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Geschiedenis 

 

•“Autos” (Grieks: zelf) 

 

•1937-1940: Term autisme 

 

•1943 & 1944: Wetenschappelijke publicaties 

 

•Pervasieve ontwikkelingsstoornis  

Autismespectrumstoornis 
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Pervasieve ontwikkelingsstoornis 

Gevoelens Zintuigen Begrijpen 

 

 

 

 

 

Communicatie & 

Interactie 

Fantasie & Verbeelding Motoriek 
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Prevalentie 

 

 

•Schatting 60 á 100 per 10.000 

 

•Geen etnische of  SES verschillen 

 

•Mannen – Vrouwen = 4:1 
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Etiologie 

•Oorzaak onbekend 
•90% genetisch bepaald 

 
•Geen rol: 
• Ouderlijke liefde 
• Afkomst 
• Vaccinaties 

 
•Waarschijnlijk: 

Combinatie van (meerdere) genen samen met nog 
onbekende omgevingsfactoren 
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Comorbiditeit 

1. Verstandelijke beperking 

Maar ook: 

• (sociale) angststoornis 

•ADHD 

•ODD 

•Depressie 

•Epilepsie 

•Motorische problemen 

•Slaap en/of  eetproblemen 

•Enz… 
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DSM-IV autistische stoornis 

•Kwalitatieve beperkingen in de sociale interacties 
•Kwalitatieve tekortkomingen in de communicatie 
•Beperkte, repetitieve en stereotiepe gedragspatronen, 

interesses en activiteiten. 
 
 
 

•Opvallende motorische verschijnselen 
•Opvallende zintuiglijke verschijnselen 

•Onlogische angsten 
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DSM-5 Autismespectrumstoornis 

 
•Aanhoudende tekorten in sociale communicatie en sociale 

interactie in diverse contexten, niet toe te schrijven aan een 
algemene vertraagde ontwikkeling. 
•Beperkte, repetitieve patronen van gedrag, interesses en 

activiteiten. 
 
 

Drie niveaus van ernst 
• Level 1: Vereist ondersteuning 
• Level 2: Vereist substantiële ondersteuning 
• Level 3: Vereist zeer substantiële ondersteuning 
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DSM-IV Versus DSM-5 

DSM -IV 

• 3 mogelijke diagnoses  

• 3 symptoomdomeinen 

• 12 symptomen 

• Geen ernsttaxatie 

• (Bijna) geen 

comorbiditeit 

 

DSM-5 

• 1 mogelijke diagnose 

• 2 symptoomdomeinen 

• 7 symptomen 

• Ernsttaxatie 

• Comorbiditeit kan 
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A. Aanhoudende tekorten in sociale 

communicatie & sociale interactie in 

diverse contexten 
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1. Deficiënties in de sociaal-emotionele wederkerigheid 

 

2. Deficiënties in het non-verbale communicatie gedrag dat 

gebruikt wordt voor sociale interactie 

 

3. Deficiënties in het ontwikkelen, onderhouden en begrijpen 

van relaties 
Alle drie  

aanwezig 



B. Beperkte, repetitieve gedragspatronen, 

interesses of  activiteiten 
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1. Stereotiep(e) of  repetitieve motorische bewegingen, gebruik van 
voorwerpen of  spraak 

 

2. Hardnekkig vasthouden aan hetzelfde, inflexibel  gehecht zijn aan routines 
of  geritualiseerde patronen van verbaal of  non-verbaal gedrag 

 

3. Zeer beperkte, gefixeerde interesses die abnormaal intens of  gefocust zijn 

 

4. Hyper- of  hyporeactiviteit op zintuiglijke prikkels of  ongewone 
belangstelling voor de zintuiglijke aspecten van de omgeving. 

Twee van vier 

aanwezig 



Sterke kanten 

• Uitstekend geheugen voor 

visuele informatie 

• Goede detailwaarneming 

• Eerlijk 

• Minder gestuurd door 

sociale wenselijkheid 

• “Autistische talenten” 

• Analytische vaardigheden 

 

 

• Doorzettingsvermogen 

• Grote mate van 

verantwoordelijkheid 

• Sterke motivatie 

• Harde werkers, maken taken 

af 

• Perfectionistisch 

• Planmatige handelaars 
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Gedrag en betekenisverlening 

 

Waarneming 

(Visueel/ auditief/reukzin/smaakzin/tastzin) 

▼ 

Selectie en verwerking van informatie leidt tot 

betekenisverlening 

▼ 

Betekenisverlening geeft richting aan ons gedrag 
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Verklaring vanuit 3 theorieën  

(U. Frith) 
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Verklaring vanuit 3 theorieën  

(U. Frith) 
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Centrale Coherentie 

 

Wat is dit? 
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Executieve functies 

Deze ‘regelfuncties’ zorgen o.a. voor: 

• Het doel bedenken van een handeling 

• Uitschakelen van afleiding 

• Plannen van handelingen 

• Stap voor stap uitvoeren van handelingen 

• Controleren van handelingen 

• Het hebben van een toekomstperspectief 

• Het reguleren van emoties, motivatie en alertheid 
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Theory of  mind (TOM) 
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• 20% van de kinderen met Asperger 
zullen het juiste antwoord geven 

 

• Meeste kinderen met Asperger zullen 
het juiste antwoord geven naarmate 
ze ouder en meer ervaren zijn 

 

• Kinderen zonder ASS zullen geen 
problemen hebben om het juiste 
antwoord te geven 



Behandeling Versus Begeleiding 

Behandeling 

 

Niet te genezen, wel ontwikkeling! 

 

 

• Symptoombestrijding 

• Bestrijding comorbiditeit 

• Psycho-educatie 

 

Begeleiding 

Om mensen met ASS in staat te stellen 
zoveel mogelijk mee te doen in het 

‘normale’ leven is nodig: 

 

• Versterking van de mogelijkheden 
voor sociale aanpassing van het 
individu + Generaliseren! 

• Aanpassingen van de omgeving aan 
de beperkingen 
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Begeleiding 
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Structuur Voorspelbaarheid Communicatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaardigheden aanleren Omgeving aanpassen 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG_8fs6pzLAhWld5oKHUKaAXYQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/blokdijkvanhaas/structuur/&psig=AFQjCNH4Nt9u_728aDO2br-T7EMX76CjkA&ust=1456830542131366
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_16r86pzLAhVjCpoKHUKzBPUQjRwIBw&url=http://borstvoedingscentrumpantarhei.blogspot.com/2013/10/richtlijn-excessief-huilen-deel-6.html&bvm=bv.115339255,d.ZWU&psig=AFQjCNHQlrl3GZylYYFAZMB0KkvHxqEBtg&ust=1456830575127173
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.autismeplein.nl%2Fapp%2F&ei=JKGTVb3PMKbm7gbX9ajgAg&bvm=bv.96952980,d.ZGU&psig=AFQjCNG07YQ8T3Xe3DL9MdmOecXkrbk4-A&ust=1435824785147945
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSpNmX7pzLAhWIE5oKHTjOD4EQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmoksial.pl%2Findex.php%2Fpl%2Foferta%2Finfrastruktura-sportowa-i-rekreacyjna&psig=AFQjCNHv4zGhilr50yIqcGU6s_WeiJrz5w&ust=1456831350720801


Begeleiding 

Structuur 

 

 

 

 

 

• Leven 

• Plannen van de dag/week 

• Wat, waar, wanneer, wie & hoe 

• Onderscheid hoofd en bijzaken 

• Aandacht voor ‘vrije’ situaties 

 

• Begeleiding 

• Inhoud van de begeleiding 

• Beperk keuzes 

 

• Communicatie 

• Verbanden leggen 
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Begeleiding 

Voorspelbaarheid 

 

 

 

 

 

 

• Doe wat je zegt, zeg wat je doet 

 

• Geef  tijdig aan als je een afspraak niet 

nakomt 

 

• Heb aandacht voor veranderingen & 

overgangssituaties 

 

• Bereid situaties voor 

 

• Reageer consequent 
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Begeleiding 

Communicatie 

 

 

 

 

 

• Ben kort en bondig 
• Doe 1 ding tegelijk (zowel op inhoud als 

communicatievorm) 
• Verwerkingstijd (10 seconde regel) 
• Vermijd dubbelzinnig & figuurlijk taalgebruik 
• Gebruik concrete tijdsaanduiding 
• Geef  positieve boodschappen 
• Gebruik visuele ondersteuning 
• Vermijd onnodige aanraking 
• Rustige benadering 
• Ben alert op het gebruik van gebaren, intonatie 

& gezichtsuitdrukkingen 
• Gebruik bij herhaling dezelfde woorden 
• Controleer op de boodschap begrepen is (Tolk) 
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Begeleiding 

Vaardigheden aanleren 

 

 

 

 

 

 

 

•Praktisch 

 

•Sociaal 
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Begeleiding 

Omgeving aanpassen 

 

 

 

 

 

 

 

•Creëer een prikkelarme 

omgeving 

 

•Aanpassingen zowel thuis, werk, 

enz. 
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Begeleiding 
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Structuur Voorspelbaarheid Communicatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaardigheden aanleren Omgeving aanpassen 
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Tenslotte 

Er zijn geen standaard antwoorden op hulpvragen 

 

De zoektocht volgt steeds:  

•Het in kaart brengen van de informatieverwerking 

•Ordening 

•Ontplooiing 

•Ontwikkeling 

 

Kijk naar de mogelijkheden,  

de problemen zie je vanzelf  wel! 
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