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Persoon met vermoeden autismespectrumstoornis: wat willen we weten?



Floris, 32 maanden

• Vlotte baby, brabbelde, eerste woordjes 11 
maanden, 

• Mijlpalen motoriek en taal OK
• Wederkerig spel
• Sinds leeftijd 20 maanden

– Sociale interesse verdwenen
– Taalontwikkeling stagneert 
– Communicatief taalgebruik beperkt tot paar 

imperatieve uitingen
– Beperkte & stereotype interesses
– Eenzijdiger eten
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Floris, 32 maanden

Geachte Collega, 

Beste Jean
Ik zag Floris ----, geboren --/--/2001 op consultatie. 
Anamnese en klinisch onderzoek wijzen op autisme. 
Graag intake in Het Appelboomke.
Risperdal 2 x 0,3mg pd heb ik reeds gestart.
Met vriendelijke groet,

Dr. ----------------
Kinder- en Jeugdpsychiater



Brecht, 8 jaar

• 3e leerjaar, rekenen en lezen uitstekend, 
schrift veel minder

• Wijst leerkracht op inconsequenties
• Droomt vaak weg in de klas
• Legt spelregels op
• Wordt gepest door paar kinderen
• 2 vriendjes
• Veel last van de drukte in de klas, komt 

overprikkeld thuis
• Vindt humor irritant
• Laatste tijd vaak neerslachtig



Brecht, 8 jaar

AD(H)D?

CLB



Brecht, 8 jaar

AD(H)D?

…. Graag bevestiging van de 
diagnose 

autismespectrumstoornis EN 
hoogbegaafdheid i.k.v. 

Zorguitbreiding. 

CLB



Joris, 9 jaar

• Sociaal niet altijd afgestemd; lijkt 
opdrachten niet altijd te vatten / op te 
volgen.

• Veel ruzie op speelplaats
• Hyperactief
• Afleidbaar
• Onbesuisd gedrag en antwoorden
• Slechts één interesse: voetbal
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school

Bevestiging diagnose 
autismespectrumstoornis, 

i.k.v. verwijzing naar 
BuBao type-9



Jurgen, 12  jaar, spoedgevallendienst

• Lichte tot matige verstandelijke beperking
• Multi-problem-gezin
• BuBao type2 – “structuurklas”
• MFC
• Ernstig uitagerend gedrag, vooral in leefgroep en in 

gezin
• Gefrustreerd bij “neen” en bij onverwachte 

veranderingen
• Zeer moeilijke eter
• Medicatie

– Risperdal 3 mg pd
– Dipiperon 60 mg pd
– Etumine als noodmedicatie
– RilatineMR 40mg ‘s ochtends
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gezin
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• Zeer moeilijke eter
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– Risperdal 3 mg pd
– Dipiperon 60 mg pd
– Etumine als noodmedicatie
– RilatineMR 40mg ‘s ochtends

Graag opname 
kinderpsychiatrie voor 

oppuntstelling medicatie.

Arts MFC



Alex, 19 jaar, 1e Ba. Theologie

• Lager onderwijs: bijzondere interesses, sociale integratie 
beperkt, 1 goede vriend, voorbeeldig gedrag, goede punten

• ASO: didactisch OK, moeite met groepswerk, sociaal passief 
(“observator”) maar goed aanvaard; moeite om zich te 
organiseren: ADD?

• Heden:
– Kan plan niet trekken op kot
– Organisatie studies lukt niet: stort zich volledig op één 

vak
– Weinig contact; gaat wel uit, drinkt dan veel “om socialer 

te zijn”; encyclopedische kennis van drugs, 
experimenteert beperkt
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vak
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Asperger syndroom?

Studiebegeleidingsdienst



Ronald, 38 jaar, huwelijksperikelen

• Succesvol ingenieur (ontwikkeling 
landbouwtechnologie, waarvoor reeds grote 
interesse als kind)

• 12 jaar gehuwd
• 3 jaar echtpaartherapie: vlot niet, therapeute 

bespeurt “psychopate trekken”, t.t.z. Ronald is 
betrokken, maar logisch denken overweegt in de 
relatie, veel ontgaat hem bij echtgenote, 
empathie is weinig flexibel.

• Therapeute & Ronald informeren zich verder: 
autisme?
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betrokken, maar logisch denken overweegt in de 
relatie, veel ontgaat hem bij echtgenote, 
empathie is weinig flexibel.

• Therapeute & Ronald informeren zich verder: 
autisme?

1) Als de diagnose van 
autismespectrumstoornis bevestigd 
wordt, zal echtgenote mij begrijpen, 

en zijn onze problemen opgelost.
2) Als ik ASS heb, kunnen we kinderen 

misschien alvast testen (echtgenote 
is achternicht=> extra 

herhalingsrisico bij kinderen)

Ronald



Myriam, 24 jaar, crisisinterventie psychiatrie

• Recidiverende depressies sinds lft. ± 13jaar, laatste 
keer met suïcidaliteit n.a.v. overspanning in tijdelijke 
job (Ba. Kleuteronderwijs)

• Ook gegeneraliseerde angststoornis en episodes van 
onaangepast gedrag als adolescente

• Voelde zich als puber “anders”; wisselende relaties

• 4 jaar psychotherapie, gefocust op pestervaringen 
• Diverse antidepressieve medicaties
• Obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis 

gediagnosticeerd, waarvoor therapeutische opname: 
zin groepstherapie ontgaat M., opname gestopt.
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Eugénie, 90 jaar, woonvoorziening voor bejaarden

• Als jongvolwassene: eenzaat, ging erg op in 
interesses, verdroeg de drukte van de stad 
niet

• > 60 jaar in afgelegen dorp gewoond, 
kerngezond

• Nu in woonvoorziening voor bejaarden: “voor 
het geval ze fysiek achteruit zou gaan”

• Helemaal mee met IT
• Zeer eenzaam in woonvoorziening
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Autismespectrumstoornis?
Aangepaste begeleiding?

Vrijwilligersorganisatie



Jan, 21 jaar, student 2e Ba. Industrieel ingenieur

• Op 8-jarige lft. PDD-NOS diagnose
• Nu geen problemen, sociaal vlot en 

goed geïntegreerd 
• Restkenmerken dyslexie
• Grote zin voor systematiseren en 

detailperceptie zijn troeven in opleiding
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• Op 8-jarige lft. PDD-NOS diagnose
• Nu geen problemen, sociaal vlot en 

goed geïntegreerd 
• Restkenmerken dyslexie
• Grote zin voor systematiseren en 

detailperceptie zijn troeven in opleiding

Heb ik een 
autismespectrumstoornis?

Wat kan ik hierover aan mijn lief 
vertellen?

Jan



Willen we iets weten?

• Nut van diagnostiek?
– Meer gerichte behandeling
– Meer dia-gnosis: inzicht, begrijpen van wat de clinicus ziet

• Bij persoon
• In omgevingscontext
• Oorzaken en pathogenese
• ….

• Nut van classificatie?
– Vergelijkbaarheid: “we praten over hetzelfde”
– Vergelijkbaarheid van behandelingen
– Risico tot simplificatie en reïficatie



Wat willen we weten?



Hoe pakken we het aan?
1. Exploreren van de hulpvraag: wie? wat? doel? ….
2. Onderzoek om tot een diagnostische classificatie te komen

– Hoofdaandoening
– Comorbiditeit

3. Neurocognitief profiel sterkten & zwakten?
4. Adaptief gedrag?
5. Maladaptief gedrag?
6. Beleving & coping door de persoon zelf?
7. Voor directe omgeving: Beleving & coping? Pedagogische 

consequenties? Familiale consequenties? 
8. Waar komt dit vandaan (“etiologie & pathogenese”)?
9. Toekomstperspectief?
10. Behandelplan? Revalidatie? Reïntegratie? 



Exploreren van de hulpvraag
• Wie is hulpvrager?

– Persoon zelf, gezin, bredere context?

• Doel van de hulpvraag?
– Klinische hulp? Verkrijgen van bepaalde voorzieningen?
– Handelingsgerichtheid?
– Kan classificerende diagnostiek beïnvloeden

• Is hulpgever wel meest geschikt voor deze hulpvraag?
• Akkoord van de persoon? 

– Druk op volwassene?
– Druk op gezin?
– Instemming v.a. 12 jaar bij oordeelsbekwaamheid

• Betekenis voor het gezin, voor de jongere?
– Antwoord voor disfunctioneren, lijdenslast?
– Ontschuldiging?
– Stigmatisering?

3e

2e

1e lijn



Exploreren van de hulpvraag

• Doel van hulp geven =
– Genezen
– Revalideren
– Behandelen
– Helpen omgaan met
– Troosten
– Verklaren
– ….

• Diagnostische evaluatie is hiertoe slechts één stap, geen 
finaliteit op zich. 



Onderzoek naar diagnostische classificatie

• Instrumenten en middelen: zie->

• Aan betrokkene(n) verduidelijken 
hoe, waarvoor, en welke info 
gebruikt wordt

• Diagnostische classificatie = Welke 
categorale diagnose(s) verklaren 
het best de verzamelde gegevens? 
– Bv. ASS / schizofrenie



Adaptief gedrag

• Ernst van symptomen correleert slechts in 
beperke mate  met adaptief gedrag

• Individu kan veel veerkracht hebben; goede 
opvoeding; …

• Is belangrijke voorspeller van outcome bij 
veel (kinder-)psychiatrische aandoeningen

• Bijzondere aandacht voor school / werk



Maladaptief gedrag, comorbiditeit

• Kan onderliggende diagnose verhullen

• Draagt in belangrijke mate bij tot disfunctioneren
– Bv. autisme  + ADHD op kleuterleeftijd

• Genereert andere behandelvraagstukken
– Bv. autisme + hechtingstoornis
– Bv. autisme + ADHD
– Competentie van de behandelaar



Neurocognitie / taal / motoriek

• Doelen
– Begrijpen van bijkomende kwetsbaarheden, bv. extreme 

detailperceptie
– Begrijpen van bronnen van aanpassing: bv. goede executieve 

functies

• Intelligentie(profiel)
• Exploreren neuropsychologische domeinen
• Taal: naast taalniveau, ook pragmatisch taalgebruik
• Motoriek: naast uitvallen, soms ook bijzondere 

profielen



Context

• Draagkracht?
• Pedagogische capaciteiten?
• Relationele capaciteiten?
• Draaglast?
• Betekenis van probleem?
• Verwachtingen?



Somatisch onderzoek

• Geassocieerde neurologische problemen
– Witte stof letsels
– Epilepsie
– …

• Verklaring van geassocieerde (gedrags)problemen
– Gastro-intestinaal, tanden, NKO, …

• Etiologisch: verklaring voor de aandoening
– Is er een vraag naar verklaring?
– Verwacht behandelvoordeel ?



Handelingsgerichte diagnostiek

Hulpvraag Diagnostische 
evaluatie

Relevante aanpak, 
met reëel potentieel 

voor verandering



Wat is bij elk van hen handelingsgerichtheid?

Myriam

Jan

Brecht

Joris



Multidisciplinariteit ?

• Wat is nodig?
• Wat is nuttig?
• Wat is haalbaar?
• Reële synergie? 



Een paar conclusies i.v.m. diagnostiek van autismespectrumstoornis:

• Ga planmatig te werk
– Vertrek van een vraag
– Formuleer een doel
– Diagnosticeer 

• Classificerend
• En breed beschrijvend

– En ga naar het doel: handelingsgerichtheid, bepaald door de 
individuele noden van het individu in zijn / haar context 

• Multidisciplinariteit is meestal nodig



Elke einde
Is het begin van iets nieuws
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