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Inhoud 

• Welkom 

• Korte kennismaking 

• Theorie over diagnostiek en behandeling 

• Levenslijn van Stan en het verhaal van zijn 
moeder 

 

 



Welke hoort er niet bij? 



Algemene uitleg 

 

• Autisme is een informatie verwerking stoornis 
van de hersenen. 

• Het is een ontwikkelingsstoornis = in aanleg 
aanwezig, verandert in de loop der jaren van 
beeld. 

• Het wordt pervasief genoemd omdat het op 
alle ontwikkelingsgebieden tot uiting komt. 

 



Autisme spectrum stoornissen 
volgens indeling DSM.IV 

 

1. Klassiek Autisme 

2. Stoornis van Asperger  

3. PDD-NOS (grootste groep bij kind- en jeugd) 

4. Stoornis van RET 

5. Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd 

 



Kenmerken bij jonge kinderen 
 



1. Sociale interactie 

•geen 'sociale glimlach' (die begint meestal bij 6 
weken);  

•weinig sociale interactie  

•weinig interesse in andere mensen, 
terugtrekkend gedrag  

•weinig oogcontact 

•weinig variatie in gezichtsuitdrukkingen  

•oog voor detail 

 



Ra Ra wat zien ik ?? 



2. communicatie: 
•Taalontwikkeling is vertraagd: 

•weinig brabbelen (1e jaar);  

•niet of nauwelijks wijzen, en geen gebaren 
maken (1e jaar);  

•nog geen losse woordjes zeggen bij 1½ jaar 
(normaal beginnen dan de eerste tweewoord-
zinnen);  

•nog geen twee-woordzinnen maken als het 
kind 2 jaar is.  

 

 



2. fantasie/verbeeldend vermogen 

• Moeite met alles wat zelf bedacht moet 
worden, bijv. “Vertel eens een verhaal” 

• Geen voorstelling kunnen maken van iets, dat 
niet concreet is: bijv. toekomst of verleden 

• Beperkt of afwezigheid van fantasie (spel) 

• Letterlijk nemen 

 





3. herhalende en stereotiepe 
gedragspatronen: 

 
•Herhalen van handelingen, zoals autootjes (of 
andere dingen) op een rij zetten, of alsmaar een 
lichtknopje aan en uit doen. We noemen dat 
'stereotiep gedrag'.  

•Rigide gedragspatronen, gevoelig voor rituelen 

•Moeite met overgangssituaties (school) 

•Moeite met het onbekende en nieuwe 

•Vaak met het zelfde bezig zijn, eenzijdige 
belangstelling  

 



Stan periode 0 tot 3 jaar 

Kennismaking met Stan, geboren 12-04-1996. 
Groeit op in gezin met oudere halfbroer en 
halfzus. 
 
Wat merkte ouders op over de eerste jaren van 
ontwikkeling bij Stan?  
 
 



Stan 3- 5 jaar 

• Stans ontwikkeling tijdens kleutertijd 

 

• Eerste hulpverlening/ onderzoeken: 

- Caesartherapie voor grove motoriek 

- Logopedie in verband met slechte concentratie 

 

 



Stan’s basisschooltijd (6-8 jaar) 

• Stan’s ontwikkeling 

 

• Hulpverlening/ onderzoeken: 

1. Via OBD onderzocht vanwege gedrag en 
intelligentie (hoogbegaafd?): TIQ 117, VIQ 
102, PIQ 132 (disharmonisch profiel) 

2. Eerste GGZ contact, geen diagnose. Advies 
was ouderbegeleiding. 



Diagnostiek 

• Screeningsinstrumenten voorafgaand aan de 
diagnostiekfase: 

• Strength and Difficulties Questionaire (SDQ), 
ingevuld door ouders, de jeugdige en school 

• CBCL lijsten/ TRF (ouder- kind- school) 

• Ontwikkelingsvragenlijst, ingevuld door ouders 

• Schoolvragenlijst, ingevuld door school 



Diagnostiek 

• Intakegesprek met ouders en kind, bestaande uit 
een algemene en specifieke klachtenanamnese, 
ontwikkelingsanamnese en psychiatrische 
familieanamnese 

• Schoolinformatie, zowel algemeen als specifiek 
over de kernsymptomen 

• Psychiatrisch onderzoek van het kind. Bij 
vermoeden van een ASS kan een psychiatrisch 
spelonderzoek een standaardonderdeel zijn van 
het diagnostische proces. 

 



Diagnostiek 

• Aanvullende meetinstrumenten in de 
diagnostiek fase: 

• Berckelaer-Onnesvragenlijst 

• ADI-R 

• Rimland vragenlijst 

• ADOS 

• TOM-test 

 



Stan’s basisschooltijd (8-12 jaar) 

•  Stan’s ontwikkeling 
 

• Hulpverlening/ onderzoeken: 
1. Getest bij psychologen praktijk voor kindertherapie 

(mw. Pluut), diagnose PDD-NOS werd vastgesteld toen 
hij 8 was. 

2. Stan kreeg rugzakje op school voor begeleiding op 
sociaal emotioneel gebied. 

3. Verder onderzocht bij Triversum vanwege concentratie 
problemen, ADHD vastgesteld naast PDD-NOS. 

 - start ouderbegeleiding, psycho-educatie 

 

 



Aanpak S-G-G 
• Vooraf aan situatie: 
 - voorbereiden 
 - structureren in tijd en ruimte 
 - regels stellen  
 - consequent en consistent bij beide ouders 
 gelden dezelfde regels 
  
• Gevolg 
 - belonen 
 - negeren 
 - straffen 
 
 

 
 



Basisregels auti-communicatie: 

• wees voorspelbaar 

• wees duidelijk op de 5 ( wat, hoe, wanneer, 
waar en wie ) 

• wees vriendelijk en beslist in wat je zegt 

• wees concreet en kort 

• instrueren, wat wil je wel van je kind zien 

• herhalen, navragen eventueel ondersteunen 
met plaatjes 

 

 



Stan in het voortgezet onderwijs (12-16 jaar) 

•  Stan’s ontwikkeling 

• Hulpverlening/ onderzoeken: 

1. Speciaal onderwijs 

2. Poliklinische begeleiding 

- Psycho-educatie, ouderbegeleiding en SVT voor Stan.  

- Ambulante begeleiding: nadeel is dat maken van 
transfer is moeilijk is  

1. Opname  30 mei 2010 – 27 mei 2011 

 

 

 

 



Na de opname 

• Stan’s ontwikkeling na opname 

 

• Hulpverlening: 

- ouderbegeleiding 

- Stan heeft geen hulpverlening 

- PGB (theehuis, werkervaring) 



Schoolcarrière na de opname 

Stan’s schoolverloop/ ontwikkeling 

 

• Spinaker, speciale locatie voor ASS 

- VMBO-tl gehaald 

• REA College van Heliomare 

- MBO-3 gehaald grafische vormgeving 

• NOVA college Applicatie beheer nivo-4  

 

 

 

 



Het gezin en omgeving 
Gevolg autisme: 
• Zeer belastend voor hele gezin 
• Grotere kans op burn-out voor ouders 
• Soms weinig steun uit omgeving 
 
Belangrijk voor gezin: 
• Steun zoeken bij lotgenoten, autisme cafés 
• Brusjes groepen 
 
Belangrijk voor kind: 
• Logeeropvang 
• Eigen activiteiten bij speciale clubs 



Tips internet 

 

• www.autisme.nl (Nederlandse vereniging voor 
autisme) 

 

• www.balansdigitaal.nl 

 

• www.kenniscentrum-kjp.nl 
 

 

http://www.autisme.nl/
http://www.autisme.nl/
http://www.balansdigitaal.nl/
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Afsluiting en vragen 
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