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ONTWIKKELINGS – EN GEDRAGSSTOORNISSEN : PSYCHOLOGISCHE DIAGNOSTIEK 

HOOFDSTUK 1: INLEIDING 

1. ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN 

Om tot een diagnose te komen, en dan mogelijkheid tot terugbetaling te krijgen, wordt gebruik gemaakt 
van de DSM 

DSM-III-R (1987) 

Het is een classificatiesysteem met criteria om tot een diagnose te komen.  

- Mentale retardatie 
- Pervasieve ontwikkelingsstoornissen (diepdoordringend waarbij bepaalde basisfuncties 

verstoord zijn zoals communicatie. Nu heeft dit ASS) 
- Specifieke ontwikkelingsstoornissen (een ontwikkelingsstoornis op één bepaald gebied) 

DSM-IV (1994) * DSM-IV-TR (2000) 

- Term wordt niet meer gebruikt (“disorders usually first diagnosed in infancy, childhood, or 
adolescence”) 

ICD-10 (1992) 

Een alternatief van het DSM 

- F80 - F89: stoornissen in de psychologische ontwikkeling 

DSM- 5 (mei 2013, NL 2014) 

- Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (Neurodevelopmental disorders) 
- Meer overkoepelende termen (subtypes verdwenen)  

- ASS is bijvoorbeeld één categorie geworden 
- Meer dimensioneel 

 
1.1. (NEUROBIOLOGISCHE) ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN 

 
- Neurobiologisch: oorsprong in hersenontwikkeling 
- Aanvang in (vroege) kinderjaren 
- Kan gaan over verstoorde en/of vertraagde verwerving van taal, communicatieve, cognitieve, 

motorische of sociale vaardigheden (of een combinatie hiervan) à verschillende domeinen 
- Klinische presentatie omvat ook “excessieve” symptomen 

- niet alleen tekorten (deficiten), maar ook tevelen 
- Tamelijk stabiel verloop met progressieve verbetering (maar vaak blijven symptomen en 

problemen in volwassenheid) Ze kunnen wel een ander beeld beginnen krijgen 
- een voorbeeld bij ADHD; later meer interne druk 

- Leidt tot (vaak levenslange) beperkingen in persoonlijk, sociaal, schools of beroepsmatig 
functioneren. De symptomen moeten ook duidelijk leiden tot een beperking. 

- Meestal hogere prevalentie bij jongens (vaak minder goed herkend bij meisjes) 
- Etiologie (oorzakenleer) vaak onbekend, vaak sterke genetische factor (en interactie met 

omgevingsfactoren) 
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2. GEDRAGSSTOORNISSEN 

DSM-III-R (1987) en DSM-IV(-TR; 1994, 2000):  

- Disruptive behavior disorders (gedragsstoornissen) 
- ADHD 
- Oppositional Defiant Disorder (ODD: oppositioneel-opstandige gedragsstoornis) 
- Conduct Disorder (CD: antisociale gedragsstoornis) 

DSM-5: 

- Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen: ADHD 
- Disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen: ODD, CD (ODD: oppositioneel-

opstandige stoornis; CD: normoverschrijdend-gedragsstoornis) à de termen zijn iets wat 
veranderd 

Problemen in de zelfcontrole van emoties en gedrag, leiden tot: externaliserende gevolgen (naar buiten 
gericht) 

- Schending van de rechten van anderen (vb. agressie, eigendom vernielen) 
- En/of ernstig conflict met maatschappelijke normen of (personen met) autoriteit  

Symptomen komen in beperktere mate ook voor bij normaal/typisch ontwikkelende personen (belang 
van frequentie, intensiteit, hardnekkigheid, pervasiviteit over situaties, beperking) 

- Vaak complexe problematiek waarbij ook leerstoornissen, sociale problemen en 
gezinsproblemen voorkomen (een ruimere problematiek is vaak aanwezig, omgevingsfactoren 
spelen ook een rol) 

- Vrij hoge prevalentie (gemiddeld 3-5%), meer bij jongens 
- Slechte prognose, zeker bij aanvang in (vroege) kindertijd 
- Etiologie grotendeels onbekend, samenspel van biologische en omgevingsfactoren (waarbij die 

laatste wellicht wat meer doorwegen dan bij ontwikkelingsstoornissen) 
 

2.1. IN DIT OPLEIDINGSONDERDEEL 
 
- (Genetische stoornissen) 
- Autismespectrumstoornis (ASS) 
- ADHD 
- ODD/CD 
- Stoornis van Gilles de la Tourette 
- Motorische stoornissen: coördinatie ontwikkelingsstoornis (DCD) 
- Communicatiestoornissen (gedeeltelijk): taalstoornis 
- NLD* : een diagnose die gegeven wordt maar niet in de DSM is terug te vinden. Dit is een niet 

– verbale leerstoornis 
 

2.2. WAT? 
 
- Diagnostische criteria (DSM-5) 
- Diagnostisch proces 
- Instrumenten (practica) 
- Klinisch beeld (ook videomateriaal) 



Ontwikkelings – en gedragsstoornissen 2020 - 2021 

3 
 

- Etiologie & psychologische theorievorming 
- Beeldmateriaal 

 
3. DIAGNOSE : VERSCHILLENDE VORMEN 

 
- Beschrijvende of onderkennende diagnose (DSM-5) 

Het beschrijven van de symptomen of het toewijzen van een individu aan een categorie op basis van 
waarneembare symptomen en een set criteria 

- Etiologische of verklarende diagnose 

Hier wordt ingegaan op de ‘waarom’-vraag. Er wordt wel uitgegaan van meerdere, diverse tekorten en 
afwijzingen die veroorzaakt zijn door het disfunctioneren van de hersenen.  

- Assessment, indicerende of handelings-gerichte diagnose 

Dit heeft betrekking tot individuele sterktes of zwakten van een individu (bijvoorbeeld een IQ – test) 

4. INSTRUMENTEN 
 
4.1. SCREENING 

Doel 

- Niet-diagnostische setting: Kinderen met een verhoogd risico op een welbepaalde 
ontwikkelingsstoornis zo snel mogelijk detecteren zodat ze kunnen doorgestuurd worden voor 
een diagnose en interventie 

- Bijvoorbeeld wanneer iemand broers of zussen met ASS heeft, wanneer er sprake is van 
vroeggeboorte, … 

- Diagnostische setting: Bij aanmelding nagaan in welke mate er kans is op een  welbepaalde 
ontwikkelingsstoornis 

- Aanknopingspunten voor verdere diagnosestelling 

Belang 

- Vroegdetectie: 
- Kind betere prognose door vroege interventie 
- Ouders beter begrip, minder schuldgevoel, gezinsplanning 
- Een sterke genetische factor voor ASS (kijken naar broers en zussen) 

- Aanknopingspunten voor diagnostisch proces  

Keuze instrument baseren op: 

- Leeftijd 
- Informant; door wie laten invullen en van wie wil je de informatie 
- Specifieke kenmerken (vb. Verstandelijke beperking) 

 
- Psychometrische kwaliteiten 

- Betrouwbaarheid 
- Validiteit 
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4.1.1.  SENSITIVITEIT EN SPECIFICITEIT 

 

A = echt postief  / B = vals negatief 

C = vals positief / D = echt negatief 

Sensitiviteit = A / (A + B) 

- Scoren kinderen met stoornis X op de screener? Hoe goed worden de kinderen met stoornis X 
gedetecteerd? Weinig vals negatieven? 

- = proportie kinderen met een stoornis X die positief scoren op de screener (proportie ware 
positieven) 

Specificiteit = D / (C + D) 

- Scoren kinderen zonder stoornis X NIET op de screener? Weinig vals positieven? 
- = proportie kinderen zonder stoornis X die negatief scoren op de screener (proportie ware 

negatieven)  
 
4.1.2.  ROC CURVE : AREA UNDER THE CURVE 

        

Goed screeningsinstrument? 

- Sensitiviteit:  
- klinisch acceptabele rate is 70-80% (Glascoe, 2005) 

- Specificiteit:  
- klinisch acceptabele rate ligt dicht bij 80% (Glascoe, 2005) 

- ROC curve: AUC:  globale accuraatheid 
- < .70   poor 
- .70 - .79  fair 
- .80 - .89  good 
- .90 – 1.0 excellent 
- (Cicchetti et al., 1995) 
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4.2. SCREENINGSINSTRUMENTEN 

Informant 

- Ouders 
- +: kennen kind goed, geschiedenis  
- -: geheugen, vertekend beeld, kennis ontwikkeling, kennis stoornis 

- Leerkracht 
- +: kent kind goed, kennis normale ontwikkeling, sociale context 
- -: kennis stoornis, tijd, kent het kind maar in één context 

- Professioneel: 
- +: kennis normale ontwikkeling, kennis stoornis (afhankelijk van opleiding en ervaring) 
- -: kent kind niet goed, momentopname 

- Vaak lage overeenkomst tussen verschillende informanten 
 

4.3. DIAGNOSTISCHE INSTRUMENTEN 

Doel 

- Bijdrage tot beschrijvende diagnose 

Belang 

- Weten wat er aan de hand is 
- Aangepaste ondersteuning voor het gezin 
- Toegang tot professionele hulpverlening: therapie, thuisbegeleiding, ondersteuningsnetwerk, 

buitengewoon onderwijs, bijkomende kinderbijslag,… 
- Gezinsuitbreiding 

Methode 

- Multimodaal: (combinatie gebruik van verschillende methoden en informanten) à een zo ruim 
mogelijk beeld creëren  

- Methoden:  
- Interview 
- Observatie 
- (Test)onderzoek (psychologisch, logopedisch,…)  

-  Informanten: 
- Ouders 
- Leerkracht 
- Kind 

- Diagnose moet worden gesteld door professionele hulpverleners 
- Multidisciplinair team (psycholoog, pedagoog, logo, kine/ergo, arts, ….) soms een 

multidisciplinair verslag nodig om terugbetaling te kunnen krijgen 

Keuze instrument baseren op 

- Leeftijd van de persoon 
- Afnameduur 
- Bijkomende info 
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Psychometrische kwaliteiten 

- Betrouwbaarheid 
- Validiteit 

Normen 

- Cut-off scores / algoritmes 
- Vergelijking leeftijdsgroep  
- Vergelijking andere klinische groepen 

 
4.4. ASSESSMENT INSTRUMENTEN 

Doel 

- Sterktes en zwaktes van kinderen in kaart brengen 
- Hoe zit het met de taal? Hoe zit het met de motoriek? Waar vanuit kan men vertrekken?  

Belang 

- Aanknopingspunten voor handelingsplan 

Keuze instrument baseren op 

- Domeinen / vaardigheden waarover men info wil:  
- Intelligentie, ontwikkelingsniveau 
- Dagelijkse vaardigheden (een voorbeeld; op tijd op het werk komen) 
- Taal 
- Grove en fijne motoriek 
- Sociale vaardigheden   
- Schoolse vaardigheden 
- Executieve functies (plannen, werkgeheugen, …) 

 
- Informant  

- Kind 
- Ouders 
- Leerkracht  

 
- Methode 

- Vragenlijst  
- Interview 
- Observatie 
- (Test)onderzoek 

 
- Normen (vrijwel nooit cut off scores) 

- Vergelijking leeftijdsgenoten (t-scores 
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5. FOCUS : ONDERKENNENDE DIAGNOSTIEK 

Beschrijven en inventariseren van probleemgedrag: 

- Relevant 
- Volledig  
- “objectief” 
- => multimethodisch, multi-informant, multidisciplinair 

Ordenen van probleemgedrag 

- Empirisch classificatiesysteem 
® Dimensionele benadering: vb. CBCL 

- Klinisch classificatiesysteem 
® Categorische of typologische benadering: vb. DSM-IV-TR 

- Combinatie : vb. DSM-5 : binnen het spectrum is er ook veel variatie 

Evaluatie van beperking en/of ondersteuningsbehoefte (impairment, ernst) 

5.1. REKENING HOUDEN MET 

Stoornissen zien tegen achtergrond van normale/typische ontwikkeling, ‘normaal/typisch gedrag’ 
verschilt naar gelang: 

- Cultuur; in bepaalde culturen zijn mensen sowieso drukker dan andere 
- Leeftijd; een jong kind dat druk is, is niet hetzelfde als een tiener 
- Cognitief niveau; als er een sprake is van een verstandelijke beperking, dan is er minder sprake 

van sociale communicatie 
- Sekse 

 
5.2. DIAGNOTIEK MOET OP VERSCHILLENDE NIVEAUS GEBEUREN 

Verwarring van diagnostische niveaus zorgt voor pseudo-differentiële diagnoses : er is geen één op één 
relatie, het is niet omdat één kind iets heeft, dat iedereen dat heeft 

1. Genetisch niveau 
Voorbeeld: Down syndroom, Fragiel X syndroom 
 

2. Neuroanatomie; structuur van de hersenen en de zenuwstelstels 
Voorbeeld: periventriculaire leukomalacie 
 

3. Neurofysiologie, neurochemie; de werking van de hersenen 
Voorbeeld: EEG-afwijkingen 
 

4. (Neuro-)psychologie ( ~ cognitief endofenotype) 
Voorbeeld: ‘NLD’, executieve stoornis 
 

5. Klinisch beeld (fenotype) à  Diagnose gebeurt op dit niveau  
Voorbeeld: autismespectrumstoornis, ADHD, ODD, verstandelijke beperking, ...... 

Op elk niveau spelen ook omgevingsinvloeden een rol (vroege omgevingsfactoren zoals de moeder die 
medicatie gebruikte tijdens de zwangerschap, postnatale omgevingsfactoren, …) 
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5.2.1. CONCREET VOORBEELD 1 
 

1. genetisch niveau : Fragiel x syndroom (kans op ASS)   
2. neuro-anatomie : / 
3. neurofysiologie, neurochemie : /  
4. (neuro-)psychologie ( ~ cognitief endofenotype) : EF/Inhibitieproblemen (impulsbeheersing)  
5. klinisch beeld (fenotype) : ASS en dyslexie 

 
5.2.2. CONCREET VOORBEELD 2 

 
1. genetisch niveau : / 
2. Neuroanatomie : / 
3. neurofysiologie, neurochemie : EEG-afwijking  
4. (neuro-)psychologie ( ~ cognitief endofenotype) : EF/Inhibitieproblemen 
5. klinisch beeld (fenotype) : ADHD en ODD 

 
5.2.3. CONCREET VOORBEELD 3 

 
1. genetisch niveau : Syndroom van Down 
2. Neuroanatomie : / 
3. neurofysiologie, neurochemie : /  
4. (neuro-)psychologie ( ~ cognitief endofenotype) :  / 
5. klinisch beeld (fenotype) : verstandelijke beperking (+…) 

 
5.2.4. CONCREET VOORBEELD 4 

 
1. genetisch niveau : deletie op chromosoom 16 
2. Neuroanatomie : / 
3. neurofysiologie, neurochemie : / 
4. (neuro-)psychologie ( ~ cognitief endofenotype) : visuospatiële problemen (‘NLD’) 
5. klinisch beeld (fenotype) : autismespectrumstoornis, ADHD 

 
6. GENETISCHE OF CHROMOSOMALE STOORNIS – GEDRAGSMATIG FENOTYPE 

 
- Lesch-Nyhan syndroom : zelfmutilatie 
- Prader-Willi syndroom : abnormaal zoeken naar voedsel 
- Syndroom van Rett : verlies van doelgerichte handbewegingen 
- Zie ook: https://ssbp.org.uk/syndrome-sheets/ 

 
7. INTELLIGENTIE 

 
7.1. ONTWIKKELINGS – EN INTELLIGENTIETESTING 

IQ is al lang niet meer 100X (ML/CL), maar een deviatiescoreschaal met M=100 en SD meestal 15 

IQ stijging bedraagt minstens .25 punten per jaar (Flynn-effect) 
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7.2. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGS – EN INTELLIGENTIE – TESTEN IN HET NEDERLANDSE 
TAALGEBIED 
 

- A+ Uitstekend 
- A+: WISC-V (papieren versie) 

- A Goed 
A: RAKIT-II, WAIS-IV, WPPSI-III (+ 4j) 

- B Voldoende  
B: WPPSI-III (-4 jr) 

- C Voorlopig aanvaardbaar in uitzonderlijke gevallen, al is de kwaliteit niet voldoende of (nog) 
niet bekend of verouderd 
C: WISC-III, KAIT, Bayley-III, SON-R (2-8), SON-R (6-40), WNV 

- D Onvoldoende 
D: GIT-2, GOS 2,5-4,5, IST, LEM, MOS, RAKIT-R, WAIS, WAIS-R, WAIS-III, WISC-R, WPPSI-R, 
DOS,BSID-II, SON-R (2,5- 7.11), SON-R (5,5-17) 
 

7.3. ONTWIKKELINGS – EN INTELLIGENTIETESTING 
 

- Test-hertest interval: bij voorkeur 1 jaar 
- IQ is een redelijk stabiele maat, zeker vanaf de leeftijd van 5 jaar 
- Hertesten binnen 3 jaar is zinvol wanneer er een concrete aanleiding toe is of bij volgende 

groepen: 
- Kinderen met verstandelijke beperking 
- Kinderen met gedragsproblemen 
- Jonge kinderen 

- Geen betrouwbare profielen voor diagnose (vb. blokpatronen & ASS) 
 

7.4. INVLOEDEN OP PRESTATIE OP INTELLIGENTIETEST 

Ook het observeren van het kind tijdens de test zelf is belangrijk 

- Langdurige en algemene kenmerken van het individu, vb. bekwaamheid om instructies te 
begrijpen 

- Langdurige maar specifieke kenmerken van het individu, vb. vaardigheden en kennis m.b.t. 
specifieke items 

- Tijdelijke maar algemene kenmerken van het individu, vb. gezondheid, motivatie 
- Tijdelijke en specifieke kenmerken van het individu, vb. fluctuaties van het geheugen 
- Andere factoren, vb. interactie met de proefleider, kenmerken van de ruimte 
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- Toeval, vb. gokken 
- Deze factoren hebben een nog grotere invloed bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis of 

gedragsstoornis 
 

7.5. MENTALE RETARDATIE DSM – IV – TR, VERSTANDELIJKE BEPERKING DSM – 5 

IQ 

- Licht     50 - 55 tot 70 
- Matig     35 - 40 tot 50 - 55 
- Ernstig     20 - 25 tot 35 - 40 
- Diep     lager dan 20 of 25 
- Zwakbegaafd        71 tot 84 

 
7.5.1. HOOGBEGAAFDHEID 

 
- Minimalistische definitie: IQ > 130  

MAAR geen stoornis!! 

Meerfactoren model 

- Is geen handicap of ontwikkelingsstoornis 
- Is op zich geen probleem, maar kan wel eens een 

probleem gaan vormen : onderpresteren, sociale 
problemen ..... 

- Voor ons van belang 
- Ontwikkelingsstoornis + hoogbegaafd - 

heid 
- “differentiaaldiagnose” 

 
7.5.2. HOOGBEGAAFDHEID IS NIET GELIJK AAN SAVANTSYNDROOM 

 
- Savant (vroeger idiot savant) 
- Samen met ASS en/of VB 
- Een of meer uitzonderlijke vaardigheden binnen bepaalde domeinen 
- Vb. kalenderberekening, geheugen, muziek, rekenen 
- veel mensen met ASS piekvaardigheden, maar niet savant 

 
7.5.3. GILLES TREHIN 

Een zeer specifieke interesse bij mensen met een autisme spectrum stoornis.  

7.5.4. STEPHEN WILTSHIRE 

Een persoon met ASS die een VIQ heeft van 52, maar wel een goed ontwikkeld fotografisch geheugen 
waar ook details helemaal uitgewerkt zijn.  
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HOOFDSTUK 2 : AUTISMESPECTRUMSTOORNIS (ASS) 

1. AUTISMESPECTRUMSTOORNIS VOLGENS DSM-5 MOET VOLDOEN AAN CRITERIA  A,B,C,D EN E 

De uiting kan verschillend zijn, het is dan ook een spectrum.   

A. Persisterende deficienties in de sociale communicatie en sociale interactie in uiteenlopende situaties, 
zoals blijkt uit volgende actuele of biografische kenmerken: 

- Deficienties in de sociale-emotionele wederkerigheid (een kind dat op een ‘abnormale’ manier 
contact maakt, niet in staat tot typische manier van gesprekvoeren, onvermogen om interacties 
te beantwoorden, moeilijk empathisch vermogen, moeilijkheden om andermans gevoelens te 
begrijpen, niet beantwoorden aan de sociale norm …) mensen met ASS werken met bepaalde 
scripts zoals bijvoorbeeld een verjaardag, een overlijden of een kennismaking 

- Deficienties in het non-verbale communicatieve gedrag (atypisch oogcontact, ‘vreemd’ gebruik 
van lichaamstaal, ontbreken van gezichtsuitdrukking, …) 

- Deficienties in het ontwikkelen, onderhouden en begrijpen van relaties (moeite met fantasiespel 
met andere kinderen, weinig belangstelling voor leeftijdsgenoten, moeite met spreken over 
koetjes en kalfjes, inhoud van gesprekken letterlijk nemen, …) 

à De symptomen van autisme spectrumstoornis zijn heel erg verschillend. Het is niet genoeg om even 
de DSM open te slaan. Je moet de onderliggende patronen herkennen.  

B. Beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten, zoals blijkt uit minstens 2 van de 
volgende actuele of biografische kenmerken: 

- Stereotiep(e) of repetitieve motorische bewegingen, gebruik van voorwerpen of spraak.  
- Een voorbeeld: auto’s in een rij zetten, de volgorde is bepalend 
- Een voorbeeld: fladderen (opgewondenheid) of op de tippen lopen 

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

- Een voorbeeld: verdrietig worden bij kleine veranderingen zoals een tafel die verplaatst 
is 

- Moeite met overgang, behoefte aan dezelfde route, behoefte aan dezelfde gewoontes 
- Zeer beperkte, gefixeerde interesses die abnormaal intens of gefocust zijn 

- Een voorbeeld: een sterkte gehechtheid aan bepaalde voorwerpen 
- Niet altijd gemakkelijk te herkennen, dus vaak nodig om goed te onderzoeken 

- Hyper-of hyporeactiviteit op zintuigelijke prikkels of ongewone interesse voor zintuigelijke 
aspecten 

- Bijna iedereen met ASS laat hier iets van zien. Een voorbeeld: ongevoelig / overgevoelig 
voor pijn zoals warmte of koude. Een ander voorbeeld: niet tegen fel licht kunnen. Een 
voorbeeld: overprikkeld zijn voor geluiden. 

- Een overspoeling van prikkelingen 

C. Symptomen moeten aanwezig zijn in de vroege ontwikkelingsperiode (maar kunnen soms pas volledig 
manifest worden wanneer sociale eisen begrensde vermogens overstijgen, of kunnen worden 
gemaskeerd door op latere leeftijd aangeleerde strategieën) wanneer er grote veranderingen zijn, dan 
kunnen symptomen soms herkend worden 

D. Symptomen leiden tot klinisch significante beperkingen in het sociaal, beroepsmatig functioneren of 
andere belangrijke terreinen van het huidig functioneren 
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E. Niet beter verklaard door verstandelijke beperking of algemene ontwikkelingsvertraging MAAR 
autisme kan wel samengaan met een verstandelijke beperking 

1.1. DSM - 5 : SPECIFIERS 
 

- Met of zonder bijkomende verstandelijke beperking 
- Met of zonder bijkomende taalstoornis 
- Geassocieerd met gekende medische of genetische conditie of omgevingsfactor (bijv. Fragiele-

X syndroom) gelinkt aan het fenotype autisme spectrum stoornis 
- Geassocieerd met een andere ontwikkelings- of gedrags- of psychische stoornis (bijv. ADHD, 

DCD) 
- Ernst: nood aan ondersteuning 

 
1.2. DSM IV(-TR) (1994, 2000) 

Pervasive Developmental Disorders – pervasieve ontwikkelingsstoornis  

- Autistic Disorder 
- Rett's Disorder 
- Childhood Disintegrative Disorder 
- Asperger's Disorder 
- PDD-NOS  

 
1.3. IN VLAANDEREN 

 
- Autisme (autistische stoornis) 
- Syndroom van Rett 
- Desintegratiestoornis van de kindertijd 
- Syndroom van Asperger 
- Atypisch autisme 

 
1.4. DSM-5 (2013): VAN MEER NAAR 1 EN VAN 1 NAAR MEER 

Subcategorieën verdwijnen, slechts één overkoepelende stoornis blijft over: autismespectrumstoornis 

Je krijgt een diagnose of je krijgt die niet. Iedereen met de diagnose heeft bepaalde kenmerken die zich 
op een verschillende manier kunnen tonen 

Nadruk op spectrum: dimensioneel binnen categoriaal (al dan niet de diagnose krijgen) 

- Variatie, specifiers 
 

2. COMORBIDITEIT 

Bij ca. 70% minstens 1 comorbide stoornis 

- Verstandelijke beperking (maar minder frequent dan eerst gedacht) 
- Taalstoornis 
- ADHD (circa 30%) in de DSM IV mocht dit niet samengaan, maar het kan dus wel 
- Gedragsproblemen en -stoornissen 
- DCD 



Ontwikkelings – en gedragsstoornissen 2020 - 2021 

13 
 

- Depressie 
- Angststoornissen (circa 25%) 
- Ticstoornis/ Gilles de la Tourette 
- Slaap/waak, eetproblemen 
- Epilepsie 
- Gastro-intestinale problemen 
- Alexithymie (50%: Kinnaird et al., 2019) 

- Empathie, emotieherkenning 
- Problemen met het omgaan en het beschrijven van eigen gevoelens 

- Suïcide 
- 7 x zoveel kans 

 
3. PREVALENTIE 

 
- Wisselende cijfers, afh. van 

- Populatie vs. klinische setting 
- Verschillende methoden/criteria 

- Meeste studies komen uit rond 0,6 à 0,7 %  
- Sommige studies gaan echter tot 1% en zelfs meer 
- ± 3 jongens/1 meisje (Loomes et al., 2017) 
- (meer dan) 50% is wellicht normaal begaafd 

60,22 /10.000 

- Vlaanderen: ca. 38.000 personen met ASS 
- Ca. 6.900 schoolgaande kinderen 

 
3.1. AUTISME EPIDEMIE? 

 
- Geen evidentie, onderzoek laat dit niet zien 
- Voornamelijk toename diagnoses, er is meer bekendheid 
- Toename diagnoses kan grotendeels worden verklaard door verandering conceptualisering en 

criteria, betere herkenning en opsporing (vooral onder kinderen met een normale begaafdheid 
en volwassenen, meisjes/vrouwen), jongere diagnoseleeftijd 

- Leeftijd van de ouders kan een rol spelen bij een verhoogd risico 
- Ook toename van aantal prematuur geboren kinderen 
- Andere zaken zoals pesticiden: onduidelijk 

 
3.2. MEISJES / VROUWEN MET ASS 

Komt minder vaak voor? 

- 10:1 m:v wanneer normaal of hoog IQ, maar meer gelijk bij ASS plus verstandelijke beperking 
- Protectieve factoren? 
- Ook bij andere ontw. stnss. 
- Minder genetisch gevoelig? 

 



Ontwikkelings – en gedragsstoornissen 2020 - 2021 

14 
 

Slechter herkend? 

- Onder- en mis-diagnoses 

Redenen 

- V geëxcludeerd uit onderzoek – basis diagnostische criteria 
- Een vertekende test, criterianoot 
- Beeld dat ASS vooral m stoornis is 
- ASS beeld v is anders 

- Compensatie/camouflage – lijken socialer (Livingston & Happé, 2017) 
 

4. (EEN DEEL VAN) DE GESCHIEDENIS VAN ASS 
 

- Term autisme is niet nieuw, al even gebruikt. Hij wou hiermee een subtype van schizofrenie 
meer beschrijven (Bleuler, 1911) 

- Diagnose autisme (Pedologisch Instituut Nijmegen, jaren ‘30) 
- Eerste wetenschappelijke beschrijving (Kanner, 1943) 

 
4.1. LEO KANNER 

 
- Geboren in Oostenrijk in 1894 
- Opgeleid te Wenen tot arts 
- Emigreerde naar VS in 1924 
- Werd hoofd van de John Hopkins kliniek te Baltimore 
- ’Vader' der kinderpsychiatrie 
- Publiceerde in 1943 het artikel: "Autistic Disturbances of Affective Contact" op basis van 11 

case-studies.  

Kanner (1943): Autistic Disturbances of Affective 

- Contact 
- 11 casussen 

- 3 stom, niet spreken 
- 3 meisjes 
- 5 vergrote hoofdomtrek 
- 4 hadden als vader een psychiater 

- ‘early infantile autism’ (ook in DSM-III-1980) 
- Geen sociale interesse, geen taal of weinig en vreemd gebruik van taal, stereotiep gedrag 

Kanner en Eisenberg hadden in de volgende 30 jaar meer dan 100 kinderen met autisme in 
begeleiding (met dezelfde patronen als gedragingen) 

Ze formuleerden in 1956 een lijst van diagnostische criteria, waarvan er 2 noodzakelijk en voldoende 
waren 

- Afzijdigheid en onverschilligheid t.a.v. anderen 
- Intense weerstand tegen veranderingen in de repetitieve routines van het kind 

In geen enkele publicatie verwees Kanner ooit naar Hans Asperger 
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4.2. HANS ASPERGER (1906 – 1980) 
 

- Geboren in Oostenrijk in 1906 
- Opgeleid te Wenen tot pediater 
- Interesse voor remiërende pedagogiek 
- Publiceerde in 1944 het artikel: “Die ‘Autistischen Psychopathen’ im Kindesalter” 
- Zijn werk werd pas vanaf 1981 bekend door toedoen van Lorna Wing (later: sociale subtypen) 

 
4.2.1. ASPERGER SYNDROOM 

Hans Asperger (1944): Die autistische Psychopathen im Kindesalter 

- 4 kinderen + samenvatting van de kenmerken van andere kinderen 
- Veel minder systematisch dan Kanner 
- Normale intelligentie en “they spoke like little adults” 

 
4.2.2. DSM – IV – TR 

Autistic Disorder / autistische stoornis/ klassiek autisme 

A. 

(1)  qualitative impairment in social interaction 

(2)  qualitative impairments in communication as manifested by at least one of the following: 

- (a)  delay in, or total lack of, the development of spoken language (not accompanied by an 
attempt to compensate through alternative modes of communication such as gesture or mime) 

- (b)  in individuals with adequate speech, marked impairment in the ability to initiate or sustain 
a conversation with others 

- (c)  stereotyped and repetitive use of language or idiosyncratic language 
- (d) lack of varied, spontaneous make-believe play or social imitative play appropriate to 

developmental level 

(3) restricted repetitive and stereotyped patterns of behavior, interests, and activities 

B. Delays or abnormal functioning in at least one of the following areas, with onset prior to age 3 years: 
(1) social interaction, (2) language as used in social communication, or (3) symbolic or imaginative play. 

C. The disturbance is not better accounted for by Rett’s Disorder or Childhood Disintegrative Disorder.  

Asperger’s Disorder/ stoornis van Asperger 

A. Qualitative impairment in social interaction 

B. Restricted repetitive and stereotyped patterns of behavior, interests, and activities 

- There is no clinically significant general delay in language (e.g., single words used by age 2 years, 
communicative phrases used by age 3 years). 

- There is no clinically significant delay in cognitive development or in the development of age-
appropriate self-help skills 
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4.2.3. DSM-5: GEEN ONDERSCHEID MEER TUSSEN AUTISTISCHE STOORNIS EN ASPERGER 

Je kan ze niet betrouwbaar uit elkaar halen. De diagnose ging af van de plaats waar je naartoe ging. Dit 
onderscheid werd dus losgelaten. 

- Verschil AS-HFA: Hans Asperger (1964): "[...] es sich bei beiden Autoren [Kanner vs Asperger] 
um ganz verschiedene Zustandsbilder handelt, die doch wieder in mehreren Einzelheiten 
erstaunliche Ähnlichkeiten aufweisen.” 

- Is typische communicatie mogelijk als sociale interactie verstoord is? 
- Geen evidentie vanuit onderzoek voor deze verschillende  
- Gegeven label vaak afh. van centrum dat diagnose stelt 

 
4.2.4. WING : SOCIALE SUBTYPEN (1979) 

 
- Aloof; afscheidig zijn en vaak alleen zitten 
- Passive; wel reageren op anderen maar zelf geen initiatief nemen 
- Active-but-odd; op een vreemde manier contact zoeken 

+ Stilted and overformal; gebruik van formeel taalgebruik 

4.3. KEES MOMMA 

Een documentaire over een man met ASS. Hij toonde de mooie kant ervan. 

4.4. THEODORE HELLER 
 

- Geboren in Oostenrijk 
- Werkte als onderwijzer te Wenen  
- Publiceerde in 1908 het artikel: “Dementia Infantilis” op basis van 6 kinderen 
- Desintegratiestoornis van de kindertijd (DSM-IV-TR) een subtype dat gehanteerd werd 

 
4.4.1. DSM-IV-TR: DESINTEGRATIESTOORNIS VAN DE KINDERTIJD 

 
- (dementia infantilis, Heller's syndrome, disintegrative psychosis, ....) 
- minstens 2 jaar een normale ontwikkeling 
- dan regressie op verschillende domeinen, waarbij ook kenmerken van autisme verschijnen 
- oorzaak: onbekend 
- prevalentie: 1,7 op 100.000  
- sex-ratio:4  jongens:1 meisje 
- validiteit van historische informatie 
- à enige verschil met ASS: regressie? 

 
4.5. ANDREAS RETT 

 
- Geboren in Oostenrijk 
- Opgeleid te Wenen tot arts 
- Publiceerde in 1966 het artikel: “Uber ein eigenartiges hirnatrophisches Syndrom bei 

Hyperammoniamie im Kindesalter” op basis van 22 cases  
- Zijn werk werd pas in 1983 bekend door toedoen van Hagberg 
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4.5.1. DSM-IV-TR: HET SYNDROOM VAN RETT 
 

- Minstens 5 maanden normale ontwikkeling 
- Tussen 5 en 48 maanden 

- Groei hoofdomtrek vertraagt 
- Verlies van fijnmotorische vaardigheden 
- Typische handwringbewegingen 

- Nadien:  
- Verlies van taalvaardigheden, interesse in de omgeving en sociale interactie 
- Lijken daardoor autistisch 

- Prevalentie: 1 op 22.800 
- Bijna altijd meisjes 
- Lijken meer te begrijpen dan ze kunnen uitdrukken 
- oorzaak: (meestal) afwijkend gen (MECP2) op X-chromosoom  

à Genetische stoornis 
à in DSM 5 als specifier 
 

4.5.2. DSM-IV-TR: ATYPISCH AUTISME (PDD-NOS) 
 

- Voor wie niet volledig aan criteria voor autisme beantwoordt, maar wel gelijkaardige 
kenmerken en problemen vertoont 

- Criteria zijn vaag, minder duidelijk 
- Label werd vaak toegekend (zeer vaak in Nederland) 
- Diagnose met enorme klinische variatie  
- Soms ook nog McDD: Multiple complex Developmental Disorder of NLD (niet verbale 

leerstoornis) (bestaan niet in DSM) 
 

5. DSM-5: AUTISMESPECTRUMSTOORNIS 

Meer argumenten om samen te voegen, vandaar ook de verandering in DSM-5 

Vandaag geen objectieve criteria om de validiteit van de diverse diagnostische categorieën (autistische 
stoornis, Asperger, PDD-NOS/atypische autisme,...) te beoordelen 

Categorieën blijken niet nuttig voor keuze van: 

- Onderwijsvorm 
- Medicatie 
- Gedragsmatige aanpak 
- Andere aspecten van behandeling 

Indeling volgens ernst, IQ en taalontwikkeling (specifiers DSM-5), en sociale subtypologie wellicht 
zinvoller 

Ook omgevingsaspecten gaan keuze van interventie meer bepalen dan diagnose 

Spectrum benadrukt ook de variatie (dimensioneel ipv categoriaal (al dan niet gediagnostiseerd)) 

‘Autisme’ = ASS (bijv. Participate!) 
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6. VOORBIJ HET AUTISME SPECTRUM 

Hoe moeten we kijken naar een stoornis? Wanneer spreken we daarover en waar ligt de grens? Het is 
niet zo eenvoudig als je hebt het of je hebt het niet. 

- Categoriaal en/of dimensioneel en neurodiversiteit (deze term komt vanuit de autism 
community – autisme moet gezien worden als een neurologisch anders zijn)  

- traits en BAP (breder autisme fenotype). ‘het is niet echt autisme, maar we zien wel veel 
kenmerken’.  

 

7. ETIOLOGIE 

Aanvankelijk 

- Psychogene stoornis (o.m. Bettelheim, 1967) de oorzaak wordt bij de psyche zelf gezorgd 
- Nauwelijks onderzoek 

Vanaf 1970 

- Zoektocht naar medische oorzaken, associatie met medische condities zoals Fragiele-X 
syndroom (zie o.m. Coleman & Gillberg, 1985) het is een chromosomenprobleem waarbij ook 
onderzoek bij tweelingen gebruikt wordt 

- Eerste indicatie voor genetische oorzaak (Folstein & Rutter, 1977)  
- Er zijn nog altijd bepaalde vraagtekens rond ASS 

 
8. GENETICA 

 
- 64-91% heritabiliteit (Tick et al., 2016) de schattingen lopen wat opeen rond de erfelijkheid van 

het al dan niet krijgen van ASS  
- Tweelingstudies 

- Concordantie MZ (eeneiig) tweelingen: ± 90% 
- Concordantie DZ tweelingen: 4 – 46% 

- “Recurrence rate”(een herhalingskans) : 10 à 20% 
- Broader Autism Phenotype (BAP – mildere kenmerken van ASS, maar niet genoeg voor een 

diagnose van ASS) of gerelateerde problemen: ca. 20%. Er zijn genetische oorzaken of je al dan 
niet kenmerken van ass hebt 
 

- Genetische oorzaak wordt bij kleine minderheid gevonden  
- Zichtbare chromosoomafwijkingen 
- Copy number variants (CNV) foutjes in het dna 

- Overgeërfd of ‘de novo’ (mutatie) kan ook helemaal uit het niets 
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- Monogene aandoeningen (bijv. Fragiele-X syndroom) er is één specifiek gen aan te 
wijzen als oorzaak van ass 

- Overgrote meerderheid polygenetisch (een samenspel van verschillende genen) 
- Vooral ook genen die belangrijk zijn voor neurale connectiviteit (synaps, axon-groei) 
- De oorzaak is voornamelijk genetisch, maar dat betekent niet dat het ook genetisch 

zichtbaar is 
 

8.1. BROERTJES EN ZUSJES 
 

- Slechts iets meer dan de helft (54%) wordt als “typisch ontwikkelend” gezien op 36 mnd 
(Ozonoff et al., 2014) 
 

9. ASS : NEUROBIOLOGIE 

Etiologie : de oorzakenleer 

Groei brein:  

- Verminderde hoofdomtrek bij de geboorte, bij de geboorte wordt daarom ook steeds de 
hoofdomstrek genomen 

- Plotse en excessieve toename vanaf 3 maanden 
- Grotere hoofdomtrek vanaf 4-6 maanden 
- Dit zijn gemiddelen die gebaseerd zijn op goepsniveau 

 
- Abnormaal patroon van overmatige groei van de hersenen ook via neuro-imaging vastgesteld 

- Frontaalkwab, cerebellum (kleine hersenen), limbisch systeem (amygdala) 
- tot 4 jaar 

- Daarna volgt een abnormale vertraging van de groei à hersengroei verschilt opnieuw amper 
- Deze hersengebieden zijn sterk betrokken bij de sociale, communicatieve en motorische 

vaardigheden die verstoord zijn bij ASS 
- Er zijn heel erg veel neuronen maar nadien worden overbodige verbindingen ‘gesnoeid’. Bij ASS 

worden misschien te weinig verbindingen weggesnoeid. (pruning) 

Vertraagde en afwijkende ontwikkeling van de neuronale maturatie, o.m.: rijping van de hersencellen 

- verlies of atrofie van Purkinje-cellen in het cerebellum (kleine hersenen belangrijk voor 
beweging, aandacht en emoties) 

- aantal neuronen in de amygdala (neemt af) 
- meer en kleinere mini-kolommen neocortex die minder compact zijn in hun cellulaire 

configuratie (de kleinste eenheden in het brein die informatie kunnen verwerken) 
 

9.1. PURKINJE – CEL 

Cellen die één axon hebben, maar honderden dendrieten die signalen ontvangen. 
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9.2. CONNECTIVITEIT 

Afwijkende functionele en structurele connectiviteit (vooral lange afstand), o.a. frontaal-
pariëtaal/temporaal  

- Taal, sociale interactie, empathie, motoriek, …. 
- Er niet één hersengebied aan te wijzen, maar het gaat over netwerken tussen gebieden heen.  

 

Afwijkingen op diverse andere niveaus 

- Neurotransmitters (serotonine) mensen met ASS hebben een grotere hoeveelheid serotonine 
in hun bloed. Dit kan gelinkt worden aan het hebben van een depressie 

- Metabool (en verschillende werking van mitochondria) 
- Immuunsysteem-disregulatie (veel voorkomende imuunproblemen)  
- Oxytocine (knuffelhormoon); bij mensen met ASS zijn er verschillen in concentratie 
- ….. 

 
9.3. CONCLUSIE GENETICA EN NEUROBIOLOGIE 

Genetische factor speelt een (zeer) grote rol bij ontstaan ASS MAAR niet zelfde als erf.elijk, het is 
complexer dan dat 

Het ASS-gen bestaat niet; bijna altijd polygene stoornis. Wellicht > 100 genen betrokken, veelal met 
klein effect 

ASS is geassocieerd met afwijkende ontwikkeling van het brein op zeer jonge leeftijd 

Gewijzigde functionele en structurele connectiviteitspatronen in het brein 

- Evidentie voor een patroon van onderconnectiviteit (minder sterke verbinding tussen lange 
afstandsverbindingen) tussen o.a. frontale en pariëtale regio’s 
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- Van een regionale hersendisfunctie zijn we geëvolueerd naar een grootschalige neurale 
netwerkstoornis 
 

9.4. ASS : OMGEVING (X GEN) 
 

- Complex samenspel genetische aanleg en vroege omgevingsfactoren. De omgeving kan echter 
niet de enige oorzaak zijn, ook de genen spelen mee 

- Vroege omgevingsfactoren modererend: 
- Maternale factoren (ziekte,..) 
- Toxische stoffen 
- Infecties 
- Leeftijd ouders? 

- Opmerking 
- Mazelen-bof-rubella-vaccin speelt geen rol. MAAR helaas is dit wel een mythe die in de 

wereld gebruik wordt 
 

9.5. ASS : ETIOLOGIE SAMENGEVAT 
 

- Verschillende genen beïnvloeden neuro-ontwikkeling tijdens verschillende periodes van het 
prenatale en postnatale leven 

- Genetische en omgevingsinvloeden, die intra-uterine en vroege postnatale hersenontwikkeling 
beïnvloeden, wijzigen wellicht de neurobiologische en neuro-ontwikkelingstrajecten die het 
klinisch beeld van ASS bepalen (Pardo & Erbhart, 2007) 
 

10. NEUROPSYCHOLOGISCHE STUDIES EN PSYCHOLOGISCHE VERKLARINGSMODELLEN 

Aanvankelijk : weinig of geen onderzoek 

Vanaf 1970 : zoektocht naar primaire tekort 

Vanaf 1980 verklaringsmodellen : verstoorde “Theory-of-mind” (ToM: Baron-Cohen et al.,1985) 

Vanaf 1990 : 

- ‘Barstjes’ in ToM-theorie 
- Aandacht voor ‘voorlopers’ ToM  
- Executieve functies (Ozonoff, 1994) 
- Centrale coherentie (Frith & Happé, 1994) 

Vanaf einde jaren ’90 : 

- Geavanceerde onderzoeksmethoden 
- Functionele imaging 

Vanaf 2006 : 

- Einde zoektocht oorzaak autisme? Loslaten van het zoeken naar één eenduidige oorzaak 
- Focus op aparte dimensies (Happé et al., 2006) 

Recent : spontaan ToM deficit? + Predictive coding hypothese 
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10.1. PSYCHOLOGISCHE THEORIE 

 

10.2. ZOEKTOCHT NAAR PRIMAIR DEFICIT 
 

- Universeel 
- Specifiek voor ASS, niet voor mensen met andere stoornissen 
- Stabiel en persistent doorheen de ontwikkeling 

 
10.3. THEORY OF MIND (TOM) 

 
- Hoewel niet zo genoemd, gaat het concept terug op het werk van Baldwin (1884) en Piaget 

(1929). Het gaat over het denken over denken, over perspectiefinname  
- Term voor het eerst gebruikt door Premack & Woodruff (1978): “the ability to impute mental 

states to oneself and to others,  
an ability that allows one to predict other people’s behaviour” 

- Ook: mentalizing, mindreading 
- » perspectiefneming 
- Sociale vermogens kunnen verder ontwikkeld worden 

 
10.3.1. THEORY OF MIND BIJ DE MENS 

 
- Hebben alleen mensen dit? Of kunnen dieren dit ook? 
- Eerste onderzoek bij kinderen door Wimmer & Perner (1983) a.d.h.v. false belief test 
- Eerste introductie in autismeliteratuur door Baron-Cohen et al. (1985) a.d.h.v. false belief test 

(Sally-Anne) 
- False belief test gaat na of een kind begrijpt dat iemand een verkeerde opvatting kan hebben 

over de realiteit. Doordat hij iets niet heeft gehoord of gezien, kan hij een andere opvatting 
hebben over de werkelijkheid 

- Meestal wordt in het onderzoek gebruik gemaakt van een bepaald type: de zogenaamde 
unexpected transfer test 
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Meer false belief; is tom een belangrijke factor bij ass? Kinderen met ass deden het minder goed op de 
test dan de andere kinderen 

10.3.2. “PROBLEEM” 

20% van kinderen met autisme slaagt op de test 

- Geen universeel deficit? 

Hoe komt dit? 

- Andere oplossingsmethode? 
- ToM-hypothese voor autisme houdt geen steek? 
- ToM-hypothese verklaart sommige aspecten van autisme, maar niet alles? 

 
10.3.3. OPLOSSING? 

Baron-Cohen (1989): second-order false belief taak : Sommige personen met autisme slagen wellicht in 
eerste-orde false belief taak, maar niet in tweede-orde taak. Deze taak is ingewikkelder. 

Dus: geen volledige ToM voor mensen met ASS 

10.3.4. “NIEUW PROBLEEM” 

Bowler (1992) een opvolgstudie 

- 73% van jongvolwassenen met Asperger-syndroom slaagt op second-order false belief taak 
- Hoe kan je dan ASS uitleggen als een ToM-probleem? Mensen begonnen zich vragen te stellen. 

Er werden linken gelegd met taal en executieve functies 

ToM niet universeel bij ASS (zie o.m. Ozonoff et al., 1991)? 

10.3.5. FALSE BELIEF TAAK ZELF EEN PROBLEEM? 
 

- Weinig ecologisch valide 
- Is geschikt voor kinderen met een mentale leeftijd van 4-5 jaar 
- Prestatie is o.m. afhankelijk van taalvaardigheid, concentratie, motivatie, instructie, 

aanbieding... meerdere factoren spelen een rol 
- Vb. zoeken van objecten is makkelijker voor kinderen dan zoeken van personen (Rai & 

Mitchell, 2005) 
- Doet ook beroep op EF (inhibitie) 
- Sommigen vinden hem totaal ongeschikt om ToM te meten (zie o.m. Bloom & German, 2000) 
- Men ging andere tests ontwikkelen, voor oudere kinderen en volwassenen: de ‘advanced’ taken 

 
10.3.6. ADVANCED TOM TAKEN 

 
- Recognition of Faux pas 
- Reading the mind in the eyes test 
- Strange stories 
- MASC (film) 
- Reading the mind in the voice 
- ATOMIC (Animated theory of mind inventory for children) 
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Meestal slechtere prestatie van personen met ASS, maar zeker geen algemeen falen. Maar vooral 
intelligente volwassenen met ASS maken weinig fouten 

Hoe naturalistisch zijn de taken? 

Wel duidelijk problemen met mentaliseren en soc-com in dagelijks leven: hoe kan dit? 

10.3.6.1. READING THE MIND IN THE EYES TASK 

 

Dit heeft te maken met het lezen van emoties op basis van ogen 

10.3.7. WAT VOOR 4 JAAR? 

ASS-symptomen voor 4 jaar, ToM vanaf 4 jaar 

- Hoe verklaart ToM-deficit dan ASS? 
- Onderzoek naar mogelijke voorlopers van ToM 

 
10.4. MOGELIJKE VOORLOPERS VAN TOM 

0 m  imitatie  

9-14 m  joint-attention  

15-18  symbolisch spel  
 

10.4.1. ASS EN IMITATIE 
 

- Weinig systematisch onderzocht om een definitief antwoord te hebben 
- Vooral problemen bij jonge kinderen: lijkt te verbeteren met stijgende leeftijd. Op een latere 

leeftijd zijn minder verschillen te zien 
- Complexe vormen van imitatie (reeks van handelingen) blijven ook op latere leeftijd moeilijk 
- Kan aanwijzingen opleveren voor diagnostiek bij jonge kinderen, als het om echte imitatie gaat 
- Rol van motorische problemen? 
- Biedt aanknopingspunten voor interventie 

 
10.4.2. ASS EN SPIEGELNEURONEN 

 
- Bij toeval ontdekt aan de universiteit van Parma 
- Men bestudeerde de neuronactiviteit van makaken die grote en kleine voorwerpen (vb. appels, 

rozijnen) moesten oprapen 
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- De hersenregio die werd bestudeerd was F5 
- Men ontdekte bij toeval dat sommige neuronen ook ‘vuurden’ bij het zien wat van de apen 

verwacht werd, zonder dat ze zelf iets deden 

Spiegelneuronen zijn betrokken bij het begrijpen van een actie 

10.4.3. SPIEGELNEURONEN BIJ MENSEN 
 

- De activiteit van één neuron onderzoeken: moeilijk bij de mens 
- Via fMRI, PET, TMS en EEG-onderzoek werd “spiegelachtige” activiteit waargenomen bij het zelf 

uitvoeren en observeren van vinger- en handbewegingen 
- Recent eerste directe bewijs voor spiegelneuronen bij mens 
- Een van de spiegelende regionen is de Broca-zone, de equivalent van F5 bij de apen, die een rol 

speelt bij de spraakproductie 
- Dus werden spiegelneuronen gelinkt aan taal 
- Verder ook aan imitatie en begrijpen van intenties 
- Vervolgens ging men de link leggen met emoties en gewaarwordingen en kwam men uit bij ToM 

en empathie 
- Gezien de veronderstelde associatie van spiegelneuronen met 

-  imitatie 
-  taalontwikkeling 
-  empathie en ToM 

- lag de link met ASS voor de hand (zie Oberman et al., 2007; maar zie ook Southgate & Hamilton, 
2008)  

- à Broken mirror hypothese 
 

10.4.4. EVIDENTIE 
 

- Aanvankelijk leek er wel evidentie te zijn voor verminderde werking spiegelneuronen bij ASS  
- Dapretto et al., 2006; Oberman et al., 2005: fMRI en EEG studies 

- Later geen verschil en soms zelfs meer ‘spiegelen’ bij ASS 
- Raymaekers, Wiersema, & Roeyers, 2009 (wel relatie IQ); Ruysschaert et al., 2014; Van 

der Gaag et al., 2008 
 

10.4.5. CONCLUSIE 
 

- Te vroeg gejuicht 
- Weliswaar vaak imitatieproblemen bij kinderen met ASS, maar: 
- Spiegel lijkt niet gebroken 
- Wellicht verminderde top-down controle over spiegelneuronen systeem (netwerk) 

- Het is een stuk complexer dan gedacht 
 

10.4.6. ASS EN JONT – ATTENTION 

Joint-attention: 

- triadische coördinatie van aandacht tussen kind, ander persoon en voorwerp, gebeurtenis of 
derde persoon 
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Onderscheid: 

- imperatief vs declaratief 
- volgend vs initiërend  

 
10.4.7. GERAPPORTEERDE DEFICIETEN 

 
- Blikrichting volgen  
- Proto-declaratief wijzen, tonen MAAR: ook niet-replicaties  
- Proto-imperatief wijzen, enkel bij heel jonge kinderen 
- Reactie op ambigue gedragingen  
- Reactie op ambigu speelgoed (reactie bij nieuw speelgoed) 
- Minder expressie van emoties 

Verbeteringen met stijgende leeftijd: 

- imperatief >  declaratief  
- volgend  >  initiërend 

Contextbepaald 

Kan aanwijzingen opleveren voor diagnostiek bij jonge kinderen, MAAR:  

- Oppassen bij heel jonge of ernstig verstandelijk beperkte kinderen (joint attention is er 
misschien nog niet) 

- Oppassen bij normaal begaafde en oudere kinderen 
- focus op coördinatie van kijken en gebaren  
- focus op coördinatie van aandacht en affect 

Oppassen met vragenlijsten: observatie (o.m. ADOS-2) is betrouwbaarder 

Biedt aanknopingspunten voor interventie 

10.4.8. ASS EN SYMBOLISCH SPEL 
 

- Duidelijke tekorten in ongestructureerde, vrije spelsituaties  
- Beter in uitgelokte, gestructureerde situaties, maar meer stereotiep,  minder creatief 
- Verbetering met stijgende leeftijd 
- Kan aanwijzingen opleveren voor diagnostiek bij jonge kinderen, MAAR:  

- Oppassen bij heel jonge of ernstig verstandelijk beperkte kinderen  
- Oppassen bij normaal begaafde en oudere kinderen 
- Ü Herhaaldelijke observatie is nodig om “echo-play-lia” uit te sluiten. Het nabootsen 

van spelletjes die gezien zijn bij andere kinderen 
- Ü Focus op creativiteit, complexiteit 

- Biedt aanknopingspunten voor interventie maar dit is niet evident 
 

10.5. TERUG NAAR TOM 

CENTRAAL DILEMMA:  Hoe kan het dat kinderen en volwassenen met ASS die goed presteren op ToM-
taken, wel problemen ondervinden met ToM en sociaal functioneren in het dagelijkse leven? 

Is er wel een ToM-tekort maar gebruiken ze andere manieren (compensatie) om de taken op te lossen? 
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10.5.1. TOM 2.0. HYPOTHESE : SPONTAAN TOM DEFICIT 

 
- Verklaart ToM en sociale tekorten in dagelijkse leven ondanks slagen expliciete ToM-tests in 

testsituaties 
- Lost ook de andere paradox op die bestond, namelijk hoe kan een ToM-deficit de sociale 

problematiek in de vroege kindertijd bij ASS verklaren, als ToM pas ontwikkelt vanaf 4 jaar 
- Spontaan ToM al aanwezig in 1e levensjaar 

 
10.5.2. RECENTE EVIDENTIE 

Nieuwe taken, zoals Buzz Lightyear taak 

- Impliciete maten, geen expliciete ToM-instructie 
- Er lijken wel defelijk aanwijzingen te zijn 

 
10.6. CONCLUSIE ASS EN TOM 

 
- Maar niet volledig sluitend 

- Verschil op groepsniveau- niet alle personen met ASS 
- Gerelateerd aan ernst symptomatologie  

- ToM-deficit ASS complexer dan gedacht 
- Biedt ook geen verklaring voor volledige klinische beeld 
- Er zijn andere theorieën ontstaan die misschien een betere verklaring kunnen geven 

 
10.7. TOM : IMPLICATIES VOOR PRAKTIJK 

(Spontaan) ToM-probleem biedt verklaring voor heel wat sociale en communicatieve symptomen bij 
personen met ASS, zoals 

- geen rekening houden met info waarover toehoorder al beschikt 
- geen rekening houden met feedback van toehoorder 
- geen beurt kunnen nemen in gesprek 
- niet begrijpen van ironie of sarcasme 

à belang voor adviesgesprek, psycho-educatie, thuisbegeleiding (o.a. expliciteren, duidelijk zijn) 

Biedt aanknopingspunten voor diagnostiek, maar goed opletten! 

- Niet blind vertrouwen op false belief taken 
- ToM-tekorten in dagelijks leven > ToM-tekorten op taken 
- Kan nooit decisief zijn, alleen ondersteunend 

Biedt aanknopingspunten voor interventie 

- Bestaande programma’s (Steerneman, Roeyers e.a., ...) zijn geen wonderinterventies 
- Geen te hoge verwachtingen van ToM- of perspectiefnemingstraining  
- Hoe leer je spontaan ToM aan? 
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11. EXECUTIEVE FUNCTIES (EF) DEFICIT 

Executieve functies (EF): overkoepelende term van aantal cognitieve functies, vermoedelijk vooraan in 
de hersenen geregeld (frontaal kwab). Dit is het deel dat in de evolutie het laatst zal ontwikkelen 

- Belangrijk voor plannen en controleren van ons denken en doen 
- Andere benamingen: controlefuncties of besturingsfuncties  

 
11.1. ONDERZOCHTE EF – DOMEINEN 

 
- Inhibitie  
- Werkgeheugen 
- Planning 
- Cognitieve flexibiliteit 
- Verbale woordvloeiendheid 
- Error monitoring 

Een voorbeeld : stroop – taak; incongruente conditie 

11.2. EVIDENTIE 
 

- EF-tekorten werden vastgesteld bij kinderen en volwassenen met ASS (zie o.m. Ozonoff, 1995), 
maar niet bij iedereen (Pellicano et al., 2006) 

- Maar: EF-tekorten komen voor bij heel wat stoornissen: ADHD, TS, CD, dyslexie… (Geurts et al., 
2004; Hill, 2004) 

- Geen duidelijke differentiatie  
 

11.3. EF EN ASS – SYMPTOMEN 

EF-problemen verklaren vooral niet-sociale symptomen: 

- Rigide en stereotiepe gedragingen  (bv. altijd uit zelfde bord eten; beperkte interesses) 
- Problemen met kleine veranderingen  (bv. moeite om andere weg naar school te nemen; 

moeite met overgang van zomer- naar winterkledij) 
- Moeite met overbrengen geleerde naar andere soortgelijke situaties 

 
11.4. IMPLICATIES VOOR DE PRAKTIJK 

 
- Nuttig om EF binnen assessment op te nemen in diagnostische protocollen voor 

ontwikkelingsstoornissen 
- Niet bruikbaar voor differentiaaldiagnose 
- Wel bruikbaar om sterktes en tekorten van individueel kind te evalueren 

- Implicaties voor interventies 
 

11.5. VERMINDERDE CENTRALE COHERENTIE 

Mensen met ass hebben een andere manier van omgaan met informatie 

Centrale coherentie: de neiging om informatie samen te voegen en een betekenis op hoger niveau af te 
leiden binnen de context: 
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- Prioriteit voor betekenis, structuur... 
- Predominantie van het geheel  
- focus op overeenkomsten tussen prikkels 
- Üessentie van een verhaal wordt onthouden, niet de details 
- Üherkennen van de betekenis van ambigue woorden in de context 

= andere cognitieve stijl 

- Focus op details 
- Focus op verschillen tussen prikkels, in plaats van het zoeken naar overeenkomsten 
- Context niet in rekening brengen. Mensen met ass hebben een meer pragmatische kijk op de 

wereld 
- Geen voorrang aan betekenis en structuur, letterlijk nemen 
- Heeft zowel voordelen (vb. puzzelen op basis van de vorm) 

als nadelen (vb. puzzelen op basis van de tekening) 
 

11.5.1. EVIDENTIE 

Evidentie, o.m.: 

- Visuele illusies; Ebbinghaus – illusie   
- Blokpatronen 
- Embedded Figures Test (sterkte) 
- Homografen (zwakte) 

 
- Cognitieve stijl : continuüm 

 
11.5.2. VERMINDERENDE CENTRALE COHERENTIE 

Biedt verklaring voor heel wat kenmerken, zoals:  

- weerstand tegen verandering 
- beperkte interesses 
- van de hak op de tak springen (minder de grote lijn van een verhaal vertellen) 
- afgesloten thema in gesprek weer oprakelen 
- geen samenhangend verslag kunnen uitbrengen van ervaringen 
- letterlijke interpretatie van vraag, zonder rekening te houden met context 

Verklaring studie- en beroepskeuze? 

Maar verklaart niet alles 

11.6. CONCLUSIES VERKLARINGSMODELLEN 
 

- Slechts (klein) deeltje van de puzzel opgelost 
- Wellicht een cluster van cognitieve deficieten, in plaats van één universele tekortkoming 
- Ook rekening houden met complexiteit van de sociale omgeving 

- Lab is niet gelijk aan dagelijkse realiteit 
- Onderzoek over cognitieve tekorten laat toe om de stoornis beter te begrijpen en belangrijkste 

symptomen te verklaren 
- Biedt enige aanknopingspunten voor diagnostiek en interventie 
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- Nieuwe verklaringsmodellen nodig 
- Predictive coding hypothese (Goris et al., 2018)? 

 
11.7. PREDICTIVE CODING 

Brein als predictiemachine, voorspellende machine in plaats van enkel een verwerker 

- Representatief model van realiteit (prior) in brein 
- Niet alleen ‘realiteit’ via onze zintuigen bepaalt model, maar model bepaalt ook ‘realiteit’ die 

we waarnemen via onze zintuigen 
- Wanneer realiteit afwijkt van predictie, dan predictiefout en aanpassing model 

- Maar niet te snel aanpassen model (weging) 
 

12. ASS : PREDICTIVE CODING HYPOTHESE 
 

- Minder goed voorspellend brein of te gevoelig voor veranderingen?  
- Kan verklaring bieden voor zowel sociale als niet-sociale symptomen 
- Weinig studies 

- Goris et al., 2018: voorlopige evidentie 
 

13. ASS : STERKTEN 
 

- Oog voor detail 
- Nauwgezet 
- Gefocust werken  
- Inhoudelijke verdieping 
- Sterk waarnemingsvermorgen 
- Analytisch denken 
- Sterk geheugen 
- Loyaal 
- Minder bevooroordeeld 
- Creatief 
- Doorzettingsvermogen 

 
14. DIAGNOSTIEK 

 
14.1. MINIMAAL DIAGNOSTISCH PROTOCOL 

 
- Anamnese (m.i.v. medische anamnese) 
- Psychodiagnostisch onderzoek (m.i.v. intelligentie) 
- Spelobservatie 
- Observatie op school en/of thuis 
- Uitgebreide bevraging van de ouders 
- Bevraging van de leerkracht 
- Logopedisch onderzoek 
- Psychomotorisch onderzoek. Er zijn vaak ook motorische problemen en er zijn instrumenten 

die daarop inzetten 
- Kinderpsychiatrisch onderzoek (ook kind en gezin) 
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- Lichamelijke screening (een voorbeeld : testing op doofheid of slecht horen) 

= 25 à 30 uur 

à een multidisciplinair team 

14.2. DIAGNOSTISCH PROTOCOL 
 

- Bestuderen van relevante achtergrondinformatie 
- Een interview met de ouder(s) of zorgdrager(s), dat bestaat uit: 

- een anamnese op diverse terreinen 
- de gezondheidsstatus van het gezin en de ruimere familie 
- de ontwikkelingsgeschiedenis en het huidige functioneren van het kind, bij voorkeur 

(mede) aan de hand van een gestructureerd of semigestructureerd interview dat de 
criteria voor ASS in kaart brengt 

- Medische evaluatie, die bestaat uit: 
- een klinisch-neurologisch onderzoek 
- een screening van gehoor en visus 
- een genetisch onderzoek, zeker als er sprake is van verstandelijke beperking of als er 

een andere indicatie is 
- een metabool onderzoek op indicatie 
- elektro-encefalogram (EEG), Magnetische Resonantie Imaging (MRI-scan) of andere 

gespecialiseerde onderzoeken ook enkel op indicatie. Het wordt niet standaard 
gedaan, wel als er medicatie wordt toegediend of er een achteruitgang te zien is. 

- Directe observatie in ongestructureerde en gestructureerde settings, meerdere sessies zijn 
hier aangewezen: 

- Spelobservatie, al dan niet met behulp van instrumenten 
- Een naturalistische observatie, in het kinderdagverblijf, op school of in de 

thuissituatie, wordt sterk aanbevolen  
- Verzamelen van informatie van de leerkracht, uit het kinderdagverblijf of van andere relevante 

betrokkenen, via vragenlijsten of interview 
- Een psychodiagnostisch onderzoek. Afhankelijk van de leeftijd omvat dit: 

- ontwikkelings- of intelligentieonderzoek 
- neuropsychologisch onderzoek (kan je iets vertellen over de aandacht functies 

bijvoorbeeld) 
- sociaalcognitief onderzoek 
- onderzoek van de schoolse vaardigheden 

- Een evaluatie van taal, spraak en communicatie 
- Een evaluatie van het adaptieve functioneren (hoe zelfredzaam is het kind? Hoeveel 

ondersteuning is nodig voor het kind?) 
- Een (psycho)motorische evaluatie  

 
14.3. AUTISMESPECTRUMSTOORNIS : DIFFERENTIAALDIAGNOSE 

 
- schizofrenie 
- (s)electief mutisme (een voorbeeld: het kind zal enkel spreken in de thuiscontext) 
- Taal-/Communicatiestoornissen  
- Sociale communicatiestoornis 



Ontwikkelings – en gedragsstoornissen 2020 - 2021 

32 
 

- Verstandelijke beperking 
- ADHD 
- obsessief-compulsieve stoornis 
- hechtingsstoornissen 
- ………. 
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HOOFDSTUK 3 : AANDACHTSDEFICIËNTIE - / HYPERACTIVITEITSSTOORNIS (ADHD) 

1. ADHD VOLGENS DSM-5 MOET VOLDOEN AAN CRITERIA  A,B,C,D EN E 

A. Een persisterend patroon van onoplettendheid en/of hyperactiviteit-impulsiviteit dat interfereert 
met het functioneren of de ontwikkeling, zoals gekenmerkt door (1) en/of (2): 

(1) Onoplettendheid: 6 of meer van de volgende symptomen vereist (5 vanaf 17 jaar), gedurende 
minstens 6 maanden, niet consistent met ontwikkelingsniveau en met negatieve invloed op sociale en 
schoolse of beroepsmatige activiteiten 

Indien je ouder bent, zijn 5 symptomen voldoende om de diagnose te krijgen 

a. Slaagt er vaak niet in voldoende aandacht te geven aan details of maakt achteloos fouten in 
schoolwerk, op het werk of gedurende andere activiteiten. 

b. Heeft vaak moeite om aandacht bij taken of spelactiviteiten te houden. 
c. Lijkt vaak niet te luisteren als hij of zij direct wordt aangesproken. 
d. Volgt vaak aanwijzingen niet op en slaagt er dikwijls niet in om schoolwerk, karweitjes of taken 

op het werk af te maken. 
e. Heeft vaak moeite met het organiseren van taken en activiteiten  
f. Vermijdt vaak om, heeft een afkeer van, of is onwillig om zich bezig te houden met taken die 

een langdurige geestelijke inspanning vereisen  
g. Raakt vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken of activiteiten 
h. Wordt gemakkelijk afgeleid door uitwendige prikkels (bij volwassenen ook inwendige prikkels) 
i. Is vaak vergeetachtig tijdens dagelijkse bezigheden 

(2) Hyperactiviteit / impulsiviteit: 6 of meer symptomen vereist (5 of meer vanaf 17 jaar), gedurende 
minstens 6 maanden, niet consistent met ontwikkelingsniveau en met negatieve invloed op sociale en 
schoolse of beroepsmatige activiteiten 

a. Beweegt vaak onrustig met handen of voeten of draait in zijn of haar stoel. 
b. Staat vaak op in situaties waar verwacht wordt dat je op je plaats blijft zitten 
c. Rent vaak rond of klimt overal op in situaties waarin dit ongepast is (kan ook enkel rusteloos 

voelen zijn bij adolescenten en volwassenen) 
d. Kan moeilijk rustig spelen of zich bezighouden met ontspannende activiteiten 
e. Is vaak "in de weer" of "draaft maar door" 
f. Praat vaak excessief veel 
g. Gooit het antwoord er vaak al uit voordat de vraag afgemaakt is 
h. Heeft vaak moeite op zijn of haar beurt te wachten 
i. Stoort vaak anderen of dringt zich op 

(relatief t.o.v. anderen in dezelfde context) 

B. Verscheiden symptomen aanwezig voor 12 jaar 

C. Ten minste 2 terreinen (bijv. op school of werk, met vrienden of gezinsleden, tijdens andere 
activiteiten 

D. Interferentie met, of daling van de kwaliteit van sociale, schoolse of beroepsmatige functioneren 

E. NIET: schizofrenie of andere psychotische stoornis, niet beter verklaard door een andere psychische 
stoornis 
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2. DSM – 5 ADHD SPECIFIERS 

Over welk beeld spreek je? 

Specificeer: 

- Gecombineerd beeld (zowel onoplettend als hyperactief – impulsief) 
- Overwegend onoplettend beeld 
- Overwegend hyperactief-impulsief beeld 

Specificeer: 

- Gedeeltelijk in remissie 

Specificeer: 

- Licht 
- Matig 
- Ernstig (veel symptomen die leiden tot duidelijke beperkingen) 

 
3. ADHD + 

Comorbiditeiten (50-90%) 

- Gedragsstoornissen: ODD en CD 
- Angststoornis      
- Bipolaire stoornis (manisch en depressieve episodes)     
- Depressie      
- Middelenmisbruik    
- Tourette      
- Leerstoornissen    
- Spraak- en taalstoornissen   
- Motorische coördinatieproblemen/ DCD 
- ASS of ASS kenmerken 
- Slaapproblemen 
- ………….. 

Neg. impact (ook LT) op verschillende domeinen in het leven 

- School & werk 
- Onderpresteren, te laat komen, moeite organiseren, baanverlies en vaker wisselen van 

baan 
- Sociale problemen 
- Roekeloosheid 
- Ongelukken 
- Relatieproblemen 
- Sterke emotieschommelingen 
- Verslavingen 
- Laag zelfbeeld 
- Delinquent gedrag 
- Lagere levensverwachting 
- ….. 
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MAAR ook : 

- Flexibel denken, creatief, inventief 
- Grote verbeelding 
- Energiek, niet saai, avontuurlijk  
- Spontaan 
- Eerlijk 
- Hyperfocus 
- Humor 
- Moedig 
- …….. 

 
4. EEN BLIK IN HET VERLEDEN 

 

Hoe men denkt over de term ADHD, is veranderd doorheen de tijd. Er zijn heel wat verschillende termen 
geweest. 

4.1. HEINRICHT HOFFMAN (1845)  

Hij schreef een boek over het gedrag van kinderen. 

4.2. SIR GEORGE FREDERICH STILL (1902) 
 

- 43 kinderen, artikel in the Lancet 
- Aggressive, defiant, lawless, overactive, attention impaired, dishonest and accident-prone. We 

mogen vermoeden dat er naast ADHD ook sprake was van een gedragsstoornis 

“there is a defect of moral consciousness which cannot be accounted for by any fault of environment” 

5. PREVALENTIE 
 
- Kinderen en adolescenten: 5,29% en volwassenen: 2,5 % 
- Seks ratio J:M 3:1, volwassenen M:V 1:1? 
- Meisjes ondergediagnosticeerd? 
- zie ook Posner et al., 2020 in syllabus 
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5.1. ADHD EPIDEMIE? 

Sociale media en uitspraken: het lijkt alsof het steeds meer voorkomt 

- “Je hoort er veel meer over tegenwoordig” 
- “1 op 10 kinderen heeft ADHD” 
- “Elk druk kind krijgt tegenwoordig label ADHD” 
- “Men moet altijd maar presteren en een kind kan niet meer gewoon kind zijn” 
- “Typisch een westers fenomeen, komt door internet gebruik (ik las dat kinderen met ADHD 

meer internetten)” 
- “Meer en meer kinderen krijgen ADHD als gevolg van de complexiteit van onze huidige 

maatschappij” 

Wat zegt wetenschappelijk onderzoek? 

- Variatie in prevalentiecijfers door: 
- Variatie in methoden 
- Criteria (hoeveel symptomen, welk beeld, …) 
- Bronnen 

- Geen stijging van ADHD in populatie wereldwijd 
- Geen grote variatie in prevalentie tussen landen wereldwijd, na correctie 

Conclusie  

- Nee, maar wel toename in het diagnosticeren en voorschrijven van medicatie 
- Meer bekendheid, meer meisjes, meer volwassenen? 
- Toegekomen prestatiedruk of afgenomen tolerantie? 
- Medicatie als pseudo-diagnostisch middel? Er wordt aan de hand van medicatie een 

diagnose gesteld omdat de aandacht verbeterd? 
- Belang van goede diagnostiek: er is zowel over – als onderdiagnostiek 

- Kennis, expertise, tijd  
- Belang van richtlijnen vb. hoge gezondheidsraad 

-   Ander protocol nodig?  
- Zie Batstra et al., 2014 in syllabus – stepped diagnosis protocol 

 
6. DIAGNOSTIEK ADHD 

Niet gemakkelijk, want: 

- Geen enkelvoudige, objectieve "ADHD"-test. Je kan geen genetische test doen, een hersenscan 
of een bloedonderzoek. Je moet meer doen dan dit, dit bestaat niet 

- ADHD symptomatologie bij veel kinderen. Je moet dus goed kijken of het meer voorkomt dan 
bij andere kinderen van hetzelfde geslacht of leeftijd 

- Symptomen vaak situatiespecifiek, niet consistent over settings 
- Contextfactoren beïnvloeden symptomen, ADHD is iets dynamisch.  
- Zelfde klinisch beeld bij andere stoornissen, medische problemen en omgevingscondities 
- Soms kan het ook reactief gedrag zijn van een kind in een slechte situatie. Een voorbeeld hiervan 

is een slechte thuissituatie 
- Comorbiditeiten; ADHD komt vaak niet alleen. Moet er een dubbeldiagnose gesteld worden? 
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7. COMORBIDITEIT EN DIFFERENTIAALDIAGNOSE 

Comorbiditeiten (50-90%) 

- Gedragsstoornissen: ODD en CD (norm – overschrijdend gedrag) 
- Angststoornis      
- Bipolaire stoornis     
- Depressie      
- Middelenmisbruik    
- Tourette      
- Leerstoornissen    
- Spraak- en taalstoornissen   
- Motorische coördinatieproblemen/ DCD 
- ASS of ASS kenmerken 
- Slaapproblemen 

Ook verschil met:  

- Normale variatie  
- Verstandige (hoogbegaafde) kinderen 
- Gezinnen met inconsistente discipline, structuur… er kunnen dingen aan de hand zijn in een 

gezin waardoor je enkel symptomen ziet ik het gezin. Is dit dan ADHD of een reactie op een 
gezinssituatie?  

à multimodale assessment 

Meerdere methoden 

- Interview 
- Vragenlijsten 
- Testonderzoek 
- Observatie 

Meerdere informanten 

- Ouders 
- Kind/adolescent 
- Leerkracht 
- Hulpverlener 

 
8. ONDERZOEK  

 
8.1. INTERVIEW 
 

8.1.1. OUDER ALS INFORMANT 

Belangrijke informanten omdat ze een belangrijke rol spelen in de opvoeding en in de ontwikkeling. 
Deze informatie is echter niet altijd volledig correct! 

- Anamnese, ontwikkelingsgeschiedenis, ruimere familie, coping/opvoedingsopvattingen, impact 
op gezin 

- Opbouwen relatie ifv latere begeleiding 
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- Hoe is de interferentie? Heeft het kind vrienden en voelt het zich goed op school? Wat zijn 
opvattingen over opvoeden bij de ouders?  

Let op: 

- Vaders (20 à 30%) en moeders (15 à 20%): zelf ADHD  
- Meer antisociaal gedrag, alcoholmisbruik, leerstoornissen, affectieve stoornissen, 

huwelijksdissatisfactie,..... bij ouders 
- Kan leiden tot overrapportering (maar evengoed tot onderrapportering) 

 
- Semi-gestructureerd interview betrouwbaarder dan ongestructureerd (zoals een DISC) 

 
8.1.2. LEERKRACHT ALS INFORMANT 

Het gebeurt niet altijd, het gebeurt eigenlijk zelfs te weinig. Desnoods kan je ook telefonische 
gesprekken afnemen 

- Functioneren van het kind i.v.m. andere kinderen (in klas maar ook vrije momenten) Hoe gaat 
het tussen andere kinderen? Wat met de overgangsmomenten en vrij spel? Hoe gaat de 
leerkracht er mee om?  

- Coping van leerkracht 
- Relatie tussen kind en leerkracht 
- Impact leerprestaties 

Let op: 

- Negatief halo effect van oppositioneel gedrag op ratings van hyperactiviteit 
- Leerkrachten zijn gevoeliger voor medicatie-effecten. Leerkrachten kunnen een zicht hebben 

over wat de medicatie met een kind doet 
- Buitengewoon onderwijs versus regulier onderwijs: andere normen 

 
8.1.3. KIND ALS INFORMANT 

Kan je doen, maar is niet noodzakelijk 

- Algemeen functioneren, emotionele problemen, functioneren binnen gezin en 
leeftijdsgenoten, … + observatie 

- Differentiaaldiagnostische info 
- Heeft kind zelf last van? Hoe gaat het er mee om? 

Betrouwbaarheid 

- Vanaf 10 jaar (enigszins) betrouwbare rapportage mogelijk 
- (semi)-gestructureerd: betrouwbaarheid van 0.60 tot 0.80 
- Betrouwbaarheid neemt toe met de leeftijd 

 
8.2. VRAGENLIJSTEN 

 
- Eenvoudig en goedkoop 
- Normen 
- Specifieke, duidelijke omschreven gedragsitems 
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- Gestandaardiseerd antwoordformaat 
- Betrouwbaar en valide 
- Ouders en leerkrachten; invullen door verschillende informanten 
- (Nederlandstalige vragenlijsten: zie werkcolleges) 

 
8.3. INTELLIGENTIE ONDERZOEK 

Waarom intelligentie onderzoek? Dit gebeurt altijd.  

Differentiaaldiagnose:  

- Verstandelijke beperking 
- Hoogbegaafdheid, kan leiden tot een bepaald beeld van ADHD omdat ze snel afgeleid zijn 

Geen typisch ADHD-profiel! 

8.4. NEUROPSYCHILOGISCH ONDERZOEK 

Heel wat diagnostische protocollen in de klinische praktijk bevatten een uitgebreid luik 
neuropsychologisch onderzoek. Op deze manier kan een objectief beeld gecreëerd worden over 
neuropsychologische functies. Er zijn wel een aantal belangrijke kanttekeningen te maken bij dit gebruik.  

Vooral aandacht en executieve functies (aangestuurd door de prefrontale cortex) worden onderzocht 

Vaak gebruikte testen zijn o.m.:  

- Wisconsin Card Sorting test 
- Stroop Color word test 
- Bourdon-Vos test 
- TEA-CH 
- CPT-test 
- Matching Familiar Figures Test 
- Complexe Figuur van Rey 
- 15 woorden van Rey 
- Tower of London 

 
8.4.1.  WAAROM NEUROPSYCHOLOGISCH ONDERZOEK? 

Is dit een vereiste van de DSM? 

- Neen: criteria hebben betrekking op observeerbaar gedrag 
- Criteria hebben geen betrekking op prestaties op testen die cognitieve processen meten 

Zijn deze testen ontworpen voor de (differentiaal) diagnose van ADHD? 

- Neen 

Blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat deze testen een bijdrage kunnen leveren tot de differentiaal-
diagnostiek? 

- Eigenlijk niet, laat ons eens kijken naar een aantal veelgebruikte testen 
 
8.4.2. BOURDON – VOS 
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- Eén van de meest gebruikte testen in Vlaanderen 
- Duikt geregeld ook op in verslagen van kinderen met ADHD 
- Meetpretentie: aandacht en concentratie, meet wellicht continue selectieve aandacht  
- Wetenschappelijk onderzoek m.b.t. ADHD? Nee is er nauwelijks 
- Evidentie voor selectieve aandachtsproblemen bij ADHD? 

- Neen (zie o.m. Huang-Pollock, Nigg & Carr, 2005), al is er meer onderzoek nodig bij 
overwegend onoplettende beeld 

- Als je hier op neuropsychologisch niveau naar gaat kijken, dan zie je geen evidentie 
 
8.4.3. CONTINUOUS PERFORMANCE TASK (CPT) 
 

- Vaak gebruikt bij de diagnose van ADHD 
- Meetpretentie: volgehouden aandacht en inhibitie 
- Wetenschappelijk onderzoek m.b.t. ADHD 

- Vrij veel onderzoek beschikbaar 
- Groepsverschillen tussen ADHD en controlekinderen, maar niet altijd 
- Differentiatie van andere klinische groepen: zeer wisselende resultaten. Het is niet 

duidelijk of kinderen met ADHD het slechter doen dan andere kinderen 
- Nut voor differentiaaldiagnose: eigenlijk geen (zie o.m. Preston et al., 2005; Munkvold 

et al., 2014) 
 
8.4.4. TEST OF EVERYDAY ATTENTION FOR CHILDREN (TEA-CH) 
 

- Voor kinderen van 6-16 jaar 
- Meetpretentie 

- Selectieve aandacht 
- Volgehouden aandacht 
- Aandachtscontrole 
- Verdeelde aandacht 
- Inhibitie 

- 9 subtests, ±1 uur (een voorbeeld : trollentellen, speurtocht)  
- Oorspronkelijke Australische normen zijn NIET bruikbaar (Vl/Nl normen beschikbaar) 

 
8.4.5. TEA – CH EN ADHD 
 

- Geen enkele subtest waar kinderen met ADHD consistent slechter op scoren (o.m. Paton et al., 
2014) 

- Zijn er bij ADHD wel aandachtsproblemen, los van executieve functies, motivatie en 
energetische factoren? (zie ook johnson et al., 2009, syllabus) 

- Diagnostische criteria gaan over observeerbare dagelijkse gedragingen op school en thuis, niet 
over prestaties op cognitieve tests 
 

- Zelfde verhaal voor WCTS, Tower of London, etc. 
 

8.5. NEURPSYCHOLOGISCH ONDERZOEK : VASTSTELLINGEN 

Meestal wordt vergeleken met kinderen met een typische ontwikkeling 
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- Er worden dan vaak (maar niet altijd) groepsverschillen gevonden 
- Maar groepsverschillen betekenen nog niet dat de test geschikt is voor classificatie van 

individuen! Een uitspraak kan gebaseerd zijn op groepen en op basis daarvan kan je niet bepalen 
of iemand een man of vrouw is. 

 

Veel minder wordt vergeleken met andere klinische groepen 

- De resultaten zijn vaak wisselend 
- Als er verschillen zijn, gaat het ook om groepsverschillen 
- Soms presteren kinderen met ADHD beter dan andere klinische groepen 

De prestatie van kinderen met ADHD is sterk afhankelijk van de context 

- De snelheid van aanbieding van prikkels: betere prestatie bij snelle aanbieding dan bij trage 
aanbieding (zie ADHD deel 3 psych. Verklaringsmodellen - toestandsregulatie deficit) 

- Nieuwheid van de situatie 
- In het vooruitzicht gestelde beloning (zie ADHD deel 3 ander motivationeel functioneren) 
- Aan- of afwezigheid van proefleider / ouder is belangrijk voor het verhogen van resultaten 

 
8.6. NEUROPSYCHOLOGISCH ONDERZOEK : CONCLUSIES 

 
- Er bestaat geen typisch neuropsychologisch ADHD-profiel 
- Neuropsychologisch onderzoek is nuttig voor de evaluatie van neuropsychologische functies.  
- Op die manier kunnen sterkten en zwakten van een individueel kind in kaart worden gebracht 

in functie van adequate indicatiestelling 
- Voor de differentiaaldiagnostiek van ADHD is neuropsychologisch onderzoek niet geschikt en 

zijn andere evaluatiemethoden meer aangewezen 
 

9. OBSERVATIE 

Hier moet meer op ingezet worden! 

- Op meerdere momenten en door verschillende personen 
- Meestal wel differentiatie mogelijk m.b.t. hyperactiviteit. Je kan goed kinderen met of zonder 

ADHD uit elkaar houden. Dit sluit namelijk aan bij de symptomen in de DSM 

Onderzoeksgegevens 

- Wel discriminatie tussen ADHD en controle  
- Specificiteit: onduidelijk 
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- Discriminatie: beter in klas dan in labo 
- Discriminatie: off-task, plaats verlaten, vocalisatie  

Nadelen 

- Dataverzameling verschillende settings/tijd: moeizaam en tijdsintensief 
- Geen normatieve data 

Observatiesystemen 

- Motor Activity Rating Scale (MARS) 
- Systematic Observation of Academic and Play Settings  
- TOAD – Leerkrachten (talking, out of seat, attention, disruption) 
- Child Behaviour Checklist Direct Observation Form (CBCL-DOF) brede band vragenlijsten 

Actigraphy 

- Electronische toestellen voor het kwantificeren van bewegingen (kan rond je pols of been) 
meten van duur, sterkte en frequentie. MAAR dit zegt niets over de functie, puur kwantitatief 

- Objectief, unidimensioneel, valide, draagbaar, betrouwbaar 
- Geen kwalitatieve data, enkel info over (hyper)activiteit 

 
10. EXTRA AANDACHTSPUNTEN VOLWASSENEN 

 
- Zie ook werkcollege voor instrumenten 
- Zie ook Kooij et al., 2018 in syllabus 
- Kinder- en volwassenleeftijd bevragen 
- Hyperactiviteit uit zich anders 
- Ook excessief mindwanderen 
- Compensatie op sommige vlakken 

 
11. ETIOLOGIE 

 
11.1. GENETISCHE COMPONENT 

 
- Sterke genetische bijdrage (70 - 80 % heritabiliteit) 
- Geen ADHD-gen 
- Moeilijk verhaal 
- Tot 30% recurrence bij siblings (mede afhankelijk van beeld) + groep met subklinische 

symptomen (zelf geen diagnose van ADHD maar wel maar symptomen dan de algemene 
populatie) 

- Associaties met enkele genetische stoornissen zoals VCF (22q11del; velocardiofaciaal syndroom 
– afwijkingen bij het hart, gezicht. Er ontbreekt een stukje van het gen) 

- Wellicht vele interagerende genen (> 300), allemaal met een kleine effect size  
- Deze genen staan ook in verband met ADHD-kenmerken in een niet-klinische populatie 

(Stergiakouli et al., 2015) mensen zonder een diagnose die wel een bepaald aantal genen anders 
hebben, zullen ook enkele symptomen laten zien 

- ADHD is geen categorische stoornis, er bestaat een soort dementie. 
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- Een gen dat vaak terugkomt is het dopamine-receptor D4 gen (DRD4: 7-repeat allele), wat een 
belangrijke rol voor dopamine suggereert in de pathogenese van ADHD. Dopamine speelt een 
belangrijke rol voor executieve functies en aandacht 

- Ook enkele andere dopamine- en serotonine-genen blijken in vele studies betrokken te zijn 
- Tot nu toe nog maar weinig consistente resultaten 

 
11.2. MOGELIJKSE OMGEVINGSFACTOREN 

Omgevingsfactoren spelen ook een rol maar causaliteit niet duidelijk: correlaties en gen x omgeving 
interacties. De omgeving alleen zal niet ADHD veroorzaken, maar in samenspraak met een bepaalde 
genetische kwetsbaarheid. We kunnen niet direct zeggen of er een causaal verband is  

Pre- en peri-natale complicaties 

- Prematuriteit en laag geboortegewicht  
- Foetale blootstelling aan nicotine (minder evidentie alcohol en drugs) 
- Stress bij de moeder 
- Obesitas moeder 
- Confounded met genetische kwetsbaarheid? Is dit een direct verband of heeft dit te maken met 

de genetische kwetsbaarheid?  
- Er is geen één op één verband, het is niet zwart of wit 

Post-nataal 

- Kwaliteit van opvoeding en gezinsinvloeden 
- Opvoedingsstijl, ouderlijke conflicten, lage SES: coercieve cyclus 
- Extreme deprivatie, bijv. kinderen in overheidsinstellingen Roemenië jaren ‘80 

- Idiosyncratische reacties op kleur- en smaakstoffen in voeding 
- Blootstelling aan toxische hoeveelheden lood 
- Pesticiden? 

 
11.3. NEUROBIOLOGISCHE BEVINDINGEN 

ADHD is een spectrum waar je meer of minder symptomen kan hebben 

In specifieke hersengebieden: 

- Eerst vooral prefrontale cortex (EF)  
- Vertraging ontwikkeling 
- Functionele verschillen 

- Daarna ook afwijkingen in pariëtale en temporale gebieden 
- En… afwijkingen in: gebieden onder de cortex (de kleinere gebieden) subcorticale gebieden 

- basale ganglia (striatum) (over motoriek en aanleren van beloning, hier zitten veel 
dopaminereceptoren)  

- thalamus (regelstation van de hersenen waar informatie uit de hersenen samenkomt, 
belangrijk voor ons slaap – waakritme en bij de regulatie van onze alertheid)  

- callosale en aangrenzende gebieden  
- cerebellum (de kleine hersenen, belangrijk voor motoriek en executieve functies) 

Van regio’s naar netwerken gaan kijken. à Andere connectiviteit binnen en tussen verschillende 
hersennetwerken 
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- Salience netwerk (SN), default mode netwerk (DMN), ventraal en dorsaal aandachtsnetwerk 
(VAN en DAN) 

- Fronto-striataal netwerk (netwerk voor executieve functies)  
- Mesolimbisch systeem (in de subcorticale gebieden, een verzameling van dopaminerge 

neuronen) wordt ook het belonings – of motivatie systeem genoemd 
 
11.3.1. DEFAULT MODE NETWERK (DMN) 

 

- Actief tijdens rust, mind-wandering, onderdrukt tijdens 
taken die (externe) aandacht vragen 

- Actief wanneer we geen taak hebben 
 
11.3.2. CONNECTIVITEIT EN HET CONTROLEREN VAN AANDACHT 

Er zijn verschillende soorten aandachtsnetwerken; SN, DMN, VAN en DAN. Het salience netwerk zal 
zorgen dat je kan veranderen van netwerken. Mensen met ADHD zijn sneller afgeleid van 
gebeurtenissen van buitenaf.  

11.3.3. NEUROCHEMISCHE AFWIJKINGEN 
 

- Dopamine 
- Noradrenaline (norepinephrine) 
- Serotonine, acetylcholine, GABA, … 

Ook in het overdragen van bepaalde stoffen in de hersenen is iets aan de hand. De rol van aandacht 
komt ook hier terug naar voor 

11.3.4. ADHD HERSENZIEKTE? 

Hangt er vanaf hoe je het definieert….. wanneer is iets een hersenziekte?  

“physical or mental dysfunction due to abnormality or disease of the brain” de abnormaliteit in de 
hersenen moet bekend zijn. In ADHD is dit echter niet echt het geval. De bevindingen rond ADHD zijn 
niet consistent genoeg en we kunnen niet definiëren hoe het brein van iemand met ADHD eruit ziet.  

Er is hier veel debat over. Het is een ruime discussie over het verband tussen de hersenen en ons 
lichaam.  

- Cross-sectioneel onderzoek; op één moment in de tijd genomen. Je kan hierbij moeilijk een 
oorzakelijk verband aantonen.  

- Vaak kleine samples; het is moeilijk om hier te generaliseren naar de algemene populatie. Als je 
maar een kleine groep test, kan je enkel dingen zeggen over deze kleine groep, niet over de 
volledige populatie. 

- Groepsverschillen 
- Grootste studie tot nu toe (1713 ADHD 1529 TD, subcorticaal) concludeert dat ADHD een 

hersenstoornis is (Hoogman et al., 2017, the Lancet): veel ophef over de conclusie. Hier werden 
verschillen gevonden in de subcorticale gebieden. Er ontstond veel ophef rond deze conclusies 

- Grootste effect size: d = 0.2. Dit is maar een minimale opschuif. Er is veel meer overlap 
en overeenkomsten, dan dat er verschillen zijn.  
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- Andere hersenontwikkeling + ander hersenfunctioneren spelen zeker een rol bij ADHD 
- Op groepsniveau worden verschillen gevonden 
- Maar: niet voor iedereen dezelfde verschillen en geen duidelijke abnormaliteit of ziekte op 

hersenniveau die geldt voor ieder individu met ADHD  
(cf. groepsverschil ≠ 	geldt voor alle individuen behorende tot die groep) 

- Vgl.: we noemen het ook geen genetische stoornis, al weten we dat de genetische factor 70-
80% bedraagt 

- Multifactorieel bepaalde stoornis waarbij ook ander hersenfunctioneren een rol speelt. Heel 
wat factoren spelen een rol bij het al dan niet tot uiting te komen van ADHD 
 

12. PSYCHOLOGISCHE VERKLARINGSMODELLEN 

Complex verhaal (zie ook Johnson et al., 2009 in syllabus) 

Diverse opvattingen over psychologische mechanismen onderliggend aan ADHD 

-  Deficit in executief functioneren (EF) 
-  Toestandsregulatie-deficit  
-  Verschillend motivationeel functioneren 

Van 1 kerndeficit naar context-gevoelige heterogene stoornis. Niet iedereen met ADHD vertoont 
dezelfde symptomen.  

12.1. EXECUTIEF FUNCTIONEREN (EF) 

EF: inhibitie, cognitieve flexibiliteit, werkgeheugen (WM), planning, …. De executieve functies zijn 
continu nodig om te functioneren 

Oorspronkelijk: Model van Barkley (1997)  

Inhibitie staat centraal: 

- Inhibitie van automatische respons; de eerste respons  
- Inhibitie van een aan de gang zijnde actie  
- Interferentie-controle 

Aan de gang zijnde actie: al begonnen met reageren, toch onderdrukken. Tijdens de actie moet je iets 
doen 

Interferentie-controle: van ‘interfererende stimulus’  (vb. het woord in de Stroop-taak; kleur en tekst) 
Inhibitie is een proces dat moeite kost en zal dus enige vertraging veroorzaken  
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Uitgangspunt:  

 

Mensen leren doorheen de ontwikkeling om hun reactie op een bepaalde stimulus aan te passen. Door 
je op de taak te focussen, lukt je zelfregulatie steeds beter 

Inhibitie-deficit leidt tot problemen andere EF’s, zoals:  

- Werkgeheugen (non-verbaal) 
- Interne spraak (verbaal werkgeheugen) 
- Zelfregulatie van affect, motivatie, arousal  
- Reconstitutie (leren van je fouten en je actief uit het verleden, hierdoor kom je tot nieuwe 

oplossingen à probleemoplossend denken) 

Een voorbeeld van een inhibitietaak : stop – taak 

 

Evidentie 

- EF tekorten vaak gevonden bij ADHD; hier is veel onderzoek rond gedaan. Inhibitie en andere 
executieve functies zijn bij mensen met ADHD verstoord 

- Maar niet universeel en geen specifiek patroon van EF dysfuncties 
- Sommige kinderen met ADHD veel EF-tekorten, sommige een aantal, anderen geen 

(Nigg et al., 2005) (idem volwassenen) 
- Niet specifiek 

- Veel andere stoornissen gaan gepaard met EF deficits (ASS, depressie, ODD/CD, ….) 
- EF deficit verklaart niet de complexiteit van de problemen bij ADHD (Wilcutt et al., 2005) deze 

complexiteit gaat over de fluctuatie van observatie. Symptomen zijn soms minder of meer 
duidelijk is bepaalde situaties 
 

12.2. TOESTANDSREFULATIE – DEFICIT 

Een tekort in toestand regulatie bij mensen met ADHD. Mensen met ADHD zouden problemen hebben 
met het reguleren van hun energetische toestand 

 

Inhibitiesysteem

Motorisch systeem (onmiddellijke 
behoeftebevrediging)

Uitstel è Zelfregulatie (EF)

̶ Uitgangspunt:

DEFICIT IN EXECUTIEF FUNCTIONEREN (EF)

Externe controle

Interne controle
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- Gebaseerd op onderzoek met cognitief-energetisch model (CEM) 
- Problemen met aanpassen/reguleren van energetische toestand (arousal-niveau) die bepaalde 

situatie vereist 
 
12.2.1. COGNITIEF – ENERGETISCH MODEL 

Ons presteren fluctueert doorheen de tijd. De 
energetische toestanden worden arousel en 
activitation genoemd.  

Om in actie te komen, moet je in een constante 
vorm van alertheid zitten. 

Het op peil houden van je arousel niveau is 
belangrijk om te presteren in bepaalde taken en 
situaties. Daarnaast is de mentale effort ook 
belangrijk om te presteren. 

 

Je performance kan naar beneden gaan 
wanneer je geen inspanning levert, geen 
effort levert. 

 

 

 

12.2.2. EVENT RATE MANIPULATI 
 

- Event rate studies: manipuleren van presentatiesnelheid stimuli (» activatie) 
- Onderzoek sinds jaren ’80: van der Meere & Sergeant 
- Vooral problemen wanneer in een niet-optimale toestand, dus niet altijd, maar sterk context-

afhankelijk (Sonuga-Barke, Wiersema, van der Meere, Roeyers, 2010) Kinderen met ADHD 
toonden vooral problemen in de niet optimale staat. Het idee van de optimale staat, waarin je 
goed presteert, is gelinkt aan onderstaande foto 
 
12.2.3. OMGEKEERDE U – CURVE 

Prestatieniveau daalt bij mensen met ADHD snel wanneer ze 
uit de optimale staat komen. Bij mensen zonder ADHD is 
deze staat echter redelijk stabiel 
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12.2.4. EVIDENTIE 
 

- Meer fouten in snelle condities, trager in trage condities 
- Evidentie voor omgekeerde U-curve effect 
- Ook psychofysiologisch onderzoek (HRV, ERP) geeft evidentie voor effort-allocatieproblemen 

bij ADHD bij niet-optimale arousal- (activatie-)niveaus (i.e. toestandsregulatie- probleem) – o.a. 
Börger & van der Meere, 2000, Wiersema et al., 2006 

- Ook neuroimaging onderzoek naar DMN-modulatie tijdens taak waarbij event rate werd 
gemanipuleerd geeft evidentie (fMRI) – o.a. Metin et al., 2015: minder deactivatie van DMN 
tijdens snelle en trage (maar niet moderate) stim. presentatie 

- Niet universeel, wel specifiek? Heterogeen beeld 
- Locus van cognitief energetisch deficit niet volledig duidelijk (activatie, effort of vertaling effort 

naar activatie?) 
- Een hersenkern in het regelen van arousel en slaap – waakritme. Dit zou een rol kunnen 

spelen bij de toestandregulatie. MAAR het is een klein gebied, dat moeilijk te meten is.  
- Nood aan verder onderzoek 

- Rol van de Locus Coeruleus bij toestandsregulatie-deficit? 
- Theoretisch aannemelijk maar vooralsnog geen evidentie en onderzoek nodig 

(Drescher et al. 2021) 
- Duidt op belang van contextafhankelijkheid symptomen en prestaties bij personen met ADHD 

 
12.2.5. GO / NO – GO 

Een voorbeeld van een taak, vergelijking met de stop – taak (ook in ADHD onderzoek) 

 

- Variatie in hoeveelheid no-go (bv. 20, 50, 80%) 
 

12.3. ANDER MOTIVATIONEEL FUNCTIONEREN 

Andere gevoeligheid beloningen 

- Theorie van Douglas (1985): toegenomen gevoeligheid voor beloningen 
- Theorie van Haenlein en Caul (1987): verminderde gevoeligheid voor beloningen 

Is tegenstrijdig, maar dit hoeft het niet te zijn! Mensen met ADHD voelen minder affect van beloningen 
waardoor ze op zoek gaan naar snelle, korte beloningen 

Problemen met uitstel beloningen en delay-aversiviteit. Een aversie tegen uitstel is een belangrijke 
hypothese voor ADHD.  
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12.3.1. DELAY AVERSION HYPOTHESE (SONUGA – BARKE) 

Behavioral economics: gedrag is er op gericht om bepaalde elementen van de situatie optimaal te 
benutten of te vermijden 

Drie verklaringen mogelijk: 

- Impulsiviteit: deficit, dus onmiddellijk reageren ongeacht de omstandigheden 
- ‘Reward maximisation’: vlugge keuze levert meer beloningen op 
- ‘Delay aversion’: kinderen met ADHD hebben afkeer t.a.v. wachten, uitstel 

 
- Impulsiviteit of delay aversion (Sonuga-Barke et al., 1992; 1994). Kinderen krijgen een beloning 

indien ze niet schieten. Hoe langer je wachtte, hoe meer punten je kreeg.  
è ADHD-kinderen kunnen wel wachten 

- Delay aversion of reward maximisation (Sonuga-Barke et al., 1992; 1996) 
è ADHD-kinderen kiezen steeds voor KT 

Opdeling naar subtypes 

- Assumptie dat impulsiviteit, aandachtsproblemen, hyperactiviteit functioneel identiek zijn 
è    

- Eigenlijke duur of waargenomen duur reduceren 
 
12.3.2. SHORTENED REWARD DELAY GRADIENT 

Er beloning moet snel op een taak volgen om een positief effect te hebben. De daling van effectiviteit 
zou sneller gaan bij kinderen met ADHD. Zij willen direct beloond, dit is sterker dan bij kinderen zonder 
ADHD 

Idee: delay aversion gebaseerd op fundamentele abnormaliteiten in beloningsmechanismen 

Shortened Reward Delay Gradient (Sagvolden et al.): Snellere daling van effectiviteit beloning wanneer 
interval tussen respons en beloning groter wordt bij kinderen met ADHD 

12.3.3. VAN SHORTENED REWARD DELAY GRADIENT NAAR DELAY AVERSION 
 

- Leidt tot voorkeur voor onmiddellijkheid 
- Bij taken met delay of vanuit vereisten uit omgeving te wachten, veel faalervaringen bij ADHD, 

t.g.v. verkorte delay reward gradient 
- Associatieve conditionering zorgt voor algemene delay aversion. Er ontstaat een steeds grotere 

hekel aan wachtmomenten  
 

12.4. CONTEXTGEVOELIGHEID VAN SYMPTOMEN 

Vaak geobserveerd en gerapporteerd 

Contextfactoren die een stimulerende en/of motiverende rol op zich nemen, zoals: 

- Nieuwheid situatie 
- Structuur situatie (één op één of in groep) 
- Hoeveelheid stimulatie (een stimulerend lesmateriaal of een kleurrijk lesmateriaal) 
- Intrinsieke taakkenmerken 
- Aandacht 
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13. MULTIFACTORIELE MODELLEN 

Zoektocht naar één onderliggend mechanisme als ‘grand theory’ voor ADHD is ontoereikend. Er zijn 
meerdere wegen die tot ADHD kunnen leiden 

ADHD à heterogene klinische expressie, die etiologisch multifactorieel bepaald is 

Er leiden meerdere paden naar ADHD 

- Vb.: ‘dual pathway model’ (Sonuga-Barke et al., 2002) 
- Ander vb.: triple pathway model (Sonuga-Barke et al., 2010) 

 

 

 

 

 

 

Het fenotype kan verschillende kenmerken hebben. Er zijn ook combinaties van verschillende factoren 
mogelijk 

14. CONCLUSIES 
 
- Kinderen en volwassenen met ADHD zijn niet heel de dag even druk, even onaandachtig, even 

impulsief 
- Symptomen, functioneren en presteren sterk context-afhankelijk 
- We zijn geëvolueerd van een statische naar een meer dynamische kijk op ADHD 
- Niet alle factoren/neuropsychologische tekorten spelen bij alle personen met ADHD dezelfde 

rol 
- Heterogeen op diverse niveaus 
- Meer onderzoek nodig naar mogelijke overlap tussen verschillende verklaringsmodellen (bijv. 

toestandsregulatie + delay aversion) 
- Delay aversion als gevolg van toestandsregulatie-probleem?  

 
15. IMPLICATIES 

Diagnostiek, bijv. 

- Nut van statische EF-testen en aandachtstesten?  
- Grondig plannen van observaties 
- Context steeds in rekening brengen! 

Psycho-educatie 

- Inzicht 

Begeleiden van ouders, bijv. 

- Omgaan met wachtsituaties 
- Belonen 

EF, delay aversion, 
toestandsregulatie,…

ADHD

genotype

fenotype

…NAAR MULTIFACTORIEEL

EF

ADHD

genotype

fenotype

VAN EEN KERNDEFICIT: EF DEFICIT
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- Stimulatie, snelheid 

School, bijv. 

- Wachtsituaties vermijden 
- Moeilijke momenten aankondigen / structureren 
- Monitoren 
- Nadenken over lesvormen 
- Belonen 

Interventie, bijv. 

- Niet te simplistisch denken over trainingen 
- Medicamenteuze ondersteuning 

- Individuele afstemming van dosis/timing? 
- Leidt niet steeds tot betere prestaties  
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HOOFDSTUK 4 : COÖRDIANTIEONTWIKKELINGSSTOORNIS (DCD) EN COMMUNICATIESTOORNISSEN 

1. COÖRDINATIEONTWIKKELINGSSTOORNIS (DCD) 

Kinderen die in het dagdagelijkse leven een probleem hebben met coördinatie van bewegingen 

1.1. OOK WEL 

Ander termen die gebruikt worden 

- Clumsy children 
- Developmental dyspraxia 
- Handwriting problems 
- Hand-eye coordination problems 
- Sensory integration dysfunction 
- DAMP (Deficits in attention, motor control and perception) 
- Minor neurological dysfunction 
- ........ 

Magalhaes et al., 2006 

1.2. DSM – 5 : DCD 

A. Het verwerven en uitvoeren van gecoördineerde motorische vaardigheden verloopt 
substantieel onder het niveau dat verwacht mag worden gezien de kalenderleeftijd van de 
betrokkene en zijn of haar mogelijkheden om deze vaardigheden aan te leren en te gebruiken. 
De moeilijkheden komen tot uiting in onhandigheid en een trage en onnauwkeurige uitvoering 
van motorische vaardigheden. (je moet weten wat je kan verwachten van een persoon op een 
bepaalde leeftijd) 

B. De defiënties in de motorische vaardigheden uit criterium A interfereren significant met de 
algemene dagelijkse levensvaardigheden (ADL) passend bij de kalenderleeftijd, en hebben 
invloed op de schoolprestaties, voorbereidende beroepsactiviteiten, vrijetijdsbesteding en spel. 
(dagdagelijkse levensvaardigheden zijn bijvoorbeeld eten, wassen, tanden poetsen, kleren 
aandoen) 

C. De symptomen beginnen in de vroege ontwikkelingsperiode 

D. De deficiënties in de motorische vaardigheden kunnen niet beter worden verklaard door een 
verstandelijke beperking of visusstoornis, en kunnen niet worden toegeschreven aan een 
neurologische aandoening die invloed heeft op beweging (zoals cerebrale parese, 
spierdystrofie, een degeneratieve stoornis) 

1.3. PREVALENTIE 
 

- 5 à 6% van schoolgaande kinderen voldoet aan de criteria. Maar klopt deze prevalentie volledig? 
Het is namelijk niet altijd gekend of herkend 

- Sex-ratio: 2:1  J:M 
- Blijvende problemen volwassenheid 75% à niet beperkt tot de kindertijd 
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1.4. COMORBIDITEITEN 

Komt vaak voor met andere problematiek 

- ADHD (50% van kinderen met DCD) 
- ASS 
- Leerproblemen/leerstoornis (dyslexie) 
- Taal(ontwikkelings)stoornis 

Implicaties voor diagnostisch onderzoek waarbij je rekening moet houden met comorbiditeiten 

1.5. IMPACT 
 

- Vertraagde motorische ontwikkeling (kruipen, stappen, …) 
- Moeite veters strikken, met vork en mes eten, zelf kleren aantrekken, balspel, …. 
- Schrijven, organiseren van spullen, fietsen, autorijden, gereedschap gebruiken,… 
- Minder groepsactiviteiten, sociale isolatie 
- Lage zelfwaarde, angst, depressie, …. 
- Vaak blijvend problemen in volwassenheid 

è Meer dan een onhandigheid 
 

1.6. ETIOLOGIE 

Genetica 

- Niet veel over bekend, maar mogelijks gemeenschappelijke genetische achtergrond met ASS, 
ADHD 

- Bepaalde genen worden gerelateerd aan DCD 

Omgeving 

- Te vroeg geboren kinderen of te laag geboortegewicht 
- Prenatale blootstelling alcohol 

 
1.7. NEUROBIOLOGIE EN NEUROPSYCHOLOGIE 

Neurobiologie 

- Functionele en structurele afwijkingen 
- Voornamelijk cerebellum (kleine hersenen spelen een belangrijke rol bij motoriek en beweging) 
- Meer onderzoek nodig 

Mechanismen 

- Automatiseringsdeficiet 
- Probleem bij vormen van intern motor model  

 
1.8. DIAGNOSTIEK 

 
- Algemene vragen (zie box 2 Harris et al., 2015) 

- Over geboorte (op tijd, gewicht) eventueel vroeggeboorte? 
- Motorische ontwikkeling 
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- Dagelijkse motorische vaardigheden 
- Invullen DCD vragenlijst 
- Stoornissen in de familie (ook stoornissen zoals ADHD en ASS) 
- Uitsluiten andere oorzaken (bijv. cerebrale parese) via medisch onderzoek 
- Multidisciplinair team, meerdere discipline zijn vertegenwoordigd in het team 
- Motor test (bijv. Movement ABC-2) 
- IQ test of andere informatie over intellectueel functioneren 

 
2. COMMUNICATIESTOORNISSEN 

 
2.1. DSM – 5 

Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen 

- Communicatiestoornissen 
- Taalstoornis 
- Sociale (pragmatische) communicatiestoornis 

 
2.2. TAALONTWIKKELING 

Kinderen verwerven de bekwaamheid tot spreken en begrijpen van spraak in hun eerste 3 levensjaren, 
deze zijn van belang 

Dit gaat schijnbaar moeiteloos en zonder systematische instructie 

Eerste levensjaar: 

- Kirren van klanken 
- Repetitieve productie van lettergrepen zoals mama, dada 
- Betekenisvolle woorden (een voorbeeld : koek) 

Tweede levensjaar: 

- Aanvankelijk trage verwerving van de woordenschat 
- Later 2-woordzinnen (een voorbeeld : ik koek of mama koek) 

Vanaf 3 jaar: 

- Sterke uitbreiding van de woordenschat 
- Zinnen 

Rond 5 jaar: 

- Antwoorden op open vragen 
- Korte conversaties 
- Begrijpelijk voor vreemde 

7 à 8 jaar:  

- Begrip en gebruik van complexe zinsstructuren 
- Begrip van humor, ironie, sarcasme 
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2.3. TAALSTOORNIS 

A Persisterende moeite met het verwerven en gebruiken van taal in alle modaliteiten (gesproken, 
geschreven, gebarentaal, of anders) door deficiënties in het begrijpen of produceren van taal, waaronder 
de volgende kenmerken: 

- 1 Verminderde woordenschat (woordkennis en -gebruik).  
- 2 Beperkte zinsstructuur (het vermogen om woorden en woorduitgangen samen te voegen om 

zinnen te vormen volgens grammaticale en morfologische regels). 
- 3 Beperkingen in het voeren van gesprekken (het vermogen om de woordenschat te gebruiken 

en zinnen met elkaar te verbinden om een onderwerp of een reeks gebeurtenissen uit te leggen 
of te beschrijven, of een gesprek te voeren). 

B Het niveau van het taalvermogen ligt substantieel en kwantificeerbaar onder dat wat gezien de leeftijd 
verwacht mag worden, wat resulteert in beperkingen in de effectieve communicatie, sociale 
participatie, schoolresultaten of werk-gerelateerde prestaties, elk afzonderlijk of in combinatie. 

C Het begin van de symptomen ligt in de vroege ontwikkelingsperiode. 

D De moeilijkheden kunnen niet worden toegeschreven aan gehoor- of visus-problemen of andere 
zintuiglijke beperkingen, motorische stoornissen, of een andere somatische aandoening, en kunnen niet 
beter worden verklaard door een verstandelijke beperking (verstandelijke-ontwikkelingsstoornis) of een 
globale ontwikkelingsachterstand. 

2.4. TAAL (ONTWIKKELINGS) STOORNISSEN : SUBTYPERING 
 

- Vaak beschouwd als 1 categorie, maar dit is niet steeds zo handig omdat er ook subtypes zijn 
- Meeste taaltesten focussen op taal op woordniveau en geven geen resultaten voor zins- of 

conversatieniveau of voor pragmatiek  
- Geen unanimiteit m.b.t. classificatie 
- Factoranalyse geeft toch vaak een onderscheid tussen receptieve (begrijpen van taal) en 

expressieve (produceren van taal) syndromen 

Rapin & Allen (1988)  

Primaire of specifieke versus secundaire of niet-specifieke taalontwikkelingsstoornissen 

- Primair: geen duidelijke oorzaak aan te wijzen. De stoornis komt geïsoleerd voor en kan niet 
verklaard worden door of gekaderd worden binnen een andere stoornis of handicap.  

- Secundair: grotendeels te verklaren door of te kaderen binnen een andere stoornis of handicap 
 

2.5. GEMENGD RECEPTIEF / EXPRESSIEVE TAALSTOORNIS 
 

- Puur receptieve stoornissen bestaan niet bij kinderen 
- Meest ernstige vorm is verbaal-auditieve agnosie: de onbekwaamheid om spraak op 

fonologisch niveau te analyseren 
- Dysfasie, specific language impairment (SLI), developmental language disorder 
- Alle aspecten van taalontwikkeling verlopen trager 
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2.5.1. EXPRESSIEVE TAALSTOORNIS 
 

- Geen probleem met taalbegrijpen, maar met productie van taal 
- Beperkte woordenschat en moeite om nieuwe woorden te leren 
- Woordvindingsproblemen 
- Korte zinnen 
- Eenvoudige grammatica 

 
2.6. PRAGMATIEK 

Omvat 3 communicatievaardigheden (sociaal gebruik van taal) 

- Taalgebruik voor verschillende doeleinden 
- Aanpassen van de taal aan de noden of verwachtingen van de luisteraar of de situatie 
- Regels volgen voor conversaties en vertellingen 

- Beurt nemen 
- Bij het topic blijven 
- Herformuleren wanneer men je niet begrijpt 

(nonverbaal) 

- Afstand 
- Gezichtsuitdrukking 
- Oogcontact 

 
2.7. HOGERE ORDE STOORNISSEN 

Pragmatische taalstoornis  

- Spraak is duidelijk en er worden complexe zinnen gebruikt 
- Problemen met begrijpen van een samenhangend verhaal 
- Problemen met conversatievaardigheden 
- Letterlijke interpretatie 

 Sociale (pragmatische) communicatiestoornis in de DSM-5 (let op: diagnose mag niet gesteld worden 
als sprake is van ASS)  

2.8. DIFFERENTIAALDIAGNOSTIEK EN COMORBIDITEIT 
 

- Normale variaties 
- Moeilijker bij jonge kindjes om te achterhalen waarom taalontwikkeling niet goed 

verloopt 
- Cultuur 
- Dialect 

- Gehoorproblemen 
- Verstandelijke beperking 
- ADHD 
- DCD 
- Angststoornis 
- ASS (moeilijk te herkennen) 
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2.9. ETIOLOGIE COMMUNICATIESTOORNISSEN 
 

- Vooral onderzoek naar SLI (expressief/receptieve taalstoornis) 
- Genetische factoren   

- Vooral evidentie voor FOXP2 en CNTNAP2 
- Pre- en perinatale factoren (m.i.v. prematuriteit) 
- ‘Late’ omgevingsfactoren (vb. thuismilieu) 
- Gen x omgevingsinteracties (nature en nurture) 

 
2.10. ENKELE VEELGEBRUIKTE TESTEN 

 
- N-CDI vragenlijsten (8-30 maanden) 
- Reynell Taalontwikkelingsschalen (RTOS; 2-5 jaar) 
- Taaltest voor Kinderen (TVK; 4-9 jaar) 
- CELF-4-NL (5-16 jaar) 
- CELF-preschool-2-NL (3-6:11j) 
- Schlichting test (2-7 jaar) 

 
2.11. SOCIALE (PRAGMATISCHE) COMMUNICATIESTOORNIS (NIEUW IN DSM – 5) 

A  Persisterende moeite met het sociale gebruik van verbale en non-verbale communicatie, zoals blijkt 
uit alle volgende kenmerken: 

- 1. Deficiënties in het gebruik van communicatie voor sociale doeleinden, zoals het begroeten 
en het delen van informatie, op een manier die bij de sociale context past. 

- 2. Beperking van het vermogen om communicatie aan te passen aan de context of de noden 
van de luisteraar, zoals anders spreken in een klaslokaal dan op een speelplaats, anders spreken 
tegen een kind dan tegen een volwassene, en het vermijden van het gebruik van overdreven 
formele taal. 

- 3. Problemen om de (ongeschreven) regels voor gesprekken en het vertellen van verhalen te 
volgen, zoals het om de beurt spreken tijdens een gesprek, herformuleren wanneer iets niet 
begrepen wordt, en begrijpen wanneer je verbale en nonverbale signalen dient te gebruiken 
om interactie te reguleren. 

- 4. Problemen om te begrijpen wat niet expliciet genoemd wordt (bijvoorbeeld het maken van 
gevolgtrekkingen) en niet-letterlijke of dubbelzinnige betekenissen van taal (bijvoorbeeld 
uitdrukkingen, humor, metaforen, meerdere betekenissen die afhankelijk zijn van de context 
voor interpretatie). 

B De deficiënties resulteren in functionele beperkingen van effectieve communicatie, maatschappelijke 
participatie en sociale relaties, schoolprestaties of beroepsmatige prestaties, individueel of in 
combinatie.  

C Het begin van de symptomen ligt  in de vroege ontwikkelingsperiode (maar de deficiënties kunnen 
pas goed duidelijk worden als de eisen van de sociale communicatie de beperkte capaciteit 
overschrijden).  

D De symptomen kunnen niet toegeschreven worden aan een andere medische of neurologische 
aandoening of aan te lage vaardigheden op het gebied van woordstructuur en grammatica, en kunnen 
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niet beter verklaard worden door een autismespectrumstoornis, verstandelijke beperking, algehele 
vertraging in de ontwikkeling, of een andere psychische stoornis.  

- Vergelijk met ASS soc. interactie en communicatie symptomen 
- Pragmatiek: sociale gebruik van taal en communicatie 

Hoe verhoudt dit zich tot ASS? 

- ASS maar zonder beperkte, repetitieve patronen van gedrag, interesses of activiteiten (RSB) 
- repetitief gedrag/beperkte interesses? 

- Overlap vroegere PDD-NOS (DSM-IV-TR)? 
- Brede heterogene groep met sociale problemen, maar geen ASS? 

- Dus iets wat los van ASS gezien kan/moet worden? 
- Deel inderdaad beeld van sociale symptomen en geen RSB 
- Maar ook deel met RSB maar te weinig sociale problemen om aan criteria te voldoen voor ASS 

diagnose 
- Lijkt een diagnose te zijn voor mensen met ‘bijna’ ASS, ‘milde’ gedeelte van ASS, grenzend aan 

ASS   
 

2.12. HET NUT VAN SOCIALE (PRAGMATISCHE) COMMUNICATIESTOORNIS 

ASS is dimensionele stoornis (zie les ASS), maar diagnose is categoriale beslissing gebaseerd op cut off 
scores 

- Vormt diagnostische categorie voor personen die net buiten de boot vallen voor ASS 

Personen met sociale (pragmatische) communicatiestoornis hebben wel degelijk nood aan 
ondersteuning/interventie 

- Comorbiditeiten, externaliserende en internaliserende problemen en andere bijkomende 
problemen niet kwalitatief anders dan ASS, kortom duidelijk impairment 

Nadeel: andere categorie dan ASS (geen subcategorie dan ASS) 

2.13. ASS EN TAALSTOORNIS? 
 

- Niet als pragmatiek betreft, of te wel sociale (pragmatische) communicatiestoornis 
- Kan wel dubbeldiagnose gesteld worden van ASS en taalontwikkelingsstoornis bijvoorbeeld SLI 

indien taalproblemen niet verklaard kunnen worden door ASS alleen 
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HOOFDSTUK 5 : GEDRAGSSTOORNISSEN : ODD EN CD 

1. INLEIDING GEDRAGSSTOORNISSEN 

Gedragsproblemen is niet hetzelfde als gedragsstoornissen 

Aanwezigheid van oppositioneel en opstandig gedrag, en een zekere mate van agressie en 
noncompliance zijn normaal tijdens bepaalde ontwikkelingsfasen 

Agressie: 

-  “een handeling die een ander persoon kwetst of irriteert” 
-  Diverse indelingen mogelijk: 

- Fysiek (schoppen) vs. Verbaal (roepen) 
- Instrumenteel (iets afnemen) vs. Vijandig (pijn om pijn te doen) 
- Direct (zichtbaar) vs. Indirect (achter iemand z’n rug) 
- Reactief (als reactie) vs. Proactief (uit het niets) 

- Gaat vaak gepaard met overactiviteit en lage frustratietolerantie 
- Agressieve kleuters worden vaak verworpen door hun leeftijdgenoten  
- Je moet je blijven opletten als een kleuter agressie toont, maar het is niet direct een probleem 

Noncompliance: 

- Niet gehoorzamen in meer dan 50% van de gevallen 
- Indien enkel op school: vaak het gevolg van niet begrijpen wat de school is 

-  Onzekerheid over de grenzen 
-  Gewoon zijn in middelpunt van belangstelling te staan 
-  Overweldigd zijn door het schoolgebeuren 

Ontwikkelingsverloop van ‘normaal’ probleemgedrag: 

- 2 tot 6 mnd: 
- eerste uitingen van frustratie en boosheid 
- nog geen mogelijkheid om dit te moduleren 

- 2 jaar:  
- eerste mogelijkheden om dit te reguleren 
- agressie is op deze leeftijd vrij normaal 
- Interacties met ouders spelen een grote rol in het leren reguleren van negatieve 

emoties 
- 4-5 jaar:  

- toegenomen compliance met autoriteit (ouders, leerkrachten) 
- Lagere school:  

- taalvaardigheden gebruiken om met frustraties om te gaan.  
- agressie wordt meer geïnhibeerd wegens sociaal niet wenselijk 
- maar is bij jongens nog relatief normaal 

- adolescentie:  
- piek in conflicten over autonomie van het kind, neemt daarna weer af 
- enige mate van risico nemen en experimenteren is hier normaal (verband met 

ontwikkeling van prefrontale kwab en limbisch systeem) dit heeft alles te maken met 
de ontwikkeling van de hersenen 
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- ongeveer 80% engageert zich wel eens in enig antisociaal gedrag (spijbelen, liegen, 
kleine diefstallen), maar dit escaleert zelden tot ernstiger gedrag (zoals geplande 
agressie, wreedheid, gebruik van een wapen, …) 

Wanneer spreken we van een stoornis? 

- Patroon of constellatie van symptomen 
- Zekere vorm van stabiliteit (≠ aanpassing aan stress of verandering) 
- Relatief ernstig 
- Interferentie met ontwikkelingstaken en/of dag. functioneren 

Gedragsstoornissen:  

- Oppositioneel Opstandige Stoornis (ODD) 
- Normoverschrijdend-gedragsstoornis (Conduct Disorder, CD) 

 
2. OPPOSITIONEEL OPSTANDIGE STOORNIS (ODD) 

A. Een patroon van negativistisch, vijandig en openlijk ongehoorzaam gedrag met een duur van ten 
minste zes maanden waarin vier (of meer) van de volgende aanwezig zijn: 

Boze en prikkelbare stemming 

- Is vaak driftig. 
- Is vaak prikkelbaar en ergert zich gemakkelijk aan anderen. 
- Is vaak boos en gepikeerd. 

Dwars en uitdagend gedrag 

- Maakt vaak ruzie met volwassenen. 
- Is vaak opstandig of weigert zich te voegen naar verzoeken of regels van volwassenen. 
- Ergert vaak anderen met opzet. 
- Geeft anderen vaak de schuld van eigen fouten of wangedrag. 

Wraakzuchtig gedrag 

- Is minstens twee keer hatelijk en wraakzuchtig geweest in de afgelopen 6 maanden. 

Er moet een vergelijking gemaakt worden met het ‘normale’ gedrag op een bepaalde leeftijd 

- Er wordt pas aan een criterium voldaan als het gedrag vaker voorkomt dan kenmerkend is voor 
qua leeftijd en ontwikkelingsniveau vergelijkbare personen 

- Voor kinderen jonger dan 5 jaar moet het gedrag op de meeste dagen van de week voorkomen 
(dit geldt niet voor criterium 8). Voor kinderen van 5 jaar en ouder moet het gedrag op zijn 
minst eens per week voorkomen (dit geldt niet voor criterium 8). 

B. De gedragsstoornis veroorzaakt in significante mate beperkingen in het sociale, school- of 
beroepsmatige functioneren. 

C. De gedragingen komen niet uitsluitend voor tijdens het beloop van een psychotische of 
stemmingsstoornis. 

- Noot: Het voorkomen in 2 settings is niet noodzakelijk, ODD kan dus enkel thuis voorkomen 
- Opvoedingsprobleem » ‘stoornis’ bij het kind? 
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- Voorlopig niet voldoende evidentie uit onderzoek om criterium te veranderen 
 

2.1. WIJZIGINGEN TEGENOVER DSM IV TR 
 

- Criteria blijven gelijk maar onderverdeeld in 3 categorieën (boos en prikkelbaar, dwars en 
uitdagend, wraakzuchtig): verschillende beelden, ander verloop 

- Comorbiditeit met CD mogelijk 
- Criterium toegevoegd dat het gedrag frequent moet voorkomen (zeker bij jonge kinderen) hier 

wordt rekening gehouden met leeftijdsbeloop 
- Maat voor ernst: afhankelijk van aantal settings 

 
2.2. PREVALENTIE EN VERLOOP 

 
- Prevalentie: 2-16%, gemiddeld 3% 
- Jongens > meisjes? 
- Bij bekenden > bij vreemden 
- Meestal aanvang voor 8 jaar 
- Variabele prognose, maar behoorlijk persistent: niet iedereen heeft dezelfde symptomen 

- Ongeveer 1/3 ontwikkelt CD 
- Odds ratio van 8,3 kindertijd naar adolescentie 

- Vroegere aanvang à slechtere prognose 
- Meisjes die op jonge leeftijd oppositioneel gedrag laten zien àslechtere prognose 
- Fysieke agressie bij oudere jongens en meisjes van alle leeftijden àslechtere prognose 

 
3. NORMOVERSCHRIJDEND – GEDRAGSSTOORNIS (CD) 

A. Een zich herhalend en aanhoudend gedragspatroon waarbij de grondrechten van anderen of 
belangrijke bij de leeftijd horende sociale normen of regels worden overtreden zoals blijkt uit de 
aanwezigheid gedurende de laatste twaalf maanden van drie (of meer) van de volgende criteria, met 
ten minste de laatste zes maanden één criterium aanwezig: 

Agressie gericht op mensen en dieren: 

- pest, bedreigt, of intimideert vaak anderen; 
- begint vaak vechtpartijen; 
- heeft een ‘wapen’ gebruikt dat anderen ernstig lichamelijk letsel kan toebrengen (bijvoorbeeld 

een knuppel, kei, gebroken fles, mes, vuurwapen); 
- heeft mensen mishandeld; 
- heeft dieren mishandeld; 
- heeft in een direct contact een slachtoffer bestolen (bijvoorbeeld iemand van achteren 

neerslaan, tasjesroof, afpersing, gewapende overval); 
- heeft iemand tot seksueel contact gedwongen. 

Vernieling van eigendom: 

- heeft opzettelijk brand gesticht met de bedoeling ernstige schade te veroorzaken; 
- heeft opzettelijk eigendommen van anderen vernield (anders dan door brandstichting). 
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Leugenachtigheid of diefstal: 

- heeft ingebroken in iemands huis, gebouw of auto; 
- liegt vaak om goederen of gunsten van anderen te krijgen of om verplichtingen uit de weg te 

gaan (bijvoorbeeld oplichting); 
- heeft zonder direct contact met het slachtoffer voorwerpen van waarde gestolen (bijvoorbeeld 

winkeldiefstal maar zonder in te breken, valsheid in geschrifte). 

Ernstige schendingen van regels: 

- blijft vaak, ondanks het verbod van de ouders, ’s nachts van huis weg, beginnend voor het 13e 
jaar; 

- is ten minste tweemaal van huis weggelopen en ’s nachts weggebleven (of eenmaal gedurende 
een langere periode zonder terug te keren); 

- spijbelt vaak, beginnend vlak voor het 13e jaar. 

B. De gedragsstoornis veroorzaakt in significante mate beperkingen in het sociale, school- of 
beroepsmatig functioneren. 

C. Indien de betrokkene 18 jaar of ouder is en niet wordt voldaan aan de criteria van de antisociale 
persoonlijkheid[sstoornis]. 

Codeer type op basis van de beginleeftijd: 

- Gedragsstoornis, type beginnend in de kinderleeftijd: het begin van ten minste één criterium 
ligt voor het 10e jaar. 

- Gedragsstoornis, type beginnend in de adolescentie: geen enkel criterium karakteristiek voor 
de gedragsstoornis ligt voor het 10e jaar. 

- Gedragsstoornis, begin niet gespecificeerd: beginleeftijd is onbekend. 

Specificeer op aanwezigheid van beperkte prosociale emoties: 

- Een tekort aan schuldgevoel en spijt, ongevoelig en een tekort aan empathie, weinig bezorgd 
zijn om eigen prestaties, en oppervlakkige of beperkte gevoelens. 

Specificeer ernst: 

- Licht: weinig of niet meer gedragsproblemen dan nodig zijn om de diagnose te stellen en de 
gedragsproblemen veroorzaken slechts geringe schade aan anderen (bijvoorbeeld liegen, 
spijbelen, zonder toestemming buiten blijven als het al donker is). 

- Matig: het aantal gedragsproblemen en het effect ervan op anderen ligt tussen ‘licht’ en ernstig’ 
(bijvoorbeeld stelen zonder confrontatie met het slachtoffer, vandalisme). 

- Ernstig: veel meer gedragsproblemen dan nodig zijn om de diagnose te stellen of de 
gedragsproblemen veroorzaken aanzienlijke schade aan anderen (bijvoorbeeld gedwongen 
seks, lichamelijke wreedheid, gebruik van een wapen, stelen met direct contact met het 
slachtoffer, inbraak). 
 

3.1. WIJZIGINGEN TEGENOVER DSM IV TR 
 

- Comorbiditeit met ODD toegestaan 
- Belangrijkste wijziging: specifier ivm beperkte prosociale emoties (Callous Unemotional traits) 

- Duidelijk te onderscheiden type 
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- Verschillende respons op behandeling 
- Wellicht verschillende etiologie 

 
3.2. PREVALENTIE 

 
- Gemiddeld 2% 
- <5 jaar: jongens = meisjes 
- >6 jaar: jongens > meisjes 
- Adolescentie: jongens >> meisjes 
- Ondervertegenwoordiging van meisjes? 

- Criteria meer geschreven op jongens? Sluiten ze niet meer aan bij gedrag van jongens? 
- Meer verborgen gedrag?  
- Effectief lagere prevalentie? 
- Meisjes met CD vertonen vaak ernstiger en meer deviant gedrag 

- Algemeen idee “ze zullen er wel uit groeien” klopt niet 
- Odds ratio = 13,9 kindertijd naar adolescentie 
- 88% van adolescenten behoudt diagnose 3 jaar later 
- 40% voldoet aan criteria antisociale persoonlijkheidsstoornis in volwassenheid 

 
3.3. AANVANG IN DE KINDERTIJD 

Aanvang in de kindertijd (minstens 1 symptoom < 10 jaar): 

- vaak start met milde problemen (oppositioneel gedrag, tantrums), soms al in kleuterklas of 
begin lagere school 

- problemen worden frequenter en ernstiger naarmate leeftijd stijgt 
- meer agressie 
- meer kans dat agressief en crimineel gedrag voortduurt tot in volwassenheid 
- grotere invloed van genetische factoren 
- meer risicofactoren in temperament en persoonlijkheid, vb. impulsiviteit, aandachtsproblemen, 

emotieregulatieproblemen 
- meer instabiliteit en conflict in gezin van herkomst, ouders gebruiken minder effectieve 

opvoedingstechnieken 
 

3.4. AANVANG IN ADOLESCENTIE 
 

- Geen kenmerken voor de leeftijd van 10 jaar (niet hetzelfde als geen probleemgedrag) 
- Plotse start aan begin van adolescentie 
- Meer rebellie 
- Meer verwerpen van conventionele waarden, hiërarchie en status 
- ‘Overdrijving’ van de normale rebellie in deze fase (ontwikkeling van autonomie en identiteit 
- Antisociaal en delinquent gedrag als misplaatste poging tot maturiteit, volwassenheid 
- Vaak aangemoedigd door ‘vrienden’ (peers) 
- Minder kans dat problemen persisteren tot in de volwassenheid 
- Maar moeten vaak wel leven met de gevolgen ervan (vb. strafblad, geen diploma, 

middelenmisbruik) 
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3.5. BEPERKTE PROSOCIALE EMOTIES 

2 van de 4, gedurende minstens 12 maanden, in meerdere relaties en settings: 

- geen spijt of schuldgevoel (maakt zich geen zorgen over negatieve gevolgen van gedrag) 
- gebrek aan empathie (maakt zich geen zorgen over en houdt geen rekening met gevoelens van 

anderen). Is meer bezorgd over zichzelf 
- geen zorgen over prestaties in school, werk, of andere contexten. Doet geen moeite om het 

goed te doen, geeft anderen de schuld van slechte prestaties 
- oppervlakkig of afwezig affect. Toont geen emotie of komt hierin oppervlakkig en onecht over, 

of gebruikt emotionele expressie om er winst uit te halen (manipuleren, intimideren) 
 

- 25-30% van alle kinderen met CD 
- Vooral bij aanvang in de kindertijd 
- Lijkt een vrij stabiele trek te zijn, is geassocieerd met ernstiger gedragsproblemen, delinquentie, 

agressie, slechtere prognose  
- Genetische factor speelt grotere rol 
- Geen angst, reageren slecht op beloning of straf, moeilijk te reguleren 
- weinig respons op gedragsmatige behandeling 

 
4. ODD EN CD : VERLOOP, BIJKOMENDE PROBLEMEN, COMORBIDITEITEN 

 
- 1/3 van kinderen met ODD ontwikkelt CD, 40% van adolescenten met CD ontwikkelt antiscociale 

persoonlijkheidsstoornis volwassenheid 
- Groot belang gedragsproblemen serieus nemen 
- Vroeg ingrijpen, voorkomen verergeren 

- Adolescenten met CD hebben meer kans op arrestaties, tienerzwangerschappen, 
gewelddelicten, middelenmisbruik, schoolverlaten, ziektes en kwetsuren, psychiatrische 
comorbiditeit, vroegtijdig overlijden, … 

- Comorbiditeiten : als het samen voorkomt, dan is de prognose slechter 
- ADHD 
- Taal- en leerstoornissen 
- Drugsgebruik –en verslaving, kan ook leiden tot meer prosociaal gedrag 
- Depressieve stoornis of bipolaire stemmingsstoornis 
- Angststoornis (naar binnen gericht, terwijl een gedragsstoornis naar buiten gericht is 

 
5. DIAGNOSTIEK 

 
- Multimethod, multi-informant à verschillende methoden en verschillende informanten 

Vragenlijsten 

- Zelfrapportage vb. YSR 
- Ouders, vb. CBCL (1,5-5 of 6-18) of VVGK (zie werkcollege ADHD) 
- Leerkracht, vb. CBCL en VVGK (specifieke normen voor lkr) 
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Nadelen: 

- Geen 100% overeenstemming met diagnostische criteria 
- Subjectieve interpretatie (vb afhankelijk van ouderlijke stress) er staan termen zoals vaak en 

soms 
- Meten stress ouders of gedrag kind? 

Interview 

- Vb. DISC-IV, K-SADS, DAWBA (zie instrumentenfiches ADHD)  
- Duurt langer, is duurder en vraagt wat training 
- Betrouwbaarder dan vragenlijsten, maar op zich niet voldoende voor diagnose 
- Vanaf 12 jaar ook van betrokkene zelf 
- Belang van expliciet bevragen van alle symptomen, bij alle betrokkenen 

- Sommige kenmerken zijn weinig frequent of verborgen 
- Soms wat gêne om hier naar te vragen 

- Tijdslijn maken van de symptomen, aanvangsleeftijd 

Observatie 

- Meest betrouwbare methode 
- Wel intensief qua tijd en middelen 
- Zeker gezien herhaalde observatie nodig is 
- Wordt soms (gedeeltelijk) vervangen door telefonische rapportage 

Sociometrie 

- Wie zijn je beste vrienden? 
- Wie vind je helemaal niet leuk? 
- Wie is populair? 
- Door wie word je gepest? 

Ouder-kind interacties en gezinsprocessen 

- Vragenlijsten en interviews over pathologie bij de ouders (vb. SCL-90) 
- Interviews en observaties over opvoedingsstijl (niveau van supervisie, betrokkenheid, warmte, 

gebruikte discipline, …) 
- Observatie van interactie tussen partners (vb. rollenspel m.b.t. conflict over opvoeding) 
- Stress bij ouders (vb.(N)OSI) 

Ruimere context 

- Gezinssamenstelling + pathologie gezin en ruimere familie 
- Buurt waar men woont 
- Vrienden 
- Financiële problemen (leidt tot meer stress) 
- School (type en functioneren) 
- Betrokkenheid in andere groepen (vb. jeugdbeweging) 
- Problemen met de wet (al dan niet in aanraking komen met justitie) 
- Pre- en perinatale problemen (roken, ondervoeding, gebruik van middelen, … tijdens 

zwangerschap, complicaties bij geboorte, …) 
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Ruimer functioneren 

- Medisch-neurologisch onderzoek (op indicatie meer diepgaand, vb bij vermoeden 
middelenmisbruik) 

- Temperament en hechting (risicofactoren bekijken) 
- Intelligentie (laag VIQ = risico) 
- Taal- en leerstoornissen (verhoogd risico) 
- Comorbiditeit nagaan 

 
- Specifiek aandachtspunt: beperkte prosociale emoties 
- Gevalideerde vragenlijst: Inventory of Callous Unemotional Traits (Frick) 
- 24 items, 3 subschalen: Callousness, Uncaring, Unemotional (hardvochtigheid, 

onverschilligheid, onaangedaan door emoties) 
- Bestaat voor ouders (kleuters – oudere kinderen), leerkrachten (kleuters – oudere kinderen), 

zelfrapportage 
 

6. ETIOLOGIE  
 
6.1. GENETICA 

 
- Matige tot hoge heritabiliteit: tot 61% voor ODD, tot 74% voor CD (Noordermeer et al., 2016) 
- Ongeveer 50% van de betrokken genen zijn wellicht hetzelfde bij ODD & CD 
- Gelijkaardig bij meisjes en bij jongens (Eaves et al., 2000) 
- Deze genen zijn vooral verantwoordelijk voor een predispositie, met name moeilijk 

temperament, impulsiviteit, zwakkere EF 
- Vooral evidentie voor genen met invloed op neurotransmitters (cf ADHD) 
- Tot nu toe: weinig consensus over specifieke genen 

- Moeilijke groep om onderzoek mee te doen 
- Hoge comorbiditeit 

 
6.2. OMGEVINGSFACTOREN 

 
- Pre- en perinataal: prenataal roken, ondervoeding, gebruik van middelen tijdens de 

zwangerschap, complicaties bij de geboorte, … 
- Factoren binnen het gezin: criminaliteit, armoede, huwelijksproblemen en scheidingen (vooral 

bij jongens en bij late aanvang), psychische problemen bij de ouders 
- Ruimere factoren: achtergestelde buurt, foute vrienden 

 
6.3. OPVOEDINGSSTIJL 

 
- Steun: warmte, aanvaarding, responsiviteit, … 
- Controle: regels, eisen, supervisie, … 
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- Minst gedragsproblemen bij autoritatieve stijl 
- Minder optimale opvoedingsstijlen komen vaker voor bij stress: 

- Ruw straffen 
- Inconsistent straffen 
- Beperkte supervisie 
- Permissief gedrag 
- Beperkte warmte en steun 

- Wellicht verklaart dit voor een stuk het effect van gezins- en omgevingsfactoren (lage SES, 
relatieproblemen, … à stress) 
 

6.4. NEUROBIOLOGIE 

Verschillen gevonden in verschillende gebieden, vb insula, striatum, amygdala 

- Rekening houdend met comorbide ADHD: enkel amygdala blijkt specifiek (Noordermeer et al. 
2016) 

Autonoom zenuwstelsel lijkt minder geactiveerd (Puzzo et al., 2016) 

- Lagere hartslag, minder huidgeleiding, ook bij negatieve prikkels 
- Kan leiden tot gebrek aan angst, lage inschatting van risico’s, geen schrik voor gevolgen van 

gedrag 

HPA-systeem / stresssyteem (hypothalamic–pituitary–adrenal): reguleert stress via cortisol 

- Lagere niveaus van cortisol gemeten bij CD 
- Dus underaroused (minder stress) of overgereguleerd 
- Mogelijke invloed van vroegere stress, harde straffen, misbruik, … 

Afwijkende serotonine niveau’s  

6.5. NEUROPSYCHOLOGIE 
 

- Voorkeur voor onmiddellijke beloningen, grote behoefte aan beloning, minder gevoelig voor 
straf  (Byrd et al., 2014) à moeilijk op te voeden 

- Lager IQ, vooral verbaal à minder alternatieven voor agressief gedrag 
- Verminderde emotieregulatie (ER: ook binnen de ouder-kind interactie) à impulsief en 

egocentrisch gedrag 
- Verminderde emotieherkenning, vooral negatieve emoties (angst, verdriet, afkeer, boosheid) 

en gebrek aan empathie (Blair, 2013) 

Algemeen tekorten in EF 
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- “hot EF”: motivationeel, affectief 
- “cool EF”: problem solving, plannen, werkgeheugen, …  
- Vooral evidentie voor problemen met “hot” EF, cf amygdala 

 
7. CONCLUSIES 

 
- Genetische en neurobiologische kwetsbaarheden 
- Zorgen voor moeilijk temperament, zwakkere EF en ER, veranderde beloningsgevoeligheid: 

moeilijk opvoedbaar kind 
- In interactie met ouderkenmerken, opvoedingsstijl, en ouder-kind interacties 
- Leidt dit tot gedragsproblemen (noncompliance, agressie, oppositioneel gedrag, …) 
- Waar niet altijd adequaat wordt op ingegaan, een negatieve spiraal 
- Dit alles wordt versterkt door omgevingsfactoren en stressoren 
- Waardoor het gedrag kan escaleren 

à belang van vroege behandeling en preventie 
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HOOFDSTUK 6 : GILLES DE LA TOURETTE 

1. DSM – 5 

Ticstoornissen (bredere categorie) 

- Stoornis van Gilles de la Tourette (GTS of TS) 
- Persisterende (chronische) motorische- of vocale-ticstoornis; wanneer je de symptomen al 

meer dan een jaar hebt, maar niet aan de kenmerken van gilles de la tourette voldoen 
- Voorlopige ticstoornis; nog geen jaar aanwezig 

Tic : een plotselinge snelle herhalende niet – ritmische motorische beweging of vocalisatie 

 
1.1. HISTORIEK EERSTE CASUS 

 
- 1825: beschrijving van Marquise de Dampierre door Jean Marc Gaspard Itard: 
- “Merde” 
- “Foutu cochon” 

 
- Frans neuroloog, werkt met epilepsie en hysterie bij leermeester Charcot 
- Bundelde in 1885 drie casussen uit de literatuur waaronder de Marquise de Dampierre en zes 

eigen casussen 
- Symptomen van aparte neurologische stoornis, niet hysterie (Charcot: la maladie des tics de 

Gilles de la Tourette) 
 

1.2. DSM – 5 : SYNDROOM VAN GILLES DE LA TOURETTE 
 

A. Zowel multipele motorische als één of meer vocale tics zijn op een bepaald moment tijdens de 
ziekte aanwezig, hoewel niet noodzakelijkerwijs tegelijkertijd (je moet steeds naar de 
geschiedenis kijken) 

B. De tics kunnen in frequentie wisselen, maar zijn aanwezig gedurende meer dan een jaar sinds 
het begin van de tics 

C. Begint voor de leeftijd van 18 jaar 
D. De stoornis kan niet worden toegeschreven aan de fysiologische effecten van een middel (zoals 

cocaïne) of een somatische aandoening 

Noot: geen apart impairment criterium 

Meervoudig, complex versus eenvoudig en motorisch versus vocaal 

2. PREVALENTIE 
 
- Voorbijgaande Tics: 15-25 % schoolgaande kinderen 

- De tics verdwijnen soms bij kinderen, dit is dan geen gilles de la tourette 
- GTS: 0,3-1% bij kinderen en adolescenten 

- Dit varieert een beetje én het komt meer voor dan je oorspronkelijk zou denken 
- Variatie in prevalentiegegevens o.m. te wijten aan instrumenten, leeftijd, soort populatie 
- Sex-ratio  3 à 4:1 (j:m) 
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3. VERLOOP 
 
- Aanvang vanaf 3 jaar, meestal tussen 6 en 8 jaar, 90-95% tussen 4 en 13 jaar 
- Meestal aanvang met enkelvoudige faciale tic (bijvoorbeeld oogknipperen à een tic in het 

gezicht) 
- Graduele ontwikkeling, complexiteit van motorische tics neemt toe, ook vocaal enkelvoudig à 

complex 
- Piek tussen 10 en 12 jaar (meeste tics en meest ernstig), vaak levenslang 
- Meer sprake van  “premonitory urges” met stijgende leeftijd (cf. Cohen et al., 2013) je voelt de 

tic meer aankomen.  
- Minder symptomen in de adolescentie en volwassenheid, bij ca. 80% 
- Bij een kleine minderheid evenwel meer en ingrijpender tics in de volwassenheid 
- Context afhankelijkheid tics 

 

 

- Plus algemeen meer impulsief gedrag (zelfbeschadiging, agressief reageren) 
- Er is vaak sprake van comorbiditeiten : OCD / ADHD 

- Sommige dwanghandelingen kunnen sterk op tics lijken 
- De dwanghandelingen hebben te maken met symmetrie  

 
3.1. PREMONITORY URGES 
 
- Kriebel, jeuk, denk aan nood aan niezen 
- Gaat vaak vooraf aan een tic, voorbode 
- Soms wordt ‘getict’ om dit gevoel kwijt te raken  
- Erger wanneer actie uitgesteld wordt 
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- Meer met ouder worden (ongev. 90% adolescenten en volwassenen) je wordt je er meer 
bewust van 

- Tics vrijwillig of onvrijwillig? 
- Er zijn manieren om hier wat aan te doen, er wordt dan gewerkt op de premonitory urges (een 

soort van preventiestrategie) 
 

4. ETIOLOGIE 
 
- Sterke genetische bijdrage 
- Heritabiliteit ongeveer 77% (Mataix-Coix et al., 2015)  

 

- Genetisch onderzoek minder ver gevorderd dan bij andere ontwikkelingsstoornissen MAAR we 
weten wel dat genen een rol spelen 

- Enige overlap met bevindingen voor ADHD (DAT1, DRD4) en ASS (vb.NLGN4) 
- Interactie genetische en omgevingsfactoren (pre- en perinatale complicaties) 

omgevingsfactoren spelen echter een minder grote rol van genetische factoren 
- Omgevingsfactoren kunnen ernst van symptomen beïnvloeden 

- Stress, angst, vermoeidheid, verveling 
- Aandacht & concentratie, ontspanning, fysieke activiteit 

 
5. NEUROBIOLOGIE – NEUROPSYCHOLOGIE 

 
- Evidentie voor betrokkenheid corticostriataal-

thalamocorticale circuits (Ganos et al., 2013), met 
afwijkingen in: er is een soort loop in het brein 

- Prefrontale cortex (controle van andere 
hersendelen) 

- Basale ganglia (inclusief striatum) (motorisch leren 
en motorische controle) 

- Thalamus, hippocampus & amygdala 
(gewoontevorming) 

- Sensorimotorische cortex (doorgeven zintuigelijke en motorische prikkels) 
- Abnormale dopaminerge / serotonerge werking? (disinhibitie? (onderdrukking) Over-

excitability?) dit speelt ook een rol 
- Sensorimotor gating probleem? Het niet kunnen onderdrukken van niet nuttige sensorische 

prikkels 
- PPI onderzoek   
- Hypersensitiviteit (overgevoelig over licht, aanraking. Een voorbeeld : een ticketje in 

kleding) 
- Nog veel onduidelijk 
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6. COMORBIDITEIT 
 
- Vaak een grotere impact op verstoring en prognose dan tics zelf 
- Slechts ongeveer 10% ‘pure’ GTS (alleen maar gts zonder bijkomende problemen) 
- OCD 

- GTS: 20-50% OCD 
- Ongeveer 25% van GTS-familieleden heeft OCD (vooral vrouwen) 
- Ongeveer 5% van OCD-familieleden heeft GTS 
- Link tussen beide is nog niet helemaal duidelijk 
- TS+OCD heeft slechtere prognose en lagere kwaliteit van leven 

- ADHD 
- GTS: 30-50% ADHD 
- ADHD: 10-30% GTS 
- Tot 35% van GTS-familieleden heeft ADHD 
- GTS+ADHD: meer agressie, meer uitsluiting 

- Leerstoornissen 
- ODD en CD 
- Stemmingsstoornissen 
- Autismespectrumstoornis 
- ...... 

 
7. BIJKOMENDE KENMERKEN 

 
- Coprolalie: 8-20 % van de gevallen (in andere culturen soms minder) woorden die je in bepaalde 

contexten niet kan of mag gebruiken (een voorbeeld : seksuele opmerkingen) 
- Agressie, woede-uitbarstingen 
- Fysieke letsels / zelfverwonding 
- Gedragsmoeilijkheden (niet gecorreleerd met ernst symptomen) 
- Schaamte / emotionele problemen 
- Sociale competentieproblemen (vaak verworpen status) 
- Slaapproblemen 

 
8. DIAGNOSTIEK 

 
- Tics laten beschrijven door ouders of kind 

- Aantal, frequentie, duur, locatie, intensiteit, complexiteit, …(zie werkcollege) 
- Gebruik van videomateriaal (om aan te tonen wat tics zijn) 
- Tics laten demonstreren 
- Zelf tics demonstreren 
- Aan tics gekoppelde nevenverschijnselen bevragen  
- Observatie: onrust, rusteloosheid, kuchen, lichte tics, knipperen 
- Let op: vaak worden tics opgehouden tijdens onderzoek (proberen onderdrukken) 
- Comorbiditeit bevragen/onderzoeken 
- Instrumenten: zie Cohen et al. (2013) en zie werkcollege 
- Eventueel neurologisch onderzoek 

 


