels maakt het kind, met hoeveel stukjes? Is het in

staat om met constructiespel te spelen, zoals lego, en wat

is de kwaliteit van de bouwwerken die het kind ermee

maakt? Tekent het en op welk niveau? Is het kind in staat

om regelspel te spelen met andere kinderen en hoe vlot

leert het daarbij de spelregels? Bij veel kinderen met een

aan autisme verwante stoornis is vooral het verbeeldend

spel ernstig gestoord. Mogelijk gerelateerd aan de pro-

blemen op het gebied van de semantiek lijkt het kind niet

los te kunnen komen van de concrete betekenis van het

spelmateriaal en van de situatie. Het is dan ook van

belang om na te vragen in hoeverre het kind in staat is

tot fantasiespel en doen–alsof–spel zoals ‘vadertje–en–

moedertje’, ‘schooltje’ enzovoort. We vragen verder na

in hoeverre het kind op thema’s varieert, omdat we vaak

zien dat de kinderen bij wie dit soort spel wel aanwezig is,

de thema’s zeer stereotiep en rigide hanteren. Veel kin-

deren met een aan autisme verwante stoornis vallen terug

op hun stereotiepe gedragspatronen wanneer de ouders

hen hun gang laten gaan. De vraag is dan wat op zo’n

moment hun favoriete onderwerpen en spelhandelingen

zijn. Sommige kinderen blijven steken in het sorteren

zonder echt tot spel te komen.

Wat betreft het sociale aspect is belangrijk te weten

hoe de spelactiviteiten samen met andere kinderen ver-

lopen; is er alleen sprake van parallel–spel, waarbij het

kind zijn eigen spel speelt in aanwezigheid van, maar

naast een ander kind, óf is er werkelijk sprake van samen-

spel? We willen weten of het kind in staat is om zich in te

voegen in het spel van andere kinderen en of het spel met

andere kinderen in gang weet te houden. Vervolgens

komt het erop aan hoe flexibel het kind is in het samen-

spel en of er sprake is van geven en nemen en het sluiten

van compromissen. Ook hier kan de rigiditeit van het

kind leiden tot voortijdig afbreken van het samenspel,

omdat onvoldoende rekening gehouden wordt met de

behoeften en wensen van het andere kind. Het is belang-

rijk om gedetailleerd bij ouders na te vragen waarom

zij denken dat samenspel met andere kinderen vastloopt

en of het kind in de keuze van vriendjes speciaal die
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kinderen uitzoekt die bereid zijn mee te gaan in de speci-

fieke voorkeuren. Ten slotte zijn we alert op symptomen

die karakteristiek zijn voor autisme zoals rigide gehan-

teerde routines of rituelen, weerstand tegen veranderin-

gen en preoccupaties met of interesse in ongebruikelijke

aspecten van mensen of objecten.

Sociale interacties

Een derde terrein waar we tijdens de anamnese dieper op

in willen gaan, betreft de sociale interacties.

Allereerst willen we hier weten of het kind differenti-

eert tussen mensen en of het voorkeuren heeft voor ver-

schillende volwassenen en leeftijdgenoten, bekenden en

onbekenden, gezinsleden en buitenstaanders. Heeft het

kind duidelijke voorkeuren of lijken mensen inwissel-

baar? Vervolgens gaan we na of het kind een patroon

van veilige hechting heeft doorgemaakt en of er in de

vroege ontwikkeling op dit terrein afwijkende patronen

waren, zoals versterkte separatieangst, overmatig aan-

klampend (‘clinging’) gedrag en afwerende of onverschil-

lige reacties na scheiding van de ouders. Kinderen met

een aan autisme verwante stoornis kunnen zeer aanklam-

pend zijn, waarbij ze verzorgers geen moment met rust

laten. In de klas vragen ze voortdurend de aandacht van

de leerkracht en roepen hiermee veel irritatie op.

Ook willen we weten wat de wijze is waarop het kind

anderen benadert. Het gaat hier in feite om sociale vaar-

digheden, gecombineerd met een zekere sociale intuı̈tie,

waarbij het kind leert onderscheiden welke mensen wel

en welke geen prijs stellen op toenadering en waarbij het

de vraag is of het kind in staat is de kat uit de boom te

kijken en mensen eventueel voor zich te winnen door het

tonen van positieve emoties en het adequaat uiten van

belangstelling voor verdere interactie. Problemen op dit

terrein zijn vaak vooral manifest in de omgang met

leeftijdgenoten.

We willen hier ook weten hoe het kind reageert op

toenaderingspogingen van anderen; kijkt het kind hen

aan, lacht het, vindt het kind het prettig of toont het

overmatige verlegenheid of onhandigheidmet de situatie.

Kinderen met een aan autisme verwante stoornis zijn op

dit terrein vaak uitermate onhandig. Hier is ook belang-

rijk of het kind in staat is om dingen om de beurt te doen,

op zijn beurt kan wachten, geı̈nteresseerd is in de respons

van de ander, tegen grapjes kan, zelf grapjes maakt,

geniet van spelletjes of activiteiten met anderen en ver-

volgens of de regulatie van emoties tijdens de interacties

en het spel adequaat is.

Veel van de kinderen die bij ons aangemeld worden

voor klinische behandeling kregen aanvankelijk de clas-

sificatie gedragsstoornis. Doordat deze kinderen gebeur-

tenissen verkeerd interpreteren en door hun rigiditeit

kunnen ze als brutaal overkomen. Voorbeeld: de juf van

Mathijs zei in de klas dat de kinderen moesten stoppen met

taal en beginnen met rekenen. Mathijs reageerde niet en

ging door met taal. De juf werd boos en stuurde hem de

gang op. Op de drempel van de deur draaide Mathijs zich

om en vroeg: maar juf op de gang kan ik toch ook niet

rekenen?

Andere kinderen met een aan autisme verwante stoor-

nis zijn zeer gevoelig voor hun territorium en ontsteken in

heftige woede wanneer daarmee geen rekening gehouden

wordt. Voorbeeld: Tom functioneerde goed in de klas

totdat er een kind dicht langs zijn tafeltje liep. Hij werd

dan driftig, begon erop los te slaan en gooide zijn tafeltje

omver. Dit was dermate ontregelend in de klas dat aan zijn

ouders plaatsing op eenZMOK–school werd geadviseerd.

Dit advies was voor de ouders aanleiding om een kinder-

psychiatrisch onderzoek aan te vragen.

De juiste aanleiding voor agressieve reacties en

opstandigheid wordt bij deze kinderen vaak niet onder-

kend. Een bijkomend probleem is dat agressief gedrag

ook opgewekt kan worden door een achterdochtige

interpretatie van sociale interacties, zoals al door Asper-

ger (1944) werd beschreven. Dezelfde problematiek

speelt mogelijk eveneens een rol bij de sterke rivaliteit

tussen broertjes en zusjes, die wij in de behandeling fre-

quent tegenkomen. Dit is voor ouders vaak een probleem

van de eerste orde.

Een veelvuldige klacht van ouders is ook dat hun kind

geplaagd wordt door leeftijdgenoten; we willen hierover

weten hoe lang het al bestaat, of het onder alle omstan-

digheden voorkomt, of het kind nog vriendjes heeft die

hem niet plagen, wat de reactie van het kind op het plagen

is en wat de theorieën zijn van de ouders met betrekking

tot de vraag waarom hun kind geplaagd wordt. Verder is

het de moeite waard om te onderscheiden of het kind

sociaal geı̈soleerd wordt of ook daadwerkelijk mikpunt is

van pesterij. In het eerste geval wordt het kind door leef-

tijdgenoten genegeerd, bijvoorbeeld omdat een disfore,

vreugdeloze uitstraling geen plezier in spelinteracties sug-

gereert. In het tweede geval kan het kind daadwerkelijk

gepest en gebrutaliseerd worden, mogelijk uitgelokt door

onhandigheid in het sociale contact en/of bizarre uitspra-

ken of handelingen.

Overig functioneren

Aan het eind van de anamnese willen we zicht krijgen op

het actuele functioneren van het kind. Een van de onder-

werpen die daarbij aan de orde komen is de regulatie van

emoties. Emoties van deze kinderen kunnen erg door-

schieten in heel heftige, moeilijk te hanteren emotionele

reacties zoals paniek of woede. Ook willen we weten of

er depressieve kenmerken zijn en/of angsten en fobieën.
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Belangrijk is dan om te weten in hoeverre deze angsten

leeftijdsadequaat zijn en in hoeverre het kind zich gerust

laat stellen door de ouders.

Driftbuien kunnen voor de ouders een bron van zorg

en aandacht zijn. Agressie en vernielzucht vragen speci-

ale aandacht. In tegenstelling tot kinderen met een

gedragsstoornis is de agressiviteit van deze kinderen

vaak onvoorspelbaar, zowel jegens anderen als jegens

zichzelf. Wanneer deze agressie op de voorgrond staat,

is dit over het algemeen een zeer moeilijk te hanteren

probleem en is gedetailleerde navraag en observatie

noodzakelijk (zie vorige paragraaf).

Een kenmerk dat we geregeld tegenkomen bij kinderen

met een aan autisme verwante stoornis is de wisselvallige

reactie op zintuiglijke prikkels; dit geldt zowel voor audi-

tieve als voor visuele en tactiele prikkels. Deze kinderen

reageren meestal sterk op auditieve signalen. Veel ouders

hebben niet in de gaten dat hun kind hier zo gevoelig voor

is. Tijdens het afnemen van de anamnese interpreteren

ouders het dan achteraf vaak wel als zodanig. Sommige

kinderen zijn erg gevoelig voor tactiele prikkels en reage-

ren heftig op aanraking of zelfs op kleding die ze aan

hebben. Zinvol is om na te gaan hoe de reactie is op

pijnprikkels, omdat afwijkende reacties op dit terrein het

kind in gevaar kunnen brengen, doordat ziekte of verwon-

ding te laat onder de aandacht worden gebracht.

We willen ook weten of er gewoonten zijn die veel ener-

gie van het kind en de omgeving vragen; deze kunnen de

vorm van obsessies en dwanghandelingen aannemen en

zijn daarbij op zichzelf doel voor behandeling. Het is ook

zinvol om expliciet na te vragen of er nu of in het verleden

tics zijn waargenomen. Ticstoornissen komen frequent

voor bij kinderen met een aan autisme verwante stoornis.

Bij kinderen met een aan autisme verwante stoornis

bestaan er, evenals bij kinderen met autisme, problemen

in de motorische ontwikkeling. In het gesprek met de

ouders gaan we dus na in hoeverre motorische mijlpalen

bereikt zijn en wanneer. Naast een vertraagdemotorische

ontwikkeling zien we ook geregeld typische motorische

verschijnselen, zoals fladderen bij spanning of opwin-

ding, een typische houding, op de tenen lopen en een

vlakke psychomotoriek. Kinderen met een stoornis van

Asperger vertonen vaak een duidelijke motorische

onhandigheid (clumsiness). In het algemeen hebben kin-

deren met een aan autisme verwante stoornis vaak pro-

blemen met motorische activiteiten als fietsen, zwemmen

en (rol)schaatsen.

De familieanamnese

Het is bekend dat er een genetische bijdrage is aan de

etiologie van autisme en aanverwante stoornissen. Het is

nog onduidelijk wat er precies overgeërfd wordt, het

autistisch syndroom in engere zin of specifieke cognitieve

defecten (Van Engeland, 1995). In elk geval betekent

dit dat we in de familieanamnese nagaan of er pervasieve

ontwikkelingsstoornissen voorkomen, danwel andere

cognitieve defecten. Het gaat om taalontwikkelings-

stoornissen, specifieke leerstoornissen en mentale retar-

datie (bijvoorbeeld het fragiele–x–syndroom). Ook

wordt nagevraagd of medische aandoeningen voorko-

men als stofwisselingsziekten en neurologische ziekten

als neurofibromatose. Verder wordt nog expliciet

gevraagd naar het voorkomen van schizofrenie, aan-

dachtstekortstoornissen en ticstoornissen.

Het kinderpsychiatrisch onderzoek

De gebieden die hiervoor genoemd zijn als belangrijk met

betrekking tot de diagnostiek van aan autisme verwante

stoornissen moeten ook in het psychiatrisch onderzoek

zoveel mogelijk onderwerp zijn van observatie. Over het

algemeen zullen we enkele onderzoeken nodig hebben, al

is het alleen maar om het aspect van de contactgroei te

kunnen beoordelen: maakt het kind inderdaad gebruik

van de herhaalde ontmoetingen om daarmee de relatie en

het contact met de onderzoeker te verdiepen? Hierbij

moet men zich bedenken dat oogcontact bij deze kinde-

ren vaak wel aanwezig is en de contactstoornis zich sub-

tieler manifesteert dan bij autisme. Verder is het zo dat

kinderen met aan autisme verwante stoornissen hun pro-

blematiek vaak meer zichtbaar presenteren in situaties

waarin ze zich op hun gemak voelen (Minderaa & Van

Engeland, 1992); ook dit pleit voor herhaalde observaties.

De spelkamerobservatie biedt de kans om te zien hoe

het kind exploreert. Wanneer de onderzoeker een wat

passieve rol aanneemt, komt hij te weten hoe het kind

omgaat met het spelmateriaal en of het kind initiatieven

ontplooit om samen met de onderzoeker iets te gaan

doen, of dat het kind alleen gaat spelen en waarmee.

Geregeld zien we ontremmingen optreden, bijvoorbeeld

bij vrije tekenopdrachten: Pim tekende een brand in een

huis. Tijdens het tekenen maakte hij de vlammen steeds

groter en werd hij zichtbaar angstiger. De onderzoeker

moest ingrijpen om Pim weer terug te brengen in de

realiteit.

Ook kunnen we vaststellen wat het spelniveau is, wat

de mate van creativiteit en flexibiliteit is, en we kunnen

een aantal kenmerken van de verbale interacties registre-

ren. Aspecten waarop in het kader van onderzoek naar

de pragmatiek gelet wordt, zijn onder andere (Heevel &

Groenhuis, 1987):

1. In hoeverre zijn de uitingen van het kind gebonden

aan de situatie hier en nu; kan het ook praten over

niet aanwezig materiaal?
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2. Maakt het verschil voor de taaluitingen van het kind

of de situatie zich wijzigt wat betreft aanwezige per-

sonen, of er bekende of onbekende mensen aan het

gesprek deelnemen?

3. Moet het kind vaak aangespoord worden om iets te

zeggen of te antwoorden (bijvoorbeeld: ‘ik vroeg je

wat, geef eens antwoord’)?

4. Begrijpt het kind wat de bedoeling en de gewenste

sfeer is van een gesprek?

5. Hoe is de beurtverdeling in het gesprek; hoeveel is het

kind zelf aan de beurt (meer/minder dan de volwas-

sene)?; hoe vindt de beurtoverdracht plaats?

6. Is er een logische verklaring wanneer een opmerking

niet aansluit?

7. Laat het kind zich afgezien van de eigen interesses-

feer voldoende beı̈nvloeden door onderwerpen die de

gesprekspartner inbrengt?

8. Introduceert het kind niet zomaar namen of

gebeurtenissen?

9. Sluit de intonatie aan bij de inhoud van de zin?

10. Kunnen ambigue zinnen op grond van voorgaande

informatie eenduidig geı̈nterpreteerd worden?

11. Gebruikt het kind non–verbale communicatie vol-

doende om de sfeer en de bedoeling van de verbale

interactie te ondersteunen?

12. Begrijpt het kind non–verbale uitingen van de onder-

zoeker voldoende?

13. Is de non–verbale communicatie congruent met de

(affectieve) inhoud van het taalgebruik?

Taalstoornissen en denkstoornissen zijn moeilijk van

elkaar af te grenzen. Denkstoornissen die we geregeld

tegenkomen zijn stoornissen in de vorm, zoals rigiditeit,

persevereren, associëren en traagheid van denken. Daar-

naast vinden we ook stoornissen in de inhoud, zoals

magisch denken wanneer dat niet meer leeftijdsadequaat

is, en een paranoı̈de gekleurde gedachtengang. Bij som-

mige kinderen ontwikkelen zich in de loop van de tijd

zelfs wanen. De afgrenzing van een vroeg optredende

schizofrenie wordt dan moeilijk. Dit geldt ook voor

stoornissen in de realiteitstoetsing en het optreden van

hallucinaties.

Wanneer de onderzoeker actiever wordt en het kind

opdrachten geeft, zien we hoe het reageert op de over-

gang van de vrije naar de meer gestructureerde opdracht-

situatie. Verder biedt het onderzoek de gelegenheid om

rechtstreeks de regulatie van de emoties, de aanwezigheid

van stereotypieën of gewoonten en tics vast te stellen. In

verband met de differentiële diagnostiek is van belang te

weten wat het activiteitsniveau van het kind is en hoe

de reactie is op zintuiglijke informatie. Tevens kan de

motoriek onderzocht worden door enkele eenvoudige

opdrachten als hinkelen, tekenen en een bal vangen, en

krijgen we door observatie van het spel en de kwaliteit

van de antwoorden van het kind tijdens het interview

een indruk van het cognitief functioneren van het kind.

In verband met de context–afhankelijkheid van gedrags-

problemen van kinderen met aan autisme verwante

stoornissen is het nuttig om de informatie van het kinder-

psychiatrisch onderzoek aan te vullen met een thuisob-

servatie en een observatie in de klas. Dit is vooral

geı̈ndiceerd als het kinderpsychiatrisch onderzoek het

probleemgedrag onvoldoende heeft kunnen objectiveren.

De ongestructureerde situatie, in het bijzonder met leef-

tijdgenoten, is de lakmoesproef voor de diagnostiek van

een aan autisme verwante stoornis. Op basis van deze

informatie kunnen we een poging doen de verschillende

symptomen die wijzen op stoornissen in de verschillende

ontwikkelingsdomeinen te classificeren met behulp van

de DSM–IV.

Meerassige classificatie

In de DSM–IV worden autisme en aan autisme verwante

stoornissen op as I geclassificeerd en mentale retardatie

op as II. Classificatie vindt het beste plaats door middel

van een stappenplan. Uitgangspunt is dat we naar aan-

leiding van diagnostische gegevens denken aan een per-

vasieve ontwikkelingsstoornis.

Stap één: de vraag moet beantwoord worden of er

sprake is van een vertraagde en afwijkende taalontwikke-

ling. Indien dit het geval is, pleit dit voor een autistische

stoornis, wanneer de taalontwikkeling normaal verlopen

is, moet de stoornis van Asperger worden overwogen.

Stap twee is de overweging of er inderdaad een con-

tactstoornis bestaat. Wanneer dit zo is, moet bekeken

worden of de gedragsproblemen passen bij de criteria

zoals geformuleerd onder de ‘autistische stoornis’ of de

‘stoornis van Asperger’, of dat ze beter passen in andere

diagnostische categorieën, zoals de aandachtstekort-

stoornis met hyperactiviteit of de antisociale gedrags-

stoornis. Als dit niet zo is, wordt vastgesteld of de

stoornis in de taalontwikkeling geı̈soleerd voorkomt en

verder geclassificeerd kan worden als een specifieke com-

municatiestoornis. Eventueel worden overige problemen

als motorische onhandigheid en leerproblemen geclassi-

ficeerd als coördinatie–ontwikkelingsstoornis of een leer-

stoornis (reken–, lees– en schrijfontwikkelingsstoornis).

Stap drie bestaat uit het vaststellen van het niveau van

intellectueel functioneren; dit is vooral relevant in het

geval van autisme dat in driekwart van de gevallen

gepaard gaat met matige of ernstige zwakzinnigheid.

Maar ook de aan autisme verwante stoornissen kunnen

voorkomen bij kinderen die zwakzinnig zijn. We spreken

in dat geval van de dubbele handicap van mentale
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retardatie en een psychische stoornis. De diagnostiek is

dan vaak lastig.

Over het algemeen zien we bij de aan autisme verwante

stoornissen voor het merendeel kinderen die op moeilijk

lerend of zwakbegaafd niveau functioneren, maar som-

mige kinderen zijn gemiddeld of zelfs hoogbegaafd. Voor

de stoornis van Asperger is het een voorwaarde dat de

intelligentie minstens laaggemiddeld is. Een moeilijke

afgrenzing is die tussen hoog functionerende autisten en

kinderen met de stoornis van Asperger. Hier moet de

eerste stap, de beoordeling van de taalontwikkeling, de

doorslag geven.

Stap vier: de vraag moet beantwoord worden of er

sprake is geweest van een periode van normale ontwikke-

ling, voorafgaand aan het ontstaan van de contactstoor-

nis; in dat geval moet de classificatie ‘desintegratieve

stoornis van de kinderleeftijd’ of de stoornis van Rett

overwogen worden. De stoornis van Rett komt alleen bij

meisjes voor.

Wanneer er veel, maar onvoldoende kenmerken zijn

voor de classificatie ‘autistische stoornis’ en het kind ook

niet in aanmerking komt voor een classificatie als stoornis

van Rett of desintegratieve stoornis van de kinderleeftijd,

staat de rubriek ‘aan autisme verwante stoornis’ (PDD–

NOS ) open.Deze stappen kunnenwordenweergegeven in

een beslisboom, waarbij de taalontwikkeling de eerste

insteek is (figuur 1).

Verder moet bekeken worden of er op as III medische

problemen moeten worden gecodeerd, of er psychosoci-

ale stressfactoren zijn (as IV) en wat het globaal niveau

van functioneren (as V) is.

Aanvullende diagnostiek

Binnen het symptomencomplex van de aan autisme ver-

wante stoornissen zijn er symptomen die een belangrijke

prognostische waarde hebben, namelijk een achterblij-

vende taalontwikkeling en mentale retardatie. Tekorten

op deze terreinen kunnen bovendien de behandeling in

belangrijke mate compliceren. Het is dus van belang om

nauwkeurig te weten wat het niveau van cognitieve vaar-

digheden is en indien het kind de basisschoolleeftijd heeft

bereikt, is gedetailleerde informatie van de leerkracht

Figuur 1 Beslisboom:
classificatie van aan autisme
verwante stoornissen volgens
de DSM-IV.
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noodzakelijk. Daarnaast dient er bij deze kinderen altijd

een psychologisch onderzoek uitgevoerd te worden met

een voor het kind geschikte intelligentietest. Van het

resultaat is niet alleen het IQ maar ook het profiel van

belang.

Veel kinderen met aan autisme verwante stoornissen

hebben een grillig intelligentieprofiel waarbij specifieke

vaardigheden gepaard gaan met specifieke uitvallen.

Vanuit een neuropsychologische achtergrond zijn er ver-

schillende speculaties over onderliggende neuropsycho-

logische tekorten bij kinderen met autisme en aan

autisme verwante stoornissen. Frith en Baron–Cohen

hebben gepleit voor de afwezigheid van een ‘theory of

mind’ bij kinderen met contactstoornissen als het cen-

trale tekort (bijvoorbeeld Baron–Cohen, 1995). Ozonoff

en McEvoy (1994) pleiten voor tekorten in de centrale

executieve functies als onderliggend tekort. Het gaat

daarbij om cognitieve functies die vaak geassocieerd wor-

den met het functioneren van de frontale hersenkwab-

ben. Tests waarmee deze functies gemeten kunnen

worden zijn onder andere de Wisconsin Cardscoring

Test, de Category Test, de Trailmaking Test en de

Tower of Hanoi (zie voor een beschrijving van deze tests

Reitan & Davidson, 1974; Bouma, König & De Vries,

1992). Deze taken meten planning, profiteren van feed-

back, cognitieve flexibiliteit, het snel kunnen wisselen

van concept, het werkgeheugen en perseveratie. Het

gaat hier om probleemoplossingsvaardigheden die gere-

geld tekort schieten bij kinderen met aan autisme ver-

wante stoornissen.

Een volledig neuropsychologisch onderzoek kan zin-

vol zijn om het geheel van cognitieve neuropsychologi-

sche vaardigheden van het kind in kaart te brengen en

daarbij een sterkte/zwakte–analyse te maken. Vooral

ook het herkennen van sterke kanten op het gebied van

de cognitieve vaardigheden kan zinvol zijn, opdat hier bij

de behandeling een beroep op kan worden gedaan. Zo

kan het nuttig zijn om op grond van deze gegevens bij

kinderen met taalproblemen en goede ruimtelijk–visuele

capaciteiten veel gebruik te maken van visuele ondersteu-

ning. Planborden en taakkaarten kunnen het kind op

visuele wijze ondersteunen bij de dagindeling en het

opsplitsen van een complexe taak in onderdelen.

Vooral Rourke (1989) heeft gewezen op het syndroom

van de ‘Non–verbal Learning Disabilities’ waarbij juist

het omgekeerde vaardigheidsprofiel zichtbaar wordt,

namelijk kinderen bij wie de verbale mogelijkheden die

van de visuo–ruimtelijke vaardigheden overstijgen. Het

gaat om kinderen die qua beeld sterk lijken op kinderen

met de stoornis vanAsperger.De beschrijving vanRourke

is vooral geworteld in het neuropsychologische hersenen–

gedragmodel. Uitgangspunt hierbij is dat een tekort in de

visuo–ruimtelijke perceptie, met als secundair gevolg een

stoornis in de aandacht voor visuo–ruimtelijke informa-

tie, centraal is aan de stoornis. Op grond van deze opvat-

ting zou bij deze kinderen juist het overmatig gebruiken

van de taal (vaak als pseudo–communicatie) moeten

worden ingeperkt en de visuo–ruimtelijke informatiever-

werking ten koste van alles gestimuleerd moeten worden.

Bij visuo–ruimtelijke taken zou verbale ondersteuning

kunnen worden gegeven. Ook hier heeft het neuropsy-

chologisch vaardigheidsprofiel dus implicaties voor de

behandelingswijze.

Bij een aantal kinderen met een aan autisme verwante

stoornis bij wie voornamelijk de taalontwikkeling ver-

stoord is verlopen, zien we vooral een uitval op het verbale

IQ. Het is bij deze kinderen zinvol de taal verder te testen

met tests als de ‘Taaltests voor kinderen’ (Van Bon, 1984),

de ‘Reynell’ (1974), woordenschattests zoals de ‘Jans &

Albrecht’ (1988) en eventueel de ‘token–test’ (Van

Dongen,Harskamp&Luteijn, 1982). Vooral bij subtielere

taalontwikkelingsstoornissen is psychometrisch onder-

zoek vaak onontbeerlijk omdat alleen dan de taalproble-

men kunnen worden vastgesteld. Testprocedures die

gericht zijn op het onderzoek van de pragmatiek van de

taal zijn langdurig en intensief en vergen een specifieke

training. Dit onderzoek wordt over het algemeen uitge-

voerd door daarin gespecialiseerde logopedisten.

Een methode om denkstoornissen vast te leggen, is

beschreven door Van der Gaag (1993b). Hij gebruikte

hiervoor ‘The Kiddie Formal Thought Disorder Story

Game’ van Kaplan. Evenals de tests die het vermogen tot

een ‘theory of mind’ onderzoeken, zoals onder andere

beschreven zijn door Baron–Cohen (1995) enWimmer en

Perner (1983), worden deze tests tot nu toe voornamelijk

in researchprojecten gebruikt. De ‘Sociale Interpretatie

Test’ (Vijftigschild, Berger & Van Spaendonck, 1969)

kan gebruikt worden om de sociale intelligentie te meten.

Vrij veel kinderen met een aan autisme verwante

stoornis hebben problemen op het terrein van de moto-

riek. Ook motorische problemen zijn niet uniek voor

kinderen met een aan autisme verwante stoornis, inte-

gendeel, ze komen veelvuldig voor bij kinderen in het

speciaal onderwijs en kinderen die zijn aangemeld

wegens psychische problemen van allerlei aard. Het lijkt

echter vaker voor te komen bij kinderen met aan autisme

verwante stoornissen en in die zin lijken deze kinderen

meer op de kinderen die vroeger de diagnose ‘Minimal

Brain Dysfunction’ kregen, dan de kinderen met een aan-

dachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Er zijn aanwij-

zingen dat bij deze laatste groep motorische problemen

niet vaker voorkomen dan bij kinderen met andere psy-

chische stoornissen (Van Leeuwen & Slot, 1991).

De motorische problemen bij kinderen met aan autisme

verwante stoornissen zijn echter vaak dusdanig ernstig

dat ze hen te sterk hinderen bij de ontwikkeling van
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spelvaardigheden en schoolse vaardigheden. In die zin

kunnen motorische stoornissen dan ook een op zichzelf

staand behandelingsdoel zijn. Uit dien verstande is het

belangrijk om de motoriek goed in kaart te brengen;

hiervoor bestaan verschillende testbatterijen, onder

andere de Oseretski (Bruininks, 1978) en de HMKTK

(Hamm–Marburger Körperkoördinationstest für Kin-

der, Wiegersma & Van der Velde, 1975).

De fijne motoriek kan getest worden met behulp van

een schrijfpatronen–toets of een neuropsychologische

taak als de Perdue pegboard (Tiffin, 1968).

Onderzoek van de aandacht kan nuttig zijn, niet alleen

vanwege het mogelijk continuüm van aan autisme ver-

wante stoornissen met aandachtstekortstoornis met

hyperactiviteit, maar ook omdat er een specifieke groep

kinderen met een aandachtstekortstoornis zonder hyper-

activiteit bestaat die eveneens kenmerken vertoont van

pervasieve ontwikkelingsstoornissen; deze kinderen heb-

ben vaker leerstoornissen dan kinderen die vooral over-

beweeglijk zijn en ze zouden meer bizarre fantasieën

vertonen en vaker sociaal geı̈soleerd worden. De afgren-

zing van deze problematiek en aan autisme verwante

stoornissen is lastig, in elk geval is het bij hen belangrijk

om specifieke stoornissen in de aandacht te testen, waar-

bij gekeken dient te worden naar zowel de volgehouden

aandacht als de verdeelde aandacht en selectieve aan-

dacht. Daarbij kan nog weer gedifferentieerd worden

naar aandacht voor verbale en non–verbale stimuli.

Wanneer de aan autisme verwante stoornis veel ken-

merken heeft van de criteria zoals ze bij autisme zijn

beschreven, kan het zinvol zijn om gebruik te maken

van gestandaardiseerde vragenlijsten en schalen die ont-

wikkeld zijn voor de diagnostiek van autisme. In Neder-

land bestaat de AUTI–R–schaal (Berckelaer–Onnes &

Hoekman, 1991), gebaseerd op de stelling dat autisme

ernstige opvoedingsproblemen meebrengt. De proble-

men waarvoor de opvoeders zich gesteld zien, worden

dan ook met deze schaal in kaart gebracht, waarbij geke-

ken wordt naar de volgende verschijnselen:

1. de relatiestoornis;

2. de taalstoornis;

3. opvallende zintuiglijke verschijnselen;

4. opvallende motorische verschijnselen;

5. sterke weerstand tegen verandering;

6. extreme, schijnbaar onlogische, angsten.

Op deze kenmerken is een beoordelingsschaal ontwik-

keld die vroegtijdige onderkenning van autisme tot doel

heeft (Van Berckelaer–Onnes, 1986).

Een andere, veelgebruikte schaal in Nederland is de

CARS (Childhood Autism Rating Scale; Schopler,

Reichler, De Vellis & Daly, 1980). Dit is een beoorde-

lingsschaal waarbij veertien gedragsaspecten gescoord

worden op een zeven–puntsschaal, op basis van observa-

tie van het gedrag van het kind. Minderaa en Van

Engeland (1992) beschrijven hoe in het psychiatrisch

onderzoek gebruik gemaakt kan worden van de indeling

en de aanwijzingen die in de CARS gegeven worden met

betrekking tot deze gedragsaspecten. Het voordeel van

het gebruik van dergelijke gestandaardiseerde instru-

menten is dat ze een kwantitatief uitgangspunt kunnen

bieden waardoor follow–up vergemakkelijkt wordt.

Daarnaast bieden ze een zekere garantie dat een brede

range van relevante gedragskenmerken gedekt wordt in

het onderzoek.

Dit laatste geldt ook voor de Vineland Adaptive Beha-

vior Scales (Sparrow, Balla &Cichetti, 1984). Sparrow en

medewerkers hebben voorgaande versies bewerkt. Dit

instrument is geschikt om specifieke ontwikkelingsdo-

meinen met betrekking tot vaardigheden op het gebied

van communicatie, dagelijkse vaardigheden, socialisatie

en motoriek te meten. Met behulp van dit instrument

wordt een interview met opvoeders (ouders, leerkracht

of groepsleiding) gescoord op 529 items. Behalve dat het

gescoorde gedrag tegen normen kan worden afgezet, zou

het instrument ook gevoelig zijn voor behandelingseffec-

ten. Het wordt internationaal wijdverbreid gebruikt en in

Nederland onderzocht door Van Berckelaer–Onnes. De

eerste voorlopige resultaten wijzen erop dat de Ameri-

kaanse normen niet zonder meer overgenomen kunnen

worden (mondelinge mededeling, 1996).

Kraijer ontwikkelde in 1990 de ‘Autisme en Verwante

Contactstoornissen Schaal voor Zwakzinnigen’, de AVZ.

Dinklage en Guevremont ontwikkelden de ‘Children’s

Atypical Developmental Scale’ (zie Barkley, 1990; Stein e.

a., 1994). Het gaat om een beoordelingsschaal met 53

items die bedoeld is om ongebruikelijk gedrag van kin-

deren te meten. Stein en anderen (1994) deden een factor-

analyse op basis van een onderzoek bij 474 kinderen,

hetgeen resulteerde in vier factoren: communicatietekor-

ten, labiliteit, sociale relatietekorten en preoccupatie.

Deze schaal zou een belangrijke aanvulling kunnen zijn

op bestaande gedragsvragenlijsten zoals deCBCL (Child

Behavior Checklist; Verhulst, Koot, Akkerhuis & Veer-

man, 1990), die te weinig specifieke items bevatten om

relatief zeldzame stoornissen als autisme en aan autisme

verwante stoornissen te kunnen diagnostiseren. Wel is

het zo dat profielanalyse aanvullende informatie kan

verschaffen. We zien dat de meeste kinderen met een

aan autisme verwante stoornis vaak zowel op de inter-

naliserende schalen (teruggetrokken gedrag en sociale

problemen) als de externaliserende schalen (hyperactief

gedrag en concentratieproblemen) in de klinische range

scoren. De nieuwe schaal met denkstoornissen geeft

eveneens interessante informatie (Kroes, 1995).
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Diagnostiek van het gezin wordt als een essentiële

aanvulling gezien op de individuele diagnostiek, vooral

vanwege de behandelimplicaties. Het voert buiten het

bestek van dit artikel om hier uitvoerig op in te gaan.

Enkele kanttekeningen willen we wel maken.

Psychische stoornissen bij de ouders interfereren met

het gedrag van een kind met een aan autisme verwante

stoornis (Pine, 1985). Hierdoor kan de problematiek

thuis sterker aanwezig zijn dan buitenshuis. Ook in de

(dag)klinische behandeling zien we vaak veel van het

klachtgedrag spontaan verdwijnen. Broertjes en zusjes

met externaliserende stoornissen zijn voor een kind met

een aan autisme verwante stoornis een extra belasting.

Hun storend gedrag maakt deze kinderen extra onrustig,

chaotisch en onhandelbaar. We zien geregeld dat bij het

bespreken van de stoornis van het aangemelde kind de

ouders tot het inzicht komen dat een van hen ook aan

(een milde variant van) deze stoornis lijdt. Dit kan op

zichzelf aanleiding geven tot extra spanningen in het

gezin.

Medisch onderzoek

Medisch onderzoek levert over het algemeen wat vaker

huis–, tuin– en keukenkwaaltjes op, net als bij de meeste

andere kinderen die voor ernstige psychiatrische stoor-

nissen worden behandeld. Goede lichamelijke screening,

liefst door een kinderarts, gepaard gaand met een goede

medische anamnese en standaardonderzoek van gehoor

en visus, is echter wel zinvol. Rutter, Bailey, Bolton

en LeCouteur (1994) geven aan dat het voorkomen van

bekende medische aandoeningen vooral afhankelijk is

van de ernst van de mentale retardatie. Bij kinderen met

een normale intelligentie of een lichte verstandelijke han-

dicap komen dergelijke aandoeningen slechts sporadisch

voor, dit in tegenstelling tot wat in voorgaande literatuur

altijd gesuggereerd werd. Aandoeningen als tubereuze

sclerose en epilepsie lijken vooral voor te komen bij

kinderen met matige of ernstige mentale retardatie.

Geavanceerd medisch onderzoek levert in individuele

gevallen dan ook vaak weinig op en is voornamelijk

interessant vanuit research–oogpunt. In de klinische

praktijk kan men hier terughoudend mee zijn. Dit bete-

kent dus dat er geen goede redenen zijn om routinematig

een lumbale punctie of metabool laboratoriumonder-

zoek aan te vragen, noch om een EEG, CT–scan of

NMR–scan te laten verrichten (Rutter e.a., 1994).

Hoewel chromosomaal onderzoek op dit moment

alleen klinische relevantie heeft wanneer erfelijke afwij-

kingen als het fragiele–x–syndroom gevonden worden,

raden we chromosomaal onderzoek toch aan, omdat er

geen andere manieren zijn om dergelijke aandoeningen

op het spoor te komen.

Een neurologisch onderzoek is geı̈ndiceerd zodra er

sprake is van ernstige mentale retardatie, spraak–taal-

problemen, ernstige motorische problemen, epilepsie of

een ‘verdachte anamnese’.

Diagnosestelling

In de eindfase van de diagnostiek worden de verschil-

lende bevindingen van de anamnese, het kinderpsychia-

trisch onderzoek, de gezinsgegevens, schoolgegevens en

het aanvullend onderzoek geı̈ntegreerd. Behalve de clas-

sificatie kan nu een theorie van het individuele geval

worden geformuleerd, waarbinnen de pathogenese zijn

plaats krijgt. Op basis hiervan kunnen het behandelplan

en de evaluatiecriteria worden opgesteld. Voor de behan-

delduur is het zinvol deze evaluatiecriteria in samen-

spraak met ouders en andere opvoeders (leerkrachten)

te formuleren.

An overview is presented of the assessment, classification and
diagnostic formulation of pervasive developmental disorders.
Detailed history taking and a psychiatric interview are regarded
as sufficient for a correct classification of the disorder. For ade-
quate treatment planning, additional specialized assessment is nee-
ded. Some suggestions are given for topics that can be raised in
history taking and for tests that can be used in a comprehensive
evaluation. As an aid for correct classification the use of a decision
tree is proposed with language disorders as a starting point.
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