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SCREENING EN DIAGNOSE
̶ Diagnostische testen worden geacht definitieve informatie te geven over de aan- of 

afwezigheid van een ziekte, stoornis, conditie,…
̶ Screeningstesten geven informatie over de mogelijke aan- of afwezigheid van een ziekte, 

stoornis, conditie,....
̶ Screeningstesten zijn:

̶ minder belastend voor het gezondheidszorgsysteem
̶ meer toegankelijk
̶ minder invasief
̶ minder gevaarlijk
̶ minder duur
̶ minder tijdrovend
̶ bezorgen minder fysiek en psychologisch ongemak
̶ MAAR: ze zijn ook imperfect en soms ambigu

3



SCREENING IN PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG

̶ Voorbeelden:
̶ Screening voor borstkanker bij vrouwen
̶ Screening voor prostaatkanker bij mannen

̶ Doel:
̶ Vaak: vermijden van te voorkomen overlijdens

̶ Niet zelden conflicterende aanbevelingen
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SCREENING IN DE GEESTELIJKE
GEZONDHEIDSZORG
̶ Hoofddoel is de identificatie van individuen met geestelijke

gezondheidsproblemen die nood hebben aan interventie
̶ Doelen van vroegtijdige screening

‒ Identificatie van moeilijkheden
‒ Preventie van problemen
‒ Preventie van bijkomende problemen

̶ Doel van vroegtijdige screening van autismespectrumstoornis (ASS)?
‒ Meestal: ASS zo vroeg mogelijk diagnosticeren en een vroegtijdige interventie starten die 

focust op cruciale sociaalcommunicatieve vaardigheden (zie Warreyn, Van der Paelt, & Roeyers, 
2014)



SCREENING
̶ Level 1 screening

‒ Alle individuen, ongeacht hun risico-status (“universele screening”)

̶ Level 2 screening
‒ Gericht naar individuen met een verhoogd risico, bijvoorbeeld,

‒ Op basis van familiale anamnese

‒ Bezorgdheden geuit door ouders of hulpverleners

‒ Na Level 1 screening



SCREENING
̶ Screening (en/of opvolging) is vaak controversieel
̶ Steeds valkuilen en mogelijkheden
̶ Steeds pro’s en contra’s



̶ > 70.000 Europese kinderen gescreend
̶ 18 verschillende benaderingen

̶ Ouder en/of professioneel
̶ Vragenlijst en/of observatie
̶ Level 1 en/of Level 2

̶ Focus op vroegtijdige screening
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VROEGTIJDIGE UNIVERSELE SCREENING: PRO’S
̶ Detectie op jonge leeftijd laat vroege diagnose en interventie toe
̶ Preventie van secundaire problemen
̶ Vermindert stress in gezinnen
̶ Screeningsinstrumenten zijn niet perfect, maar ze zijn eenvoudig

en hebben een vrij goede accuraatheid
̶ Vermindert ook de sociale ongelijkheid in de zorg



VROEGTIJDIGE UNIVERSELE SCREENING: CONTRA’S
̶ Screening detecteert niet alle kinderen met ASS
̶ Substantieel aantal vals positieven

̶ Hebben ze allemaal problemen?
̶ Is voor al deze kinderen zorg nodig?
̶ Hoge kosten voor het zorgsysteem

̶ Beperkt aantal toegankelijke evidence-based behandelingen op jonge
leeftijd

̶ Screeningsproces op zichzelf veroorzaakt stress bij de gezinnen
̶ “Non-compliance” van ouders
̶ Is ASS een stoornis of een conditie?



VROEGTIJDIGE SCREENING: DISCUSSIEPUNTEN
̶ Belangrijke medische en psychologische associaties en 

nationale richtlijnen hebben conflicterende aanbevelingen
̶ Universeel of niet?
̶ Op welke leeftijd screenen: 18 maanden? 24 maanden?.....
̶ Kinderen met verhoogd risico? Moeten die vroeger gescreend

worden ?



SCREENING NADER BEKEKEN
̶ Validiteit van screeningsinstrumenten
̶ Vals positieven
̶ Hoog-risico groepen



Sensitiviteit = A / (A + B)
Scoren kinderen met ASS op de screener? Hoe goed worden de kinderen met ASS gedetecteerd? Weinig
vals negatieven?
= proportie kinderen met ASS die positief scoren op de screener (proportie ware positieven)

Specificiteit = D / (C + D)
Scoren kinderen zonder ASS NIET op de screener? Weinig vals positieven?
= proportie kinderen zonder ASS die negatief scoren op de screener (proportie ware negatieven) 

positief negatief
ASS A B      (VN)

geen ASS C      (VP) D

SCREENING: ENKELE DEFINITIES



SCREENING: ENKELE DEFINITIES
̶ Sensitiviteit: 

̶ klinisch acceptabel: 70-80% (Glascoe, 2005)

̶ Specificiteit:
̶ klinisch acceptabel: dicht bij 80% (Glascoe, 2005)



SCREENING: ENKELE DEFINITIES
̶ Vals positief (VP): scoort positief op de screener maar heeft geen

ASS
̶ Vals Negatief (VN): scoort negatief op de screener maar heeft ASS
̶ Positieve predictieve waarde (PPV): waarschijnlijkheid dat iemand

die positief scoort op de screener ASS heeft (is afhankelijk van de 
prevalentie)

̶ Negatieve predictieve waarde (NPV): Waarschijnlijkheid dat iemand
die negatief scoort op de screener geen ASS heeft (is afhankelijk van 
de prevalentie)

‒ Opmerking: er zijn geen algemeen aanvaarde standaarden voor PPV en NPV



Akobeng (2007)



POSITIVE LIKELIHOOD RATIO
̶ Geeft aan hoe sterk de waarschijnlijkheid stijgt dat men ASS 

heeft na een positieve screen (LR+)
̶ Onafhankelijk van prevalentie
̶ > 10 is goed (Akobeng, 2016)
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SCREENING: ENKELE DEFINITIES
̶ ROC curve: Area under the Curve (AUC): maat voor algemene

accuraatheid
‒ < .70 poor

‒ .70 - .79 fair

‒ .80 - .89 good

‒ .90 - 1.0 excellent

(Cicchetti et al., 1995)



Receiver operator curves: (A) line of zero discrimination (AUC=0.5); (B) typical clinical test (AUC=0.5–1.0); 
perfect test (AUC=1.0).

(Lalkhen & McCluskey, 2008)



SCQ BIJ KINDEREN VAN 2-5 (RAYMAEKERS & ROEYERS, 2003)

Cut-off Se Sp PPV

14 .92 .97 .19

15 .92 .98 .31

16 .78 .99 .38

17 .68 .99 .42

18 .51 .99 .48



SCQ BIJ KINDEREN VAN 2-5 (RAYMAEKERS & ROEYERS, 2003)

Cut-off Se Sp PPV

14 .92 .97 .19

15 .92 .98 .31

16 .78 .99 .38

17 .68 .99 .42

18 .51 .99 .48



SCREENING DOOR PROFESSIONELEN

ca. 7000 kinderen gescreend tussen
0 en 3 jaar



CESDD ALS LEVEL 1 SCREENER
(DEREU, WARREYN, RAYMAEKERS, MEIRSSCHAUT, PATTYN, SCHIETECATTE, & 
ROEYERS, 2010)

Sensitiviteit (Se): .80
Specificiteit (Sp): .94
Area under the curve (AUC): .90
PPV: .07
NPV: .99
LR+: 12.98



KINDERVERZORGSTERS VS OUDERS
(DEREU, RAYMAEKERS,WARREYN, SCHIETECATTE, MEIRSSCHAUT, & ROEYERS, 2012)

n = 197 CESDD ESAT M-CHAT

Sensitivity (Se)
Specificity (Sp)
AUC

.92

.73

.89

.38

.97

.80

.69

.88

.82

• 18 – 24-maanden
• Alle AUC ≥ .80
• Se: CESDD > ESAT
• Sp: CESDD < ESAT & M-CHAT

n = 149 CESDD ESAT SCQ

Se
Sp
AUC

.90

.68

.87

.38

.98

.75

.71

.85

.85

• > 24-maanden
• enkel AUC ESAT < .80
• Se: CESDD > ESAT
• Sp: CESDD < ESAT & SCQ



EVALUATIE VALIDITEIT
̶ Vaak worden alleen sensitiviteit en specificiteit (en AUC) gerapporteerd, 

maar die zijn vaak overschat
̶ Bovendien variëren ze van studie tot studie
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SCQ
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Figure 1. The distribution of AUC values based upon (a) overall, (b) age group, (c) version of SCQ, (d) sampling frame, and (e) region; (b) to (e) are 
detailed by the BCA AUC estimates and 95% CI limits.

Published in: Steven R Chesnut; Tianlan Wei; Lucy Barnard-Brak; David M Richman; Autism 21, 920-928.
DOI: 10.1177/1362361316660065
Copyright © 2016 The National Autistic Society, SAGE Publications



Figure 2. Reported sensitivities and specificities by study. Averaged specificities and sensitivities added for group-based comparisons by (1) age, (2) 
version, and (3) region. Dashed lines indicate the average specificity for each group. Solid lines indicate the average sensitivity for each group.

Published in: Steven R Chesnut; Tianlan Wei; Lucy Barnard-Brak; David M Richman; Autism 21, 920-928.
DOI: 10.1177/1362361316660065
Copyright © 2016 The National Autistic Society, SAGE Publications



EVALUATIE VALIDITEIT
̶ Vaak worden alleen sensitiviteit en specificiteit (en AUC) gerapporteerd, 

maar die zijn vaak overschat
̶ Bovendien variëren ze van studie tot studie
̶ Se en Sp hebben betrekking op de adequaatheid van de test, hier wordt

de test geëvalueerd t.a.v. een referentiestandaard
̶ PPV en NPV evalueren mensen
̶ Dit zijn 2 verschillende contexten
̶ Je kan niet op Se en Sp betrouwen om beslissingen te nemen over 

individuele mensen in screeningssituaties, daarvoor zijn PPV en NPV 
meer geschikt
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M-CHAT
̶ Sensitiviteit: 0.83
̶ Specificiteit: 0.51
̶ Konden niet berekend worden voor laag-risico groepen

̶ PPV laag risico: 0.06
̶ PPV hoog risico: 0.53

̶ Betere waarden met telefonische follow-up (maar ook meer tijdrovend)

̶ Betere waarden bij 30 maanden dan bij 24 maanden, te weinig info over 18 
maanden
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SCREENING NADER BEKEKEN
̶ Validiteit van screening instrumenten
̶ Vals positieven
̶ Hoog-risico groepen



Receptieve Taal Expressieve Taal

p <.001 p = .002

7J OUTCOME WARE VERSUS VALSE POSITIEVEN
(DEREU, ROEYERS, ET AL, 2012, IN VOORBEREIDING)



IQ Theory of Mind

p = .001 p < .001

7J OUTCOME WARE VERSUS VALSE POSITIEVEN
(DEREU, ROEYERS, ET AL, 2012, IN VOORBEREIDING)



GEDETAILLEERDE FOLLOW-UP OP 7J VAN 25 VALS-
POSITIEVEN

̶ 25 kinderen zonder ASS (vals positieven; VP)
‒ 9 kinderen met andere diagnose (ADHD, DCD, VB, taalstoornis)
‒ 16 zonder diagnose

‒ 5 schijnbaar typisch functioneren (2 kregen wel therapie)
‒ 4 internalizerende of externalizerende problemen
‒ 7 taalproblemen, subklinische ADHD of ASS, leerproblemen, 

zwakke ToM, IQ < 85
̶ slechts 12% van de VP zonder enig probleem



SCREENING NADER BEKEKEN
̶ Validiteit van screening instrumenten
̶ Vals positieven
̶ Hoog-risico groepen



HOOG-RISICO GROEPEN
̶ Siblings (met een oudere broer of zus met ASS)



15-20% ASS ±15% BAP ±15% ‘ander’ 50-55% typisch

(Messinger et al., 2013, Ozonoff et al., 2011, 2014)



HOOG-RISICO GROEPEN
̶ Siblings
̶ Prematuur geboren kinderen



̶ 28,3% klinische diagnose van ASS
̶ 11,3% Positief op ADI-R en/of ADOS (diagnostische

instrumenten)
̶ 22,6% Positief op SCQ en/of SRS (screeners)
̶ 37,8% Geen enkele indicatie van ASS



HOOG-RISICO GROEPEN
̶ Siblings
̶ Prematuur geboren kinderen
̶ Kinderen met taalproblemen
̶ Kinderen met ontwikkelingsproblemen
̶ Kinderen met voedingsproblemen
̶ Kinderen met genetische stoornissen
̶ ..........



SCREENING VAN HOOG-RISICO GROEPEN
̶ Voor sommige groepen mogelijk vanaf eerste levensjaar
̶ Niet alleen op basis van gedrag
̶ Geïnformeerd door prospectieve studies (v.b. Eurosibs consortium)
̶ Zal nieuwe, innovatieve methodes moeten gebruiken (niet-sociale 

gedragskenmerken, biomarkers)
̶ Zal mogelijks ook assessment van vroege transactionele processen binnen 

gezinnen omvatten (ouder-kind; broer-zus)
̶ Focus op ontwikkelingstrajecten die leiden naar het ontstaan van 

symptomen
̶ “Preventie” van ASS tijdens de prodromale fase



PRODROMALE INTERVENTIES?

̶ Ouder-gemedieerde sociale
communicatie interventie

̶ Tussen 9 en 14m
̶ Minder autisme symptomen
̶ Betere ouder-kind 

synchroniciteit



Tracking Infants At Risk for Autism

www.tiara-onderzoek.be
Fb: tiara.onderzoek

http://www.tiara-onderzoek.be


DOELEN VAN TIARA-STUDIE

1. Ontwikkeling van een snel en gebruiksvriendelijk screeningsprotocol
̶ Dat differentieert tussen kinderen met hoog en laag risico
̶ Bij kinderen uit specifieke risicogroepen
̶ Toepasbaar door Kind en Gezin en andere eerstelijns 

gezondheidsprofessionals

2. Ontwikkeling van een risico-inschattingsmodel voor kinderen met een verhoogd 
risico op ontwikkelen van ASS
̶ Voor kinderen met positieve eerste screening
̶ Gebaseerd op optimale combinatie van genetische, neurometabole, 

neurofysiologische, cognitieve, gedragsmatige en omgevingsparameters
̶ Te gebruiken door gespecialiseerde diagnostische centra



TIARA Studie: 
Protocol overzicht



CONCLUSIES
̶ Screeners zijn geen diagnostische instrumenten
̶ Screeners voor ASS zijn verre van perfect
̶ Ze zijn op dit moment niet geschikt voor algemene populatiescreening
̶ De (voorlopig) aanbevolen screeners in het protocol kinderen en jongeren hebben allemaal hun

beperkingen
̶ Bekijk steeds goed in de toelichting in het protocol kinderen en jongeren en de handleiding van de test 

zelf waarvoor de screener best geschikt is, vooral:
̶ Leeftijden
̶ Vergelijking met typische of klinische groep

̶ De specificiteit van ASS screeners is meestal lager dan de sensitiviteit
̶ Er zijn dus veel vals positieven
̶ Daar is wellicht vaak ook iets mee aan de hand, maar de screeners zijn ontwikkeld voor ASS



CONCLUSIES
̶ Als we naar een individu kijken, zijn PPV en NPV van belang
̶ Bij ASS screeners is PPV vaak laag, NPV vaak zeer hoog
̶ We kunnen dus vooral iets zeggen over wie niet positief scoort op de screener
̶ Bij wie wel positief scoort, moeten we een tussenstap inschakelen of aanvullende informatie

verzamelen vooraleer een uitgebreid diagnostisch onderzoek op te starten
̶ In de toekomst kan een gefaseerde multi-panel screening mogelijkerwijze geprotocolleerd

worden, in eerste instantie bij hoog-risicokinderen (cf. TIARA–onderzoek)
̶ We mogen de impact van screening op de ouders niet onderschatten
̶ We mogen nooit vergeten dat we werken met individuele kinderen, met individuele trajecten

en individuele noden
̶ Blind vertrouwen op screeningsinstrumenten is daarom uit den boze



Dank u

Herbert.Roeyers@Ugent.be
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