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Behandelaanbod Centrum Autisme  Dijk en Duin 

 
Vragen? 



WAT IS EEN AUTISMESPECTRUMSTOORNIS? 

Een ontwikkelingsstoornis die zich in de KERN uit 
in een stoornis in het contact. 

 

Etiologie: 

 Multifactorieel: genen en omgevingsfactoren 
 leiden via onderlinge interacties tot een 
 atypische neurobiologische, cognitieve en 
 psychosociale ontwikkeling. 



CRITERIA AUTISMESPECTRUMSTOORNIS  
 

Beperkingen in sociale/emotionele wederkerigheid 

Beperkingen in non-verbale communicatie 

Beperkingen in het ontwikkelen/ onderhouden en 
begrijpen van sociale relaties. 

 

Praktijk: Stoornis in sociale contact 

- In contact met de ander niet kunnen aansluiten of er niet op kunnen 
afstemmen. 

- Contact verdiept zich niet en blijft oppervlakkig. 

- Problemen in de communicatie: andere logica, taal letterlijk nemen. 



CRITERIA AUTISMESPECTRUMSTOORNIS 
 
 Stereotiep(e) of herhaling in motorische bewegingen, gebruik 

van voorwerpen of taalgebruik 

 Sterk hechten aan routines, rituelen en vaste denkpatronen 

 Zeer beperkte vastliggende interesses (abnormaal qua inhoud 
en/of intensiteit) 

 Over- of ondergevoeligheid voor zintuigelijke prikkels of 
ongewone interesse voor zintuigelijke aspecten. 

 

 Praktijk -> wat merk je in het contact:  

- star/rigide manier van denken en zwart-wit denken 

- Niet dezelfde taal spreken; andere logica of letterlijk nemen van wat je zegt 

- Trager in spraak, lang nadenken over een antwoord 

- Gericht op details, gevoelig voor het tikken van de klok 



        DSM IV-TR                                DSM-V 
    PERVASIEVE ONTWIKKELINGSSTOORNIS    AUTISMESPECTRUMSTOORNIS 

• A1: Kwalitatieve beperkingen in 
sociale interactie 

• A2:kwalitatieve beperkingen in 
communicatie 

• A3: beperkte, herhalende 
stereotype patronen van 
gedrag, belangstellingen of 
activiteiten. 

 

• B: Begin achterstand of abnormaal 
functioneren voor het derde jaar 

• C: niet toe te schrijven aan stoornis van RET of 

desintegratiestoornis. 
 

• Type Autistische stoornis / 
Asperger / PDD-NOS 

 

• A: Persisterende deficiënties in de 
sociale communicatie en sociale 
interactie  

• B: Beperkte, repetitieve 
gedragspatronen, interesses of 
activiteiten + zintuigelijke 
gevoeligheid 

 

• C: gedrag al aanwezig vanaf aanwezig zijn de 
vroege ontwikkeling 

• D: lijdensdruk en/of beperkingen op belangrijke 
levensgebieden 

• E: gedrag kan niet beter verklaard worden door 
een verstandelijke beperking 
 
 

 

• Mate van ernst 
 



THEORIEËN 
 

  Theory of Mind (ToM) 
 Onvermogen om zich een beeld te vormen van het 
 perspectief van de ander en indirect ook van zichzelf. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



THEORIEËN 
 

Centrale Coherentie 
 Losse details niet tot een betekenisvol geheel kunnen 
 brengen; geen rekening houden met de context.  
 
 
 
 
 
 
 

 



THEORIEËN 
 

Executieve Functies  
 Problemen met het plannen en organiseren van gedrag 
 
 
  
 
 



GEVOLGEN VAN ASS IN HET DAGELIJKS LEVEN 
 
 
• Angstig 
• Somber 
• Vermijdend 
• Dwangmatig 
• Emotie-regulatie problemen 
• Impulscontrole problemen 
• Problemen met organiseren en plannen 
• Overzichtsverlies 
 
• Niet zelf om hulp kunnen vragen 
• Zelf formuleren eigen hulpvraag 
• Overbelast netwerk 
• Niet participeren in de samenleving 



VAN PROBLEEMGEDRAG TOT DIAGNOSE 
 

 Diagnose krijg je op basis van je gedrag (criteria DSM-V) 
 

 Prevalentiecijfers: 

 - 1966: schatting van 0,04% van de bevolking 

 - Internationaal onderzoek: tussen de 0.6 en 0,7% van de bevolking 

 - Huidig onderzoek CBS in NL: ongeveer tussen de 1% en 1,5%        
    van de bevolking 
 

 Verhouding Mannen : Vrouwen =  4 : 1 
 

 Tussen de 40 en 60% van de mensen met ASS heeft een verstandelijke 
beperking 



DELAY OF DIAGNOSIS IN ASS 
BRON: PUBLICATIE ONDERZOEK ‘VANUIT AUTISME BEKEKEN’  (JUNI 2015) 
 

Hoe lang duurt het om de diagnose ASS te krijgen 
na het eerste contact met de GGZ? 

 

• 25% binnen 2 maanden 

• 75% binnen 4 jaar 

• 1 op de 4 personen moeten minimaal 4 jaar of 
langer wachten! 

• Gemiddeld krijgen volwassenen na 8,3 jaar de 
diagnose 

 



WAARDOOR ONTSTAAT VERTRAGING? 
 

• 1 op de 4 mensen krijgt eerst een andere foutieve diagnose met 
bijbehorende behandeling. 

 

• 50% van de mensen met ASS heeft naast autisme ook een 
andere psychiatrische diagnose 

 

• Een groot aantal hulpverleningtrajecten voorafgaand aan de 
diagnose ASS, gemiddeld 3. 

 

• Het jaar van het eerste contact met de GGZ: hoe langer geleden, 
hoe groter de vertraging.  



VROEGSIGNALERING IS BELANGRIJK! 
 
Risico’s als ASS niet wordt herkend: 
 

- Overvragen kan tot overbelasting leiden, ondervragen kan 
tot zingevingsproblematiek leiden. 

- Negatief zelfbeeld 

- Stemmingsproblematiek tot aan suïcidaliteit 
 

- Overbelasting van de partner 

- Hechtingsproblemen en/ of opvoedingsproblemen bij 
kinderen 

 

- Onnodig veel of lange behandeltrajecten  



VROEGSIGNALERING 
 

 Hulp begint vaak bij de huisarts; ASS wordt niet direct 
herkend: 

 - Overprikkeling wordt verward met somatische    
 symptomen. 
 
 - Andere verklaring voor klachten bv. depressie,     
  sociale  fobie, burn-out 
 
 - “Er is wel iets aan de hand maar we weten niet wat”  
 
 Doorverwijzing naar de basis-GGZ en specialistische  

  GGZ 
 



FOUTIEVE DIAGNOSE 
 
Depressie: 
- Langer bestaande somberheidsklachten met cognities mbt het nut 

van het leven, geen aansluiting kunnen vinden, niet begrepen 
worden, alles kost moeite. 

 

Sociale fobie: 
- Sociale angst gedurende hele leven 
- Sociale angst verminderd niet na CGT behandeling 
 

Gegeneraliseerde angststoornis/paniekstoornis 
- Veel angsten of onverklaarbare angsten 
 

Burn-out 
 

Impulscontrolestoornis 
- woedeaanvallen in de vorm van schreeuwen of dingen stuk gooien. 



FOUTIEVE DIAGNOSE 
PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN 
 
 
• Persoonlijkheidsstoornis cluster A: 

 - Vreemd, geen behoefte aan contacten 
 

• Persoonlijkheidsstoornis cluster B: 

 - geen inlevingsvermogen 

 - narcistische houding 

 - bij vrouwen ‘borderline gedrag’ 
 

• Persoonlijkheidsstoornis cluster C: 

 - vermijden van sociale contacten, angst voor afwijzing of afkeuring 

 - dwangmatige trekken en rigiditeit 



COMORBIDITEIT 
 
 



WAAR KAN JE OP LETTEN? 
 
 • Heeft iemand een lange behandelgeschiedenis met verschillende of 

wisselende diagnoses en stagnerende behandelingen. 
 

• Loopt iemand vast door een verandering van levensfase ⇨ 
problemen: opleiding/stage, zelfstandig wonen, relatie opbouwen, 
kinderen krijgen 

 

• Komen er in de familie (ouders/grootouders/neven of nichten, 
broers/zussen) ASS voor? 

 

• Partner ervaart problemen in de relatie (cliënt niet) 
 

• Burn-out in de voorgeschiedenis, vaak conflicten of 
‘autoriteitsproblemen’ 

 



WAAR KAN JE OP LETTEN? 
 
 

 

• Stoornis in het contact/geen contactgroei 
 

• Klein of geen sociaal netwerk 
 

• Buitenbeentje, verleden met pesten 
 

• Agressief gedrag in de vorm van schreeuwen of gooien met spullen  
 

• In elkaar kruipen/bevriezen bij spanning, stress 
 

• Onverklaarbaar verschil tussen verbaal vermogen en praktische 
vaardigheden. 



DIAGNOSTIEK 
 

2013: 

Multidisciplinaire Richtlijn diagnostiek en behandeling van 
autismespectrumstoornissen bij volwassenen. 

Opgesteld door een werkgroep onder voorzitterschap van  

dr. Cees Kan en prof. Dr. Hilde Geurts. 

 

Online beschikbaar via www.ggzrichtlijnen.nl 

 



DIAGNOSTIEK BIJ CENTRUM AUTISME 
DIJK EN DUIN LOCATIE VELSEN-NOORD EN ZAANDAM 

• Nieuw!!! Diagnostiek in 1 dag 

 

Volgens Multidisciplinaire Richtlijn: 

• Screeningsvragenlijst AQ-NL 

• Anamnese en DSM-V interview 

• Ontwikkelingsanamnese 

• Hetero-anamnese 

• Psychiatrisch onderzoek 

 





 
BEHANDELAANBOD BIJ CENTRUM AUTISME 
DIJK EN DUIN LOCATIE VELSEN-NOORD EN ZAANDAM 
 

 

 

 

Specialistische basisbehandelingen 

 Psycho-educatiegroepen (maximaal 10 personen) voor: 

 - jong volwassenen (online en 6 groepsbijeenkomsten) 

 - volwassenen (online en 6 groepsbijeenkomsten) 

 - ouders (zonder de cliënten, 6 – 8 bijeenkomsten) 

 - partners (zonder de cliënten, 6 – 7 bijeenkomsten) 

 

 

 

 



BEHANDELAANBOD BIJ CENTRUM AUTISME 
DIJK EN DUIN LOCATIE VELSEN-NOORD EN ZAANDAM 

 
 

Specialistische aanvullende behandelingen 

 Sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV): crisismanagement; emotie/agressie-
regulatie; signaleringsplan; overprikkeling; ondersteunende en structurerende 
gesprekken, gezin. 

 Casemanager (ambulante begeleiding): Zelfredzaamheid, opleiding/werk, 
huishouden, praktische training plannen & organiseren & uitvoeren, administratie, 
budgetteren, contact met instanties, stressreductie, zorg coördinatie, signalerende 
functie 

 Psychiater: diagnostiek co-morbiditeit, psychiatrisch onderzoek, medicatieconsulten 

 Psycholoog: inzicht gevende gesprekken, CGT, EMDR (traumabehandeling) 

 Systeemgesprekken / partnergesprekken 

 Mindfulnessgroep  

 Zelfbeeldgroep 



ZIJN ER NOG VRAGEN? 



 

TOT SLOT: LEESTIP VOOR IN DE VRIJE TIJD 
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