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Menu: alles op een rijtje

– Infant Mental Health – rings a bell?

– DC 0-5 – hoort u het in Keulen donderen?

– ASS bij jonge kinderen – that’s your cup of tea?

– Wat denkt u?

– Diagnostiek en behandeling?



Infant Mental Health 

– Infant Mental Health
– Prenataal tot 5 jaar

– Capaciteit om emoties en gevoelens te ervaren, reguleren en uitdrukken

– Capaciteit om  veilige en betrouwbare relaties uit te bouwen met anderen 

– Capaciteit om de omgeving te ontdekken en tot leren te komen

– Infant Mental Health visie
– Relatie als ‘patiënt’

– Preventie en interventie

– Optimalisatie van de ontwikkeling van het jonge kind via bevorderen van de kwaliteit van de ouder kind 
relatie

– Relaties die relaties beïnvloeden

– https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0



There is no such thing as a baby









Prevalentie

– 1 van meest prevalente
– 1/100 kinderen (1/10.000 – 1940, 27/10.000- 1989)
– 0,80 % bij kinderen van 2 jaar
– Broers en zussen hebben een verhoogd risico op ASS
– Epidemie?

– Wijziging in criteria

– Op elk niveau van intelligentie

– Vroegere diagnosestelling

– Groter bewustzijn

– minder stigma - ijskastmoeders



Ontwikkelingstrajecten volgens 
Ozonoff
– Groep 1: low functioning

– <1 jaar beperkingen sociaal communicatief

– Sociaal - communicatieve ontwikkeling traag

– Kloof met normale ontwikkeling blijft groot

– Groep 2: late onset
– =/> 1 jaar geen sociaal communicatieve beperkingen

– 1-2 jaar uitgesproken regressie van sociaal communicatieve ontwikkeling

– Groep 3: high functioning
– =/> 1 jaar geen sociaal communicatieve beperkingen

– Geleidelijke stagnatie waarbij deficits steeds duidelijker worden in de loop 2de jaar



Ontwikkelingsstoornis



Diagnostiek



Belang van vroegdiagnostiek

– Welzijn kind, ouders, samenleving

– Interventies pas na diagnose

– Vroeginterventie vooruitgang spraak, intellectuele prestatie en ontwikkeling

– Ouders

– Vermindering van angst en ongerustheid

– Afstemming van zorg op noden

– Aangepaste verwachtingen

– Gezinsuitbreiding - genetica



Onderzoek naar red flags op sociaal 
communicatief vlak en zintuiglijke 
regulatie
– Retrospectieve ouderrapportage

– Kennis van normale ontwikkeling?

– ‘herinneringen’

– Screeningsinstrumenten

– Home videotapes

– Prospectief onderzoek

– Follow up van hoog risico groepen



Bestaande classificatiesystemen

ICD 10
– WHO

– Lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden

– alle ziekten en alle specifieke situaties

– MAC: meer assige ICD-10

– I: psychopathologie

– II: specifieke ontwikkelingsstoornissen

– III:IQ

– IV: somatische factoren

– V: sociale factoren

– VI: algemeen niveau functioneren

DSM-V
– APA

– Normaliteit vs Stoornis

– alleen psychiatrische stoornissen

– Meer assige classificatie:

– I: Klinische stoornissen

– II: Zwakzinnigheid – Persoonlijkheidsstoornis

– III: Somatische aandoening

– IV: Psychosociale en omgevingsproblemen

– V: Algehele beoordeling van het functioneren



Wat zijn diagnostische criteria 
voor ASS bij jonge kinderen
– DSM V:

– Geen aparte criteria per leeftijd

– Gebrekkige sociale communicatie/ sociale interactie

– Beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteit

– Symptomen vanaf vroege kindertijd

– Symptomen veroorzaken beperking in functioneren



DSM V voor infants en jonge 
kinderen: DC 0-5 
– WAIMH (1979)

– WAIMH Vlaanderen (2005)

– Diagnostic Classification 0-3 (1994); belang van de RELATIONELE dimensie

– Diagnostic Classification 0-3 R (2005)

– Diagnostic Classicication 0-5 (2017)



DC 0-3 R vs DC 0-5

– AS I: Clinical Disorders

– AS II: Relationship Classification
– AS II: Relational Context

– AS III:Medical, Developmental Disorders and Conditions
– AS III: Physical Health Conditions and Considerations

– AS IV: Psychosocial Stressors

– AS V: Emotional and Social Functioning
– AS V: Developmental Competence



Diagnostiek volgens de DC 0-5

– Diagnose
– Identificatie en classificatie van een specifieke stoornis bij infants

– Uniforme communicatie over descriptieve symptomen

– Link van observaties naar kennis over etiologie, pathogenese, verloop en behandelopties

– Toeleiden naar gepaste zorg

– Formulering
– Manier waarop de klinische presentatie begrepen dient te worden binnen de context van 

de relaties, biologie, sociale netwerk en ontwikkelingsstatus van het jonge kind

– Basis voor een behandelplan met aandacht voor de risico en protectieve factoren met 
identificatie van de moduleerbare factoren en prioritering van klinische factoren voor 
behandeling 



Wat is er anders in de DC 0-5

– Inclusie van aandoeningen bij infants en jonge kinderen tot 5 jaar

– Criteria voor nieuwe aandoeningen: 

– Inhibition to novelty disorder

– Early Atypical Autism

– Dysregulated Anger and Agression of Early Childhood

– Sensory Processing Disorder

– Feeding Behavior Disorder werd Eating Disorder



Diagnostiek volgens de DC 0-5

– Assessment:

– Verzamelen van informatie via dossierstudie, anamnese, informele en 
gestructureerde gedragsobservatie

– ‘ongoing’, over verloop van tijd, niet op basis van ’snapshot’

– Begrijpen van veranderingen in ontwikkeling op verschillende tijdstippen en in 
verschillende contexten

– AS II tot V helpen om de context en karakteristieken van AS I stoornissen te begrijpen

– ’We assess individuals but we classify disorders’



Diagnostiek volgens de DC 0-5

– In kaart brengen van het functioneren op de verschillende 
ontwikkelingsdomeinen!

– 3- 5 sessies van minstens 45 minuten

– Anamnese met de ouders rond medische voorgeschiedenis en ontwikkeling

– Directe observatie van het gezinsfunctioneren

– Gezinsdynamiek

– Ouderlijke dynamiek

– Ouder-kind relatie en interactiepatronen



Diagnostiek volgens de DC 0-5

– Verzamelen van informatie, via directe observatie en verslaggeving

– Individuele mogelijkheden en karakteristieken van het jonge kind

– Taalontwikkeling

– Cognitieve ontwikkeling

– Sociale wederkerigheid

– Affectieve en gedragsexpressie

– Assessment van de sensorische reactiviteit en verwerking, motorische tonus en 
motorische vaardigheden

– Culturele overwegingen bij diagnostiek van jonge kinderen!



Diagnostisch algoritme

– A. Each of the following three SOCIAL COMMUNICATION SYMPTOMS must be
present:

– 1. Limited or atypical social emotional responsivity, sustained social attention or 
social reciprocity by at least one of the following:

– Atypical social approach

– Reduced or limited ability to engage in reciprocal social games or activities that
require turn taking (kiekeboe)

– Reduced or limited ability to initiate joint attention to share interests or emotions or 
to seek information about objects of interest in the environment



Diagnostisch algoritme

– 2. Deficits in non verbal social communication behaviors as evidenced by at 
least one of the following:

– Lack of or restricted integration of non verbal and verbal behaviors

– Atypical use of eye contact and turning away from others in social contexts

– Difficulties understanding or using non verbal communication (gebaren)

– Restricted range of facial expression and limited non verbal communications



Diagnostisch algoritme

– 3. Peer interaction difficulties as evidenced by at least one of the following:

– Problems adapting behavior to accommodate varying social demands across social
contexts.

– Difficulties engaging in spontaneous pretend or imaginative play

– Limited or lack of interest in peers and in playing wiht other infants/young children

– B. SYMPTOMS in criteron A are not better explained by sensory impairment



Diagnostisch algoritme

– C. Two of the following four repetitive and restrictive behaviors must be present:

– 1. Stereotyped or repetitive babbling or speech, motor movements or use of objects and
toys

– 2. Rigidly maintains routines with excessive resistance to change; demands sameness and
shows distress in response to change or transitions; or ritualized use of stereotyped, odd
or idiosyncratic verbal phrases of non verbal behavior

– 3. Highly circumscibed, specific, or unusual interests tha manifest in extreme or atypical
fixation on an item or topic of interest. 

– 4. Atypical responsivity to sensory inputs (over/under) or unusual engagement with
sensory aspects of the environment (likken)



Diagnostisch algoritme

– D. Symptoms of the disorder, or caregiver accomodations in reponse to the
symptoms, significantly affect the infants/young child’s and family’s
functioning in one or more of the following ways:
– Cause distress to the infant/young child

– Interfere wiht the infant/young child’s relationships

– Limit the infant:young child’s participation in developmentally expected activities or 
routines

– Limit the family’s participation in everyday activitities or routines

– Limit the infant/young child’s ability to learn and develop new skills or interfere with
developmental progress



Autisme Spectrum Stoornis

– Symptomen in de DC 0-5 zijn gelijkaardig aan deze van de DSM V maar sommige 
zijn specifiek voor jongere kinderen

– Alle 3 sociaal communicatieve criteria en 2 van de 4 repetitieve en restrictieve 
gedragscriteria moeten aanwezig zijn

– Patronen van sociale communicatie worden niet verklaard door sensorische 
beperking, zoals visuele of gehoorproblemen

– Symptomen moeten leiden tot beperkingen bij het jonge kind en/of zijn gezin



Autisme Spectrum Stoornis

– Volgende specifieke kenmerken worden toegevoegd aan de diagnose van ASS:

– Met of zonder ontwikkelingsvertraging

– Met of zonder taalachterstand

– Associatie met gekende genetische aandoening of omgevingsfactor

– Associatie met sensorische verwerkingsproblemen

– Leeftijdscriteria is 18 maanden



Early Atypical ASD

– Kinderen < 33 maanden

– Kinderen identificeren met ASS kenmerken, niet  voldoen aan de criteria

– Deficits in 2 van de 3 criteria op vlak van sociale communicatie

– Vs deficits op alle 3 domeinen van sociale communicatie

– Aanwezigheid van 1 van de 4 criteria betreffende restrictieve, repetitieve 
gedragingen

– Vs aanwezigheid van 2 van de 4 criteria betreffende restrictieve, repetitieve 
gedragingen



Op welke leeftijd worden kinderen 
met ASS vooral gediagnosticeerd?

Op welk leeftijd maken ouders zich 
meestal reeds zorgen over het 
ontwikkelingsverloop van hun kind?



Vanaf welke leeftijd kan de 
diagnose van ASS betrouwbaar 
gesteld worden?



Wat zijn de belangrijkste vroege 
tekenen van ASS bij infants en 
jonge kinderen?



Autisme Spectrum Stoornis

– Venster van vroege interventie voor ASS wordt vaak gemist:

– Ouders als vroeg detectoren: eerste levensjaar

– Onset van volledige ASD criteria tussen 14-36 mnd

– Gemiddelde diagnose op leeftijd van 3-4 jaar

– Redenen voor kloof tussen ongerustheid en diagnose:

– Uiting van symptomen

– screeningsinstrumenten in volle ontwikkeling



Op welke leeftijd kunnen kinderen met 
ASS gedifferentieerd worden van kinderen 
zonder ASS?

– 6 maanden: geen betrouwbare groepsverschillen

– Sommige studies suggereren:

– Moeilijker temperament

– Verschil in eye tracking

– Blik gericht op de mond ipv de ogen

– Interesse in geometrische patronen als voorkeur boven gezicht

– Motorische vertraging



Op welke leeftijd kunnen kinderen met 
ASS gedifferentieerd worden van kinderen 
zonder ASS?
– 12 maanden:

– Afname in kijken naar gelaat

– Afname in sociale glimlach

– Afname in sociale wederkerigheid

– Afname in sociale communicatie tussen 6 en 12 maand

– Minder wijzen en zwaaien i.v.m. kinderen ontwikkelingsvertraging/ taalachterstand



Op welke leeftijd kunnen kinderen met 
ASS gedifferentieerd worden van kinderen 
zonder ASS?
– 14 maanden:

– Sommige kinderen worden betrouwbaar gediagnosticeerd

– Andere kinderen voldoen niet aan de criteria maar wel op latere leeftijd

– Diagnose = stabiel

– 24 maanden: 
– klinische diagnose betrouwbaar en stabiel

– 36 maanden: 
– veel kinderen die gediagnosticeerd worden op 36 maanden voldoen niet aan de 

criteria op 24 maanden



Normale sociaal communicatieve 
ontwikkeling
– Eerste communicatie is een affectieve communicatie

– Spiegelen van mondmotoriek

– Sociale glimlach

– Communicatieve geluidjes

– Sociaal brabbelen

– Gedeelde aandacht

– Oogcontact  gedeelde aandacht 

– Gedeelde aandacht als voorloper van TOM



Normale sociaal communicatieve 
ontwikkeling
– Onbewust begrip van concept TOM, de ander kan toch niet zien wat je echt 

denkt

– Doen alsof

– Liegen

– Kiekeboe

– Samen spelen

– Beurt afwachten



Sociale communicatieve 
vaardigheden
– Imitatie:

– Gevoel van verbondenheid, wederkerigheid

– Informatie over sociale en fysieke wereld

– Ondersteuning van cultureel leren

– Kinderen met ASS:

– Minder diepgang van imitatie

– 12 mnd: minder capaciteit om te imiteren



Sociale communicatieve 
vaardigheden
– Joint Attention: (JA)

– Kind geniet om voorwerp of gebeurtenis te delen

– Beide bewust van de aandacht focus van de andere

– Volgen van blikrichting

– Wijzen naar objecten

– Maken van oogcontact

– Initiating Joint Attention (IJA):
– Oogcontact maken, wijzen, dingen laten zien om tot JA te komen

– Responding Joint Attention (RJA)
– Blik volgen of kijken naar wat iemand anders kijkt



Sociale communicatieve 
vaardigheden
– Functie van Joint Attention:

– Sociale ontwikkeling

– Taalontwikkeling

– Voorspeller van de functionele taalontwikkeling

– Informatie over voorwerpen ontvangen en uitwisselen

– stimuli selecteren in leersituatie

– Blik volgen  correcte leerervaring

– Wijzen  ouder benoemt het object



Ontwikkeling van Joint 
Attention: ° - 18 mnd

– Geboorte: 

– oogcontact, lach 

– 8 mnd: 

– blik volgen van de ander

– 10-12 mnd: 

– volgen richting wanneer zorgfiguur wijst

– en terugkijken om aandacht te delen

– 12-14 mnd: 

– zelf dingen laten zien (objecten willen)

– 14-16 mnd: 

– wijzen om iets te laten zien of iets te zeggen



Wat gaat er mis bij ASS?

– Gebrek aan dyadische soc. vaardigheden  problemen Joint Attention

– Kwaliteit oogcontact

– Positief affect

– Interesse in leeftijdsgenootjes

– Sociale spelletjes

– Afwenden van de blik

– Anticiperende houdingen



Wat gaat er mis bij ASS?

– Minder oogcontact of slechtere kwaliteit

– Minder declaratief wijzen

– Minder coördinatie tussen declaratief wijzen met oogcontact, vocalisaties

– Volgen blikrichting niet, zelfs niet bij stimulatie

– Wijzen niet en indien wel met minder verbondenheid

– Samenvattend: minder kijken, wijzen, laten zien, reageren op vraag tot 
gedeelde aandacht.



Social referencing en oriëntering 
naar stimuli
– Social referencing (9-12 mnd):

– Speciale vorm van Joint Attention

– Informatie bekomen van bepaalde persoon over de veiligheid en waarde van nieuwe 
stimulus

– ASS:

– kijken minder naar gelaatsuitdrukking van zorgfiguur om in te schatten of iets veilig is

– Oriëntering naar stimuli (8 mnd):
– Reageren op naam

– Gehoorsproblemen



Verband tussen Joint Attention 
en taal!
– Voorafgaand aan gesproken taal:

– Gebruik van gebaren in combinatie met eerste woordjes
– Eenvoudige: geven, wijzen, heffen armen, knikken

– Complexe: telefoon tegen oor, eten met lepel

– Gelaatsexpressie:
– Hoe ze zich voelen via gelaatsuitdrukking

– ASS:
– Afwezigheid of minder gebruik van gebaren

– Minder brabbelen

– Andere kenmerken: terugtrekken uit interacties, alleen zijn



ASS en taalontwikkeling

– Frequent taalachterstand bij peuters met ASS

– Expressief en receptieve taalachterstand

– Achterstand in communicatief gebruik van taal

– Echolalie, palilalie, stereotiep woordgebruik

– Regressie in taal

– Vertraagde, verlate taalontwikkeling



Zintuiglijke regulatie

– Temperament:

– 6mnd: passief

– Snelle irritatie

– Moeilijke regulatie

– Slecht slaappatroon

– Slechte slapers

– Onrustige slapers

– Voedingsproblemen

– Selectieve eters

– Moeilijke overgangen

– Hyperresponsiviteit op bepaalde stimuli

– Grote interesse in licht, geluid

– Orale exploratie



Doelstellingen van diagnostiek 
en behandeling
– Ontwikkelingsstoornissen worden vaak gediagnosticeerd in de vroege kindertijd

– Vergroten van het begrip van ouders over de noden en kwetsbaarheden van 
hun kind.

– Therapeutische aanpak geeft mogelijkheden aan gezinnen om ouder kind 
relaties te versterken in de context van ontwikkelingsuitdagingen



Screeningsinstrumenten: 

– Identificatie van risico kinderen

– Voorwaarden:

– Leeftijd gerelateerd

– Makkelijk gebruik

– Sensitief en specifiek

– Goede voorspellende waarde



Aanbevelingen voor de praktijk

– ADOS – 2 

– ADI R

– Ontwikkelingsbilan

– Taal en spraakonderzoek met oog voor communicatieve vaardigheden

– Spelobservatie met oog op gedragsobservatie en sociale emotionele ontwikkeling

– Ouder kind observatie 

– Observatie van het kind thuis/op school

– Lichamelijk onderzoek



Behandelmogelijkheden?

– Infant Mental Health?

– Floortime?

– Applied Behavorial Analysis (ABA)?

– Picture Exchange Communication System (PECS)?

– Improving Parents as Communication Teachters (ImPACT)?

– Belang van evidence based practives

– Geen curatieve behandeling 

– Gezinnen helpen met symptoommanagment en vergroten van sterktes



Stephen Wiltshire
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