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Mét rituelen, maar wel weer leefbaar

Cognitieve gedragstherapie bij jongeren met een obsessief-compulsieve stoornis en een

autismespectrumstoornis

Rosanne de Bruin

Samenvatting De behandeling van kinderen en jongeren

met een obsessief-compulsieve stoornis verloopt anders

als zij naast de dwang ook een autisme spectrum stoornis

hebben. De standaard cognitieve technieken kunnen niet

worden gebruikt, er is meer begeleiding en tijd nodig voor

de exposure-opdrachten en er moet speciale aandacht

worden besteed aan selfmonitoring-vaardigheden en

generalisatie. Niet alle rituelen moeten worden aange-

pakt. Het is nodig een onderscheid te maken tussen ritu-

elen die vallen onder autistische repeterende gedragingen

en een ontspannende en ordenende functie hebben, en

obsessiefcompulsieve rituelen die een angst moeten neu-

traliseren. Van dwang is bekend dat deze toeneemt in

perioden van stress. Jongeren met een autisme spectrum

stoornis hebben ook stoornisspecifieke stressbronnen; de

behandeling zal derhalve ook psycho-educatieve elemen-

ten in zich moeten hebben.

Keywords autisme � dwangstoornis, OCS (OCD) en

ASS � cognitieve gedragstherapie

Inleiding

Dat autisme en dwang niet samen kunnen gaan wordt

steeds meer betwijfeld (zie box 1). Er is nog maar weinig

geschreven over de vraag of een obsessief-compulsieve

stoornis (OCS) in combinatie met een autismespectrum-

stoornis (ASS) te behandelen is en hoe dat dan zou

moeten. Waarin verschilt een gewone dwangbehandeling

van één waarbij de jongere ook last heeft vanASS?Welke

aanpassingen zijn nodig en welke doelen zijn haalbaar?

De jeugddagbehandeling van De Bascule, Centrum

voor Kinderen jeugdpsychiatrie in Amsterdam, biedt

een groepsbehandeling voor jongeren met complexe

angststoornissen. Gedurende de behandeling blijkt de

complicerende factor bij de angststoornis vaak ofwel

beginnende persoonlijkheidsproblematiek ofwel een

stoornis binnen het autistische spectrum te zijn. Onze

ervaring is dat de behandeling van een dwangstoornis

bij ASS op een aantal gebieden anders verloopt dan een

gewone dwangbehandeling. In dit artikel worden deze

verschillen geschetst aan de hand van een casus. Ook

wordt besproken hoe de specifieke cognitieve informa-

tieverwerkingsstructuur van autisme meespeelt bij de

behandeling van dwang bij autisme.

sabine

Sabine is zeventien jaar. Als ze wordt aangemeld voor

dagbehandeling heeft ze een jaar thuis gezeten: eerst

vanwege de ziekte van Pfeiffer, daarna omdat ze niet

meer naar school durfde. Voor Sabine ziek werd, liep ze

op school sociaal al op haar tenen. In het jaar thuis zijn de

dwangklachten, het piekeren en de sombere stemming in

ernstige mate toegenomen.

1 autisme en dwang Baron-Cohen (1989) betoogt

dat autisme en dwang niet samen kunnen gaan.

Bij dwang staan de angstige cognities, de obsessies,

centraal. Het uitvoeren van de rituelen die angst

reduceren, wordt als onplezierig ervaren (compul-

sies). Bij jongeren met autisme zou hier geen sprake

van zijn. Zij ervaren hun eigen geobsedeerd-zijn en

hun rituele gedragingen meestal niet als ongewenst,

angstig of egodystoon, maar vaak juist als prettig.

Autistische jongeren zijn zich niet bewust van hun

mentale processen: hun intenties, emoties en cogni-

ties. Zij kunnen dan ook geen obsessie of neutrali-

serende functie van de rituelen verwoorden.
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Daarom kan niet gesproken worden van obsessies

en compulsies bij autisme, maar eerder van preoc-

cupaties en repeterende activiteiten. In deze visie,

die lange tijd bepalend is geweest, kunnen autisme

en dwang dan ook niet samen voorkomen.

De laatste jaren wordt echter vaker geopperd

dat autisme en dwangstoornis elkaar niet behoe-

ven uit te sluiten. Het onderzoek naar de Theory of

Mind (zie box 2) speelt daarbij een rol. Hieruit

blijkt dat jongeren met de stoornis van Asperger

of PDD-NOS, en jongeren met een autistische

stoornis die een redelijk IQ hebben (High Functio-

ning Autism: HFA) tot op zekere hoogte wel in

staat zijn over hun cognities en emoties, of die van

anderen, te praten. Ze doen dit op een ander

niveau: met beperkingen en inschattingsfouten.

Hieruit volgt dat zij wel last kunnen hebben van

angstcognities en neutraliserende rituelen. Vol-

gens McDougle e.a. (2000) wil het niet kunnen

verwoorden van angst niet zeggen dat er geen

angst ervaren wordt. Het kunnen verwoorden

van angst vereist een bepaald cognitief ontwikke-

lingsniveau, dat zowel bij kinderen als bij autisti-

sche personen niet aanwezig is. Hij pleit ervoor om

wanneer een dwangstoornis overwogen wordt,

voor autisme spectrum stoornissen (ASS) dezelfde

criteria te gebruiken als voor kinderen: de obses-

sies en compulsies hoeven niet als egodystoon te

worden ervaren.

Tegenwoordig vermoeden diverse onderzoekers

eerder een relatie tussen het voorkomen van

autisme en dwang. Wanneer kinderen en jongeren

met een ASS worden vergeleken met andere groe-

pen kinderen en jongeren (zonder diagnose, met

een taalstoornis of met een verstandelijke handi-

cap) blijken zij frequenter additionele diagnoses te

hebben, met name angststoornissen en dwang

(Tonge e.a., 1999; Gillott e.a., 2001; Reaven &

Hepburn, 2003). Er lijkt sprake van een neurobio-

logische of genetische relatie tussen stoornissen uit

het autistisch spectrum en de dwangstoornis of

kenmerken van dwang (Stein, 2000; Bradshaw &

Sheppard, 2000; Hollander e.a., 2003; Bolton e.a,

1998; Bejerot e.a., 2001). In families met een autis-

tisch kind dat preoccupaties en repeteergedrag

heeft, komen meer mensen met een dwangstoornis

of kenmerken van dwang voor. Andersom hebben

mensen met een dwangstoornis meer autistische

kenmerken dan de normale populatie. Er zijn

ook enkele praktijkstudies beschreven over de

behandeling van de combinatie dwang en ASS.

(Reaven & Hepburn, 2003; Mulder & Van der

Gaag, 1994; Gevers, 2003).

Dwangstoornis

Sabine is de hele dag bezig met getallen. Getallen kunnen

voorspoed of tegenslag betekenen. Ze telt haar handelin-

gen en bewegingen de hele dag, waarbij getallen met een

vier of een acht vermedenmoeten worden en getallen met

een drie, zes of negen juist goed zijn. Wanneer ze bijvoor-

beeld door de gang loopt, moet ze op bepaalde marke-

ringspunten goed uitkomen. Als het aantal stappen

‘goed’ is, mag zij de lijn over, te beginnen met haar

linkervoet. Dan de hoek om, de trede op, enzovoort. Ze

ziet overal dat soort lijnen op de grond: elke naad van het

zeil, elk tegelof parketrandje is zo‘n markeringspunt

waarbij het getal ‘goed’ moet zijn. Wanneer ze met haar

stappen verkeerd uitkomt moet ze een paar stappen

terug, van been wisselen en het opnieuw proberen. Zo

loopt ze hinkstappend door de dag. Buiten lopen is een

ramp voor haar: daar zijn overal lijnen. Ook met het

openbaar vervoer reizen lukt niet meer. Het neemt zoveel

tijd om met de goede voet en het goede getal de bus in te

komen dat de buschauffeurs ongeduldig worden en ze dit

niet meer durft. Al haar handelen is op deze manier van

getallen doordrongen. Daarnaast moet Sabine ook ‘de

lijn van voorspoed’ in haar houding en handelen bena-

drukken. Ze stelt zich daarbij een grafiek voor, waarbij,

als het goed gaat de lijn naar rechtsboven wijst. Wanneer

zij met haar handen en voeten in die richting wijst, of in

haar handelingen rechts eindigt, betekent dat voorspoed.

Zo heeft ze zich aangewend om in rust haar voeten naar

rechtsvoor te laten wijzen, en haar handen met de hand-

palmen naar boven, de vingers wijzend naar rechtsboven.

Welk onheil haar zal treffen als ze haar eigen regels

overtreedt, weet ze niet precies, het is een vage ramp die

boven haar hoofd hangt.

PDD-NOS

Sabine is ook sociaal angstig en somber. Vanaf de basis-

school is ze al onzeker en kwetsbaar, ze heeft weinig

vrienden en was vroeger bang op het schoolplein. Sabine

vindt zichzelf niet sociaal vaardig en voelt zich buitenge-

sloten door leeftijdgenoten. Ze kan niet goed tegen ver-

anderingen en mijdt liever sociale drukte. Op de

dagbehandeling zien de sociotherapeuten dat Sabine

sociaal onhandig is en zich slecht kan voorstellen hoe

haar gedrag op anderen overkomt. De individueel thera-

peut voert naast het bespreken en plannen van de expo-

sureoefeningen veel gesprekken met Sabine over haar

sociale angst. Hierin valt het op hoeveel moeite het

Sabine kost om opmerkingen van anderen te begrijpen

of eigen handelen goed af te stemmen. Sabine voelt zich
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sociaal gehandicapt en anders. Ze beleeft zichzelf als een

‘alien’ temidden van anderen.

De ontwikkelingsgeschiedenis bevestigt het vermoe-

den van een autisme spectrum stoornis. Wanneer de

kenmerken met Sabine en haar ouders worden doorge-

nomen, herkennen ze veel van deze punten, in heden en

verleden. De diagnose PDD-NOS wordt gesteld. Deze

geeft Sabine in eerste instantie veel houvast, ze is opge-

lucht. Ze snapt eindelijk waar haar gevoel van ‘alien‘-zijn

vandaan komt. Later brengt de diagnose Sabine ook

verdriet en twijfel en gaat ze door een periode van rouw.

Uitleg over de therapie, inventarisatie en stappenplan

Een reguliere behandeling van dwang begint met een

inventarisatie van de probleemgebieden. Daarna wordt

gekozen welk probleemgebied het eerste bewerkt wordt

en wordt een behandeldoel bepaald. Dan volgt uitleg

over de rationale van de therapie (exposure met respons-

preventie) en wordt een hiërarchie opgesteld die naar het

eerste behandeldoel toewerkt.

Jongeren met ASS hebben moeite om de patronen te

herkennen die ten grondslag liggen aan het afof toene-

men van angst. Zij generaliseren slecht. Ze kunnen dan

ook niet of nauwelijks begrijpen, laat staan erop vertrou-

wen, dat exposure-oefeningen die werkzaam zijn in een

bepaalde situatie, ook in een ander situatie zullen helpen.

(‘Als ik in de douche op de randjes van de tegels sta en na

vaak oefenen niet bangmeer ben, bedenk ik niet dat ik op

straat ook met de tegels zou kunnen oefenen en daar ook

minder bang kan worden.’) Daarom moeten zij heel veel

oefenen, waarbij het principe telkens opnieuw expliciet

wordt benoemd. In het begin van de behandeling kan het

behandeldoel een enorme berg lijken, waarvan ze zich

niet kunnen voorstellen hoe daar ooit doorheen te

komen. Dit kan de spanning enorm verhogen. Daarom

is het handiger, het behandeldoel in kleinere subdoelen

op te delen. Daarnaast laten jongeren met een ASS moei-

zamer hun vertrouwde reactiepatronen los. Nieuw

gedrag, met name in angstige situaties, moet veelvuldig

ter plekke onder begeleiding getraind worden. Dat geldt

ook voor anti-angsttechnieken. Die kunnen wel buiten de

angstige situatie worden aangeleerd, maar er is opnieuw

begeleiding nodig om ze in de angstige situatie daadwer-

kelijk toe te kunnen passen. Het vermogen tot verbeel-

ding en alsof-spel is immers niet sterk ontwikkeld. Van

tevoren oefenen in rollenspel werkt daarom slechts in

beperkte mate.

Resumerend:

1. Als eerste behandeldoel wordt een klein, overzichte-

lijk probleemgebied gekozen om aan de hand daarvan de

principes van exposuretherapie te leren.

2. Het uitvoeren van de exposure-opdrachten wordt

individueel begeleid.

2: Theory of Mind en Centrale Coherentie Jongeren

met een stoornis uit het autistische spectrum heb-

ben een informatieverwerkingsstoornis. Over het

als fundamenteel veronderstelde cognitief defect

bij autisme staan momenteel twee theorieën cen-

traal (zie Breetvelt, 2000).

1. Theory ofMind-theorie (TOM-theorie): (Happé,

1994; Serra, 2004). Volgens deze theorie hebben

mensen met autisme geen (of een beperkt) ver-

mogen tot het vormen van zogenaamde ‘mentale

metarepresentaties’. Dit betreft het vermogen

om gevoelens, gedachten en bedoelingen aan

anderen te kunnen toeschrijven en op grond

daarvan het gedrag van anderen te kunnen

begrijpen, interpreteren of voorspellen. Ze heb-

ben moeite andermans perspectief in te nemen.

Daarbij speelt naast de ernst van de stoornis de

complexiteit van (sociale) situaties een grote rol.

Jongeren met een stoornis van Asperger of een

PDD-NOS met goede intelligentie blijken in een

testsituatie de moeilijkste TOM-taken goed te

maken, maar hebben toch specifieke autistische

problemen, in communicatie en socialisatie. Ze

zijn nı́et in staat de TOM-vaardigheden toe te

passen in de subtiele variaties van het alledaagse

leven (Happé, 1994). Dit kan leiden tot onvol-

doende inlevingsvermogen in de ander, maar

ook tot een overactieve TOM waarbij achter-

dochtige interpretaties van sociale interacties

ontstaan.

2. De Centrale Coherentie Theorie (Serra &Minde-

raa, 1996; Happé, 1999). Deze theorie ziet als

essentieel cognitief kenmerk bij ASS een gebrek

aan centrale coherentie. Normaal gesproken

gaan kinderen op de leeftijd van drie maanden

over van een op detail gebaseerde informatiever-

werkingstijl naar een globale informatieverwer-

king, waarbij de informatie wordt verwerkt op

betekenisniveau of integratief niveau. Bij autis-

tische jongeren blijft de inkomende informatie

verwerkt worden op detailniveau. Ze wordt niet

geı̈ntegreerd tot een betekenisvol geheel, een

Gestalt. Mensen met autisme hebben problemen

met betekenisgeving, doordat zij niet goed in

staat zijn de stimuli globaal en contextspecifiek

te interpreteren. Zij nemen de wereld in losse

deeltjes waar. De centralecoherentietheorie ver-

klaart zowel de specifieke sterke vaardigheden

van autistische jongeren, als de sociale proble-

men bij autistische jongeren. Zij kunnen immers
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sociale informatie niet plaatsen in een context,

wat belemmerend werkt in sociaal begrip en

communicatie.

De behandeling van Sabine: Eerste stap

De angstgroep waarin Sabine is geplaatst, werkt volgens

cognitief-gedragstherapeutische principes, met in de och-

tenduren een schoolprogramma op de interne school en

in de middaguren een therapieprogramma (zie ook De

Bruin, 2002). Binnen onze dagbehandelingsgroep maken

we eerst een stappenplan. De jongere wordt zo veel

mogelijk zelf aan het werk gezet en gestimuleerd, het in

de therapie besprokene in eigen woorden op te schrijven.

Hij formuleert probleemgebieden en werkdoel, maakt

een probleembeschrijving en schrijft in eigen woorden

de rationale van de therapie op. Vervolgens maakt hij

een lijst met vooren nadelen van het gaan overwinnen

van de dwang, en ook een hiërarchie van te oefenen

stappen.

Teldwang

Sabine zal als eerste probleem haar ‘voorspoedshouding’

aanpakken. Deze houding, waarin alles naar rechtsboven

gekeerd moet zijn, baart zorgen: mogelijk zouden er ver-

groeiingen in haar polsen kunnen optreden. Sabine vindt

dit wel prettig en minder eng dan het aanpakken van de

teldwang. Zij beschrijft de problemen als volgt:

‘Gaan zitten: Ik loop naar de stoel, ik bedenk hoeveel

stappen ik neem voordat ik voor de stoel sta om te gaan

zitten. Dat zijn er nu drie, dat is een goed getal, dus ik hoef

niet meer stappen te nemen nu. Ik ga zitten en tel hoeveel

keer ik de stoel aanraak, dat is nu ook drie keer. Ik raakte

met mijn arm de leuning en met mijn kuit de zijkant van de

poot en toen ging ik zitten, dat is drie keer. Als ik meer keer

de stoel had aangeraakt, moest ik doortellen tot negen of

27 in mijn hoofd. Daar mag ik dan wel bij blijven zitten. Als

ik na een aantal minuten naar achteren wil leunen, tel ik

opnieuw mijn bewegingen: één keer is goed, anders weer

doortellen. Als ik aan mijn huid krab, tel ik hoe vaak mijn

vingers heen en weer gaan. Als ik mijn haar achterover

strijk moet dat twee keer links en één keer rechts. Ik wil

op rechts eindigen, want rechts op het eind betekent voor-

spoed. Mijn voeten en handen liggen plat, mijn vingers een

beetje gespreid, naar rechts gericht en mijn hoofd ook. Als

dat met mijn hoofd niet lukt, is dat irritant, maar ik ben niet

in paniek. Maar als mijn voeten en handen niet naar rechts

gericht zijn, gaat alles fout en ben ik wel in paniek. Ik durf

dat niet uit te proberen. Ik blijf stil zitten. Als ik moet

schrijven doe ik tussendoor onmiddellijk mijn hand weer

naar rechts. Om niet helemaal stil te zitten, beweeg ik mijn

handen en mijn voeten soms in stapjes van drie. Als ik praat

hou ik mijn handen en voeten zo stil mogelijk’.

Wanneer Sabines groepsgenoten uit de angstgroep

vertellen hoe bij hen de angst daalde door te oefenen en

haar aanmoedigen om de eerste stap te wagen, wordt ze

alleen maar zenuwachtiger. Ze is niet in staat de ervarin-

gen van anderen emotioneel op zichzelf toe te passen. De

spanning loopt hoog op doordat ze anderen ziet oefenen,

praat over oefenen, maar zelf nog niet is begonnen. Ze

heeft zo weinig mogelijkheden om die spanning te laten

afvloeien dat we besluiten de gebruikelijke voorbereidin-

gen (het aanleren van anti-angsttechnieken bijvoorbeeld)

achterwege te laten en direct te beginnen met exposure-

oefeningen.

Aanpak van de angst: eerste oefeningen

Als volgende stap in een reguliere behandeling van

dwang wordt bij de gemakkelijkste items van de angst-

hiërarchie begonnen. De items worden in concrete oefe-

nopdrachten verwoord en worden vervolgens geoefend.

Er wordt pas met een volgend item gestart als de angst bij

het uitvoeren van het eerste item f link gezakt is. Als maat

voor de angst wordt een angstof spanningsthermometer

gebruikt, waarbij de mate van angst of spanning in een

cijfer tussen de 0 en 100 kan worden uitgedrukt.

Jongeren met een ASS zijn gevoelig voor het ontwik-

kelen van rituelen. Ze denken en handelen op een rigide

manier. Instructies en exposure-opdrachten kunnen

zwart-wit geı̈nterpreteerd worden. Om te voorkomen

dat het oude ritueel vervangen wordt door een nieuw,

kan het beste direct flexibiliteit in het nieuwe doelgedrag

ingebouwd worden. Ook het bijhouden van registraties

kan uitgroeien tot een nieuw ritueel, wat ondervangen

kan worden door de omgeving te laten registreren

(ouders, sociotherapeuten), de jongere slechts kort te

laten registreren, te wisselen in registratiemethode, enzo-

voort. Daarnaast hebben jongeren met een ASS moeite

met het herkennen van eigen gevoelens en met het bewust

zijn van eigen lichaamssignalen. Ze kunnen tijdens een

exposure-oefening rapporteren geen angst of spanning te

voelen, terwijl van hun lichaamshouding de spanning

afstraalt. Om angstcopingtechnieken op het goede

moment te kunnen inzetten, moet hun vaak eerst geleerd

worden, eigen gevoelens van (beginnende) angst en stress

te herkennen bij zichzelf en hierin gradaties te herkennen

(zie box 3). Vervolgens gaat bij jongeren met een ASS

generalisatie van het geleerde niet vanzelf. Wanneer de

angst uiteindelijk is gedaald, zal aandacht besteed moe-

ten worden aan het generaliseren van
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gewoonteverandering, door dit expliciet in de hiërarchie

op te nemen. De behandeling kost daardoor meer tijd.

Resumerend:

3. Flexibiliteit wordt zo veel mogelijk meteen in de

oefeningen verweven.

4. Er wordt speciaal aandacht besteed aan het verho-

gen van de vaardigheden tot selfmonitoring.

5. Generalisatie vergt extra aandacht.

3: Hulpmiddelen voor het aanleren van selfmonito-

ring Gebruik maken van een spanningsthermometer

Om de spanning in angstige situaties te registre-

ren, kan een spanningsthermometer worden

gebruikt. Deze wordt eerst geijkt: de jongere

wordt gevraagd naar de beleving in verschillende

situaties met een verschillende gradatie van angst of

spanning. Deze situaties worden zodanig uitgebreid

uitgevraagd dat de therapeut de indruk heeft dat de

jongere zich de sterkte van de emotie weer goed kan

herinneren en deze kan voelen. Al vertellend ver-

anderen dan vaak de bijbehorende spanningscijfers

nog, en krijgt de jongere (beter) door dat er grada-

ties in spanning en angst bestaan. De ijkingsther-

mometer kan bij de hand worden gehouden bij de

eerste exposure-oefeningen, deze geeft dan concreet

vergelijkingsmateriaal om de huidige spanning een

cijfer te kunnen geven.

Gebruik maken van een stoplicht

Hierbij wordt een stoplicht getekend, waarbij

groen-oranje-rood de gradaties in gevoel weerge-

ven. Het stoplicht kan voor gradaties van angst,

boosheid of overprikkeling gebruikt worden. Het

stoplicht kan handig zijn als registratiewijze in een

dagboekregistratie of als verkorte vorm van com-

municatie tussen de jongere en ouders of

begeleiders.

Lichaamssignalen leren herkennen

In de vorm van observatie-oefeningen, zoals

soaps of sportuitzendingen op video bekijken, kan

met de jongere gekeken worden aan welke non-

verbale signalen je kunt zien dat een ander gespan-

nen of angstig is. Met een enquête kunnen beken-

den ondervraagd worden hoe ze aan hun lichaam

merken dat ze gespannen zijn. Vervolgens kan de

omgeving (groepsgenoten, ouders) gevraagd wor-

den de jongere te vertellen wanneer zij deze signalen

bij hem opmerken.

Oefening: het maakt niet uit hoe je zit

Sabines eerste oefening is met de vingers een korte tijd

tegen elkaar te zitten, ze dan weer te spreiden en met het

hoofd een korte tijd naar links te kijken. Vooral naar

links kijken vindt Sabine bijzonder eng, de spanning

loopt op tot 75 (op een schaal van 0-100). Ze oefent dit

op een middag meerdere keren achter elkaar, zodat ze bij

de eerste oefensessie al aan de lijve ondervindt dat haar

spanning zakt. Langzamerhand worden de oefeningen

uitgebreid, waarbij in de gaten wordt gehouden dat

Sabine niet alleen maar oefent met wat ze eng vindt en

zo de ene dwanghouding (naar rechts gericht) zou ver-

vangen door de andere (naar links gericht). Ze moet juist

een ‘rommeltje’ maken van haar houding. Dan weer zus

gaan zitten en dan weer zo. Zo leert ze dat het niet uit-

maakt hoe je zit.

Om Sabine te helpen bewust te worden wat ze voelt en

dat te kunnen verwoorden (selfmonitoring) wordt een

spanningsthermometer gebruikt (zie box 3). Zo leert ze

om haar spanning te vertalen in een cijfer; wat haar weer

helpt om te zien dat haar spanning na verloop van tijd

echt afneemt. Tijdens de exposure-sessies leert Sabine

verschillende anti-angsttechnieken: ademhalingsen ont-

spanningstechnieken, jezelf afleiden, geruststellende en

motiverende gedachten bedenken, enzovoort. De socio-

therapeuten helpen haar om deze anti-angsttechnieken

op het juiste moment te gebruiken.

In de weken die volgen, oefent Sabine trouw met het

loslaten van haar dwanghouding: ze vordert langzaam

maar gestaag. Tijdens de oefenuren kan Sabine een ont-

spannen houding aannemen, maar buiten de oefenuren,

de rest van de dag, neemt ze nog haar oude dwanghou-

ding aan. Ze geeft aan dat dat niet meer uit angst is: als

iemand haar erop wijst, kost het haar geenmoeite om een

normale houding aan te nemen. Maar de gewoonte is

sterk. In het team wordt besproken dat leerkrachten,

therapeuten en behandelaars die met Sabine te maken

hebben, haar telkens mogen aanspreken wanneer ze haar

handen of voeten naar rechts zien wijzen. Daarna wordt

ook de ouders gevraagd haar hierop aan te spreken. In

deze fase van generalisatie geeft Sabine aan dat ze toe is

aan een nieuw behandeldoel: ze wil haar teldwang

aanpakken.

Angsthiërarchie

In een reguliere behandeling van dwang wordt vervol-

gens de angsthiërarchie stap voor stap afgewerkt. Bij

jongeren met een ASS duurt het vaak langer voor de

angst daalt. De stappen die kunnen worden genomen in

de angsthiërarchie zijn kleiner, de nieuwe gewoonte slijt

langzaam in en generaliseert niet vanzelf naar andere

terreinen. Hierdoor gaat het doorwerken van de angst-

hiërarchie veel langzamer. Het is daarom handig om

overzichtelijke deelgebieden als werkdoelen te kiezen.

Aan de hand van een klein probleem worden de principes
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van exposure aangeleerd, dan volgt een ander deelgebied,

enzovoort.

Cognitieve therapie

In de cognitieve therapie worden de angstcognities opge-

spoord en op hun houdbaarheid onderzocht. De stan-

daard cognitieve technieken kunnen niet zonder meer

worden toegepast (zie box 2). Veel autistische jongeren

missen de taalvaardigheden en het abstractieniveau dat

nodig is om zorgvuldig de cognitieve schema’s of

assumpties te kunnen opsporen (Lord, 1996). Vaak lukt

het hun maar ten dele de angstcognitie onder woorden te

brengen. Gezien de concrete denkstijl is het gebruik van

lijstjes, regels, slogans en het uitzoeken van feiten

geschikter. Bijvoorbeeld: structureren van de problema-

tische situatie, een voor- en nadelenlijst van probleem en

doelgedrag, motiverende slogans, sociale regels, uitleg en

tips, handelingsvoorschriften voor gebruik van anti-

angsttechnieken, feiten achterhalen in boeken of bij des-

kundigen informeren.

Resumerend:

6. De behandeling kost meer tijd en wordt opgedeeld

in subdoelen.

7. De cognitieve therapie is concreter of soms nauwe-

lijks mogelijk.

De aanpak van de teldwang: exposure en responspreventie

Sabine voelt zich nu sterk genoeg om haar dwang tot

tellen aan te pakken. Het eerste doel is: weer gewoon

kunnen doorlopen, zonder te letten op ‘het juiste been’,

‘het juiste getal’ of op lijnen. Ze oefent met lopen door de

gangen van het gebouw, ruimte in, ruimte uit. Eerst telt

ze daarbij nog wel in haar hoofd, later wordt ook de

cognitieve dwang tot tellen aangepakt. Dat is moeilijker.

Sabine is zo gewend te tellen tijdens het lopen en al haar

andere activiteiten, dat het moeilijk is dat nı́et te doen.

Van alle technieken die we proberen om te stoppen met

tellen en de gedachten bewust op iets anders te richten,

helpt in het begin eigenlijk alleen een paardenmiddel:

samen met de sociotherapeut hardop zingend door de

gangen heenlopen. Ze hebben er gelukkig lol om. Later

werken ook andere denkspelletjes die de gedachten

dwingend vasthouden: vermenigvuldigingen maken

(3x3x3x3x3 enzovoort), namen verzinnen van het

koningshuis of van muziekbands, bedenken wat je de

afgelopen dagen van de week gegeten hebt, of beschrijven

wat je om je heen ziet. Sociotherapeuten en Sabine oefe-

nen eindeloos binnen en buiten. Langzamerhand is steeds

minder zware mentale activiteit nodig om Sabine van

tellen te weerhouden.

Vervolgens wordt het tellen in andere situaties aange-

pakt. Sabine krijgt een rondeteller mee. Dit is klein appa-

raatje waarmee door een druk op de knop in de

schaatssport de geschaatste rondes geteld kunnen wor-

den. De opdracht is om te proberen haar handelingen in

één keer te doen, maar als dat niet lukt en ze toch met

tellen is begonnen, dan maar door te tellen tot vier (haar

ongeluksgetal). Elke keer als ze toch telt, druk ze tevens

de knop van het apparaatje in. Ze komt aanvankelijk op

scores van 250 keer tellen per dag. Elke week wordt er een

sport van gemaakt de score naar beneden te krijgen.

Tegelijkertijd wordt nu haar angst voor ongeluksgetallen

aangepakt. Met behulp van allerlei spelletjes confron-

teert Sabine zichzelf met haar ongeluksgetallen vier en

acht. Sabine vindt de eerste oefeningen weer erg eng

(spanning 90), alhoewel ze allang bij het lopen geen

angst meer voor het getal vier kent. Hier speelt het gene-

ralisatieprobleem weer een rol. Ze weet nu wel goed hoe

ze met die angst om moet gaan en werkt zeer zelfstandig

haar oefenprogramma af. Begeleiding bij de opdrachten

heeft ze nogmaar zeer kort nodig, de vorderingen bespre-

ken met de individueel therapeut is voldoende.

4: Dwangrituelen versus repeterende activiteiten

Repeterende activiteiten horen bij autisme. Mili-

terni e.a. (2002) onderscheiden negen subgroepen

van autistisch herhalingsgedrag. Repeteergedrag

wordt complexer van aard naarmate de kinderen

ouder, minder autistisch en intelligenter zijn.

Bepaald repeteergedrag lijkt meer voor te komen

na spanningsvolle situaties en de functie van span-

ningsreductie te hebben. Hieronder vallen zich her-

halende rompen ledemaatbewegingen zoals wiegen,

fladderen, tikken en intens sensorisch zelfstimule-

rend gedrag zoals hoofdbonzen en bijten. Ander

repeteergedrag staat los van spanningsvolle situ-

aties en heeft veeleer te maken met de autistische

werkelijkheidsbeleving en de op detail gebaseerde

informatieverwerkingsstijl. Hieronder vallen de

behoefte aan routine en ’sameness’, zoals het volgen

van vaste rituelen of het rangschikken van voor-

werpen, puzzelen, detailtekeningen maken, verza-

melingen aanleggen en eindeloos herhalen van

(mooie) woorden of zinnen. Volgens de Centrale

Coherentie Theorie (zie box 2) hebben mensen

met een ASS moeite met het ontdekken van de

logica van betekenissen en context. Hun wereld

wordt daardoor voor een groot deel beleefd als

chaotisch en onvoorspelbaar. Dit roept angst op.

Er is grote behoefte om zelf voorspelbaarheid aan te

brengen, maar dit zal dan niet op niveau van con-

text en betekenis gebeuren, maar moet op het
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concrete niveau zijn van herhaling, volgorde en

concrete systematiek. Tijdens het verrichten van

repeterende gedragingen wordt de werkelijkheid

als voorspelbaar en prettig beleefd. (Parren, 1998).

Sommige van die repeterende activiteiten kunnen

lijken op obsessief-compulsieve rituelen zoals uren-

lang kleren strijken of haren kammen (sensorisch

zelfstimulerende handelingen). Het verschil ligt in

de ervaring: ze worden als rustgevend en ontspan-

nend ervaren. De angstige component wordt

gemist.

Bij obsessief-compulsieve rituelen is de angst-

component wel aanwezig. Er is een angstcognitie

en het ritueel dient ter neutralisatie van de angst. Bij

jongeren met ASS is de scheiding tussen deze twee

soorten rituelen niet altijd duidelijk. Vaak lukt het

slechts ten dele om de complete angstcognitie, met

een duidelijke omschrijving van de gevreesde ramp

te achterhalen (Mulder & Van der Gaag, 1994). De

jongere kan immers slechts in beperkte mate reflec-

teren over zijn cognities en emoties. Net als bij

gewone dwang kan men meestal maar weinig te

weten komen over de ontstaansgeschiedenis van

de dwang. Soms echter kan men bij jongeren met

een ASS een verkeerd begrepen uitleg of instructie

als begin van de dwang vermoeden. Zoals een jon-

gen die Howlin (1997) beschrijft, die een preoccu-

patie met rekenen had, en telkens bang was dat hij

bij kassa’s niet het juiste bedrag had betaald en

vandaaruit dwangmatig kassabonnetjes verza-

melde en narekende. Soms kan moeite in het sociale

verkeer meespelen, zoals bij een adolescent die een

urenlang durend harenkamritueel ontwikkelde

voor hij naar school durfde. Hij had de rigide en

vanuit autistische logica rechtlijnig doorgevoerde

overtuiging dat als je haar niet goed zat, het sociaal

ook niet ging lukken. Wanneer er een vermoeden is

van zo‘n misinterpretatie, kan daar in de cognitieve

therapie aandacht aan worden besteed. In de

behandeling van dwang bij jongeren met een ASS

tracht men bij het inventariseren allereerst een

onderscheid te maken tussen repeterende activitei-

ten en obsessief-compulsieve rituelen. Verschillende

auteurs pleiten ervoor repeterende gedragingen te

accepteren als een wezenlijke trek bij mensen met

autisme. Het willen elimineren ervan verhoogt het

algemene spanningsniveau en vaak blijkt het ritueel

zich te verplaatsen (Schopler, 1995; Van der Gaag

&VanHulzen, 1996). Echter, de repeterende gedra-

gingen kunnen wel gekanaliseerd worden wanneer

ze teveel ruimte in het dagelijks leven gaan innemen.

Tijd en plaats kunnen worden beperkt en

gestructureerd.

Cognitieve therapie: wat wel en niet werkt

In de cognitieve therapiegroep worden de angstcognities

van Sabine besproken. De ’socratische dialoog’ helpt

Sabine niet. Het lukt niet de angstcognitie te relativeren.

Als Sabine gevraagd wordt of het bijvoorbeeld echt

mogelijk is dat zij haar ouders een ongeluk kan laten

krijgen door met een verkeerd getal over een lijn te stap-

pen, verliest ze zich in redeneringen over God en lot,

lotsbestemming, straf uit een vroeger leven en speciale

regels voor haar als ‘alien’. Ze raakt de kluts kwijt en

voelt zich raar en onwerkelijk. Het werkt beter om bij

Sabine concreet te blijven: voor de angstcognities worden

zogenaamde tegengedachten verzonnen: hoe zouden

andere mensen hierover denken? Groepsgenoten helpen

haar mee om die te verzinnen. Verder helpen motive-

rende slogans haar, en stellingen waarbij aan de dwang

de oorlog wordt verklaard, zoals: ‘Als ik toegeef aan de

dwang, wint hij terrein, als ik vecht tegen de dwang, win

ik’. ‘Rotdwang, ik laat me niet door je verslaan, ik sla

terug.’ ‘Je krijgt me niet klein’. ‘Ik laat m‘n leven niet

meer door je verpesten’.

Terugvalpreventieplan

In een reguliere behandeling van dwang wordt de hele

angsthiërarchie doorgewerkt, de laatste stappen kan de

cliënt eventueel zelfstandig afwerken. Een klein beetje

restdwang mag blijven bestaan. Aan het eind van de

therapie wordt een terugvalpreventieplan besproken.

Terugval in periodes van stress wordt voorspeld en als

normaal gelabeld. Met de cliënt wordt besproken hoe hij

in zo‘n geval de geleerde technieken zelfstandig kan

toepassen.

Bij jongeren met een ASS zullen niet alle rituelen

kunnen verdwijnen (zie box 4). Het onderscheid tussen

repeterende activiteiten en obsessief-compulsieve klach-

ten ligt niet altijd scherp. Wanneer de jongere dwangver-

schijnselen kan onderscheiden van ‘autistische’ rituelen,

dan kan hij deze zelf direct aanpakken door exposuremet

responspreventie toe te passen en tegengedachten voor de

angstcognitie te formuleren. Als de angstcognitie door de

jongere niet verwoord kan worden, zal de behandeling

grotendeels op dezelfde manier kunnen verlopen, zij het

met minder op de angstcognitie gerichte cognitieve ele-

menten en wellicht meer met behulp van beloningsprin-

cipes. Bij de overige rituelen kan samen met de jongere en

de ouders gekeken worden naar de hinder die deze in het

dagelijks leven opleveren en naar de mogelijk stressredu-

cerende functie ervan. Het belang van rituelen voor

iemand met een ASS moet met ouders en jongere worden

besproken. Naast structurering (en begrenzing) in tijd en
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plaats kan er gezocht worden naar nuttig vervangend

gedrag, of kan het ritueel worden toegestaan als beloning

voor meer adaptief of sociaal gedrag.

Adolescenten willen niet graag aanpassingen in hun

leven doorvoeren vanwege hun ASS. Ze willen liever

gewoon als ieder ander zijn. Belangrijk is, de therapie

vanaf het begin een gezamenlijke zoektocht te laten zijn:

samen te registreren wanneer de angst, verwarring of

rituelen toenemen, om vanuit een neutraal standpunt

samen te ontdekken welke factoren een rol spelen. Wan-

neer de adolescent het verband tussen bijvoorbeeld over-

prikkeling en toename in spanning en rituelen zelf

ontdekt, zal hij de daarop volgende noodzakelijke aan-

passingen gemakkelijker kunnen accepteren. Vermeulen

(2001) noemt dit psycho-educatie volgens de inductieve

methode: via vragen stellen laat men de cliënt zelf tot het

nagestreefde inzicht komen. Deze ontdekkingen kunnen

genoteerd worden in een ‘Zelfhulpboek’, een soort hand-

leiding voor de jongere zelf, die ook de omgeving kan

gebruiken met daarin concrete regels, observaties en tips.

Tegelijkertijd is dit dan een terugvalpreventieplan.

Resumerend:

De behandeling van de dwang raakt op sommige vlak-

ken de begeleiding rond de ASS.

8. Niet alle rituelen kunnen verdwijnen, er wordt geke-

ken welke hinderen in het dagelijks leven.

9. De repeterende activiteiten worden samen met de

resterende dwang waar nodig beperkt in plaats en tijd.

10. De jongere leert omgaan met zijn specifieke sterke

en zwakke (ASS) kanten.

Repeterende activiteiten reduceren

Sabine blijkt nog meer rituelen te hebben. Zo beweegt ze

haar vingers en duim snel tegen elkaar wanneer ze ner-

veus is. Dit helpt haar spanning te ontladen. Dit gedrag is

verweven met een ritueel: ze telt erbij, tot ze op ‘goede’

getallen uitkomt. Op dezelfde manier kan ze ook met

haar voet tikken. Verder heeft ze aan het einde van een

spanningsvolle dag de behoefte om thuis gedurende een

lange tijd rondjes door de kamer te lopen. Dit ritueel

blijkt niet te maken te hebben met een angstcognitie,

maar doet de spanning van een dag met moeilijke sociale

situaties van haar afvloeien. Sabine wil van het tellen

tijdens het vingertikken af: dit belemmert haar concen-

tratie op haar schoolwerk. Ook het voettikken wil ze

graag minderen. Ze oefent met hardop lezen, zodat ze

niet tegelijk kan tellen en voert tegelijkertijd ontspan-

ningsoefeningen uit. Het lukt haar om zo tijdens momen-

ten van schoolwerk haar vingeren voettikken terug te

dringen. Op andere momenten gebruikt ze het vinger-

tikken nog wel om rustiger te worden, maar telt daar

niet of nauwelijks meer bij. Het rondjes lopen in de

kamer wil Sabine graag behouden. Haar ouders worden

er echter dol van, en willen graag dat minstens de duur

van het rondjes lopen beperkt zal worden. Met Sabine

wordt gezocht naar andere (nuttige) activiteiten die lijken

op het rondjes lopen in hun repeteren van een bepaalde

motorische activiteit. Stofzuigen bijvoorbeeld, ramen

lappen of buiten met een bal dribbelen.

Effect van de behandeling gemeten op de Yale Brown Obsessive Compulsive Scale
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Persoonsgerichte psycho-educatie: het zelfhulpboek

Met Sabine wordt in de individuele therapie een zelfhulp-

boek gemaakt. Daarin beschrijft ze moeilijke situaties en

de oplossingen. Waar relevant wordt uitgelegd hoe haar

moeilijkheden in verband staan met PDD-NOS. Sabine

merkt dat zij bij veranderingen, bijvoorbeeld wanneer het

vakantie is, gespannen wordt en meer dwang krijgt. Ver-

der raakt ze overprikkeld van een drukke omgeving, veel

visuele of auditieve prikkels, of van teveel intensieve

sociale situaties achter elkaar. Ook in deze situaties

neemt de dwang toe. In het zelfhulpboek worden deze

situaties beschreven en oplossingen erbij gezet, zoals: van

tevoren een goede dagstructuur maken voor weekenden

en vakanties. Of: niet teveel van jezelf eisen in een drukke

omgeving, maar als je een gesprekje wilt houden, vragen

of de ander even met je meeloopt naar een rustiger plek.

Of: goed doseren van intensieve sociale activiteiten, na

iets druks ook weer genoeg rust inplannen.

Ouders en thuissituatie

Wanneer Sabine haar eerste vorderingen op de dagbe-

handeling heeft geboekt, worden er ook exposure-

opdrachten voor thuis meegegeven. De ouders helpen

Sabine herinneren en stimuleren haar op te schrijven

hoe de opdracht verliep. Ze controleren niet. Daarnaast

wordt uitleg gegeven over de diagnose PDD-NOS. De

stress rond veranderingen, vakanties en plotselinge uit-

stapjes wordt besproken en er wordt gekeken hoe meer

structuur in de dagelijkse gezinssituatie aangebracht kan

worden. In gezinsgesprekken wordt een oplossing

gezocht voor de grote irritaties van het gezin over de

dwang en rituelen van Sabine. De ouders volgen waar

nodig de vorderingen van het zelfhulpboek. Zij gebrui-

ken bijvoorbeeld ook de terminologie van het stoplicht

en leren in hun planning rekening te houden met Sabines

specifieke stressgevoeligheden.

Een jaar na ontslag

Het laatste half jaar van opname volgt Sabine de dagbe-

handeling in deeltijd en doet één vak op HAVO 5 vol-

wassenenonderwijs. Na ontslag begint zij hiernaast ook

een baantje bij een supermarkt. Het autismeteam van de

RIAGG neemt de nazorg op zich. Anderhalf jaar na

ontslag gaat het goed met Sabine. Ze volgt nog steeds

volwassenenonderwijs HAVO en heeft inmiddels eind-

examen gedaan in vier vakken. Ze gaat het komende jaar

haar HAVO afmaken. Het baantje bij de supermarkt

heeft ze niet volgehouden. Het volgen van drie vakken

(eindexamen)onderwijs is intensief genoeg voor haar. Ze

zit op gitaarles en gaat af en toe eens uit; niet vaak, want

ze moet een tijd bijkomen van zo‘n intensieve sociale

bezigheid. Ze onderhoudt (niet frequent) contact met

een paar oude vriendinnen, maar houdt moeite met soci-

ale situaties, zoals op school. Ze wordt nog steeds door

het autismeteam begeleid, waar ze werkt aan flexibeler

omgaan met veranderingen. In spannende tijden, zoals

rond het eindexamen, merkt ze toename van haar dwang.

Tellen doet ze niet meer, daarvoor in de plaats is een

lichte controledwang gekomen. Wanneer die toeneemt

maakt ze zelf een exposure-plan om de dwang weer

terug te dringen. Van repeterende activiteiten zoals vin-

gerbewegingen en rondjes lopen in de kamer maakt ze

soms gebruik, alleen in stressvolle periodes.

Conclusie

Behandelen van een dwangstoornis bij jongeren met een

ASS blijkt haalbaar. Voorwaarde is wel dat de behande-

laar zich voldoende verdiept in de autistische problema-

tiek, realistische doelen stelt, samenwerkt met ouders of

sociotherapeuten en genoeg tijd voor de behandeling uit-

trekt. Het streven naar zelfredzaamheid lijkt hierbij de

leidraad. Niet alle rituelen hoeven te verdwijnen. Het is al

heel wat als het leven weer leefbaar wordt.
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