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ASSESSMENT ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN 

HOOFDSTUK 1: INLEIDING  

EVOLUTIE 

De term ‘developmental disabilities’ verscheen in 1970 in de wetgeving in de Verenigde Staten en ze werd dan 

vervangen door ‘mental retardation and related disabilities. Dit was een administratieve beschrijving die het 

mogelijk maakte om begeleiding en voorzieningen te creëren voor een groep mensen die lange tijd over het 

hoofd werden gezien, namelijk die met een verstandelijke beperking. Later werden ook de termen 

‘developmental disorder’ en het huidige ‘neurodevelopmental disorder’ gebruikt.  

Hoe de termen evolueerden in de DSM: 

1. DSM-III-R (1987) 

- mentale retardatie 

- pervasieve ontwikkelingsstoornissen 

- specifieke ontwikkelingsstoornissen 

 

2. DSM-IV (1994) * DSM-IV-TR (2000) (TR = tekst revision) 

- Hier wordt de term plots niet meer gebruikt 

 

3. ICD-10 (1992)  

- F80 - F89: stoornissen in de psychologische ontwikkeling 

 

4. DSM-5 (2013) 

- Neurodevelopmental disorders 

- Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen 

 

5. ICD-11 (2018/2022) 

- Neurodevelopmental disorders 

In de huidige versie van de DSM zijn de stoornissen geordend volgens de leeftijd waarop ze kunnen 

verschijnen. 

1. Verstandelijke beperkingen 

2. Communicatiestoornissen 

3. ASS 

4. Aandachtdeficiëntie/hyperactiviteitsstoornis 

5. Specifieke leerstoornis 

6. Motorische stoornissen 

7. Ticstoornissen 

8. Andere neurobiologische stoornissen 
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NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS ICD-11 

 

 

 

 

 

 

 

OVER ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN 

- OS kennen hun aanvang in de (vroege) kinderjaren (peuter-, kleuter- en ten laatste vroege lagere 

schoolleeftijd).   

- Het is de verstoorde en/of vertraagde verwerving van taal, communicatieve, cognitieve, motorische of 

sociale vaardigheden (of een combinatie hiervan).  

- De klinische presentatie omvat ook “excessieve” symptomen = teveel van iets 

- Het is tamelijk stabiel verloop met progressieve verbetering, dus géén regressie (maar vaak blijven de 

beperkingen in volwassenheid want eisen in mspij stijgen ook)  voorbeeldje van moeders die bij 

diagnosticeren van kind vermoeden dat hun man ongediagnosticeerd is 

- Het leidt tot beperkingen in persoonlijk, sociaal, schools of beroepsmatig functioneren. 

- De exacte etiologie vaak onbekend, groeiende evidentie voor een multifactoriële etiologie waarbij 

genetische factoren en/of metabole- en infectieziekten en/of immuunstoornissen en/of pre-, peri- en 

postnatale omgevingsfactoren betrokken zijn  heterogeniteit tussen en binnen etiologie 

- Er is géén 1-op-1 relatie tussen genetica/neurobiologie en bepaalde stoornis, DSM beweert dit ook 

niet 

- De globale prevalentie wordt geschat op 17% = bijna 1/5 

- meestal vaker voorkomen bij jongens 

Overzicht van de stoornissen die we in dit opleidingsonderdeel gaan behandelen: 

̶ (Genetische stoornissen) 

̶ Autismespectrumstoornis  

̶ ADHD 

̶ Verstandelijke beperking (summier) 

̶ Gilles-de-la-Tourette 

̶ Motorische stoornissen (vooral DCD) 

̶ Communicatiestoornissen (gedeeltelijk)  taalstoornis 

̶ Leerstoornissen 
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ASSESSMENT: VERSCHILLENDE VORMEN 

Psychologische assessment = een cyclisch besluitvormingsproces waarbij een diagnostische vraag gedefinieerd 

wordt en hypotheses geformuleerd en getest worden op basis van verzamelde informatie om zo te komen tot 

een integratief beeld en indicatiestelling (Witteman, van der Heyden, & Claes, 2018) 

- Beschrijvende of onderkennende diagnose, kan leiden tot een classificatie 

- Etiologische of verklarende diagnose 

- Indicerende of handelingsgerichte diagnose 

ASSESSMENT ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN 

- vaak onderdeel van ruimere diagnostische cyclus 

- soms geïsoleerde vraag, na doorverwijzing, als second opinion... 

 WAAR? 

Vooral: 

- Centra voor ontwikkelingsstoornissen 

- Referentiecentra autismespectrumstoornis 

- Centra voor ambulante revalidatie 

- Diensten kinder- en jeugdpsychiatrie 

Verder ook: 

- Centra Geestelijke Gezondheidszorg 

- Diensten volwassenenpsychiatrie 

- Multidisciplinaire samenwerkingsverbanden 

INSTRUMENTEN? 

- Heel wat instrumenten beschikbaar (van wisselende kwaliteit) 

- Onderverdeling naar fase waarin ze ingezet kunnen worden: 

o Screening 

o Ruimere assessment 

- Vooral voor kinderen, in mindere mate voor jongeren en volwassenen 

 DOEL? 

- Individuen met een verhoogd risico op een welbepaalde ontwikkelingsstoornis zo snel mogelijk 

detecteren zodat ze kunnen verwezen worden voor een uitgebreide diagnose en assessment en 

interventie 

- Bij aanmelding: nagaan in welke mate er kans is op een welbepaalde ontwikkelingsstoornis 
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 BELANG? 

- Vroegdetectie 

o Kind: betere prognose door vroege interventie 

o Ouders: beter begrip voor gedrag van kind, minder schuldgevoelens over hun opvoeding, 

gezinsplanning  uitbreiden bij genetische aandoening? 

o Aanknopingspunten voor diagnostisch process 

!!! Dit gaat over Level 2 screeningsinstrumenten = kinderen waarbij we al vermoeden dat er iets aan de hand is 

(bvb via doorverwijzing) 

Er is ook Level 1 = universele screening: zonder rekening te houden met risicostatus, bvb. alle baby’s in 

Vlaanderen worden SOWIESO gescreend op gehoor 

Keuze instrument baseren op: 

- Leeftijd van de persoon 

- Informant 

- Specifieke kenmerken van de persoon (vb. verstandelijke beperking) 

Psychometrische kwaliteiten 

- Betrouwbaarheid 

- Validiteit, o.m. 

o Sensitiviteit 

o Specificiteit 

o Positieve Predictieve waarde (PPV) 

o Negative Predictieve waarde (NPV) 

o AUC 

SENSITIVITEIT EN SPECIFICITEIT  

Sensitiviteit = A / (A + B) 

 Scoren kinderen met stoornis X op de screener? Hoe goed worden de kinderen met stoornis X 

gedetecteerd? Weinig vals negatieven = stoornis aanwezig, maar negatieve score op screener 

= 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 = stoornis afwezig, maar 

positieve score op screener 

= proportie kinderen zonder stoornis X die negatief scoren op de screener (proportie ware negatieven) 
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1. A-lijn = kanslijn (1/2) = line of zero discrimination: (AUC=0.5) 

2. B-lijn = typical clinical test: (AUC=0.5–1.0) = meeste 

screeners volgen dit, je kan spelen met sensitiviteit en 

specificiteit van de screener, je kan dat gaan verschuiven, 

bvb: zo veel mogelijk utihalen (lage drempel)   wss teveel 

uithalen. OF enkel de ‘ware positieven’ uithalen (hoge 

drempel)  wss te weinig uithalen  afhankelijk van of je 

de drempel hoog of laag legt 

!!! Vaak hebben de kinderen die we er ‘teveel’ uithalen toch wel een 

of ander ontwikkelingsprobleem 

3. C-lijn = ideale curve, 1.0 area onder curve = ‘perfect test’: 

(AUC=1.0). 

WAT IS EEN GOED SCREENINGSINSTRUMENT? 

- Sensitiviteit:  

o klinisch acceptabele rate is 70-80%  

- Specificiteit:  

o klinisch acceptabele rate ligt dicht bij 80%  

- ROC curve: Area under the Curve (AUC):  globale accuraatheid 

 < .70     poor 

 .70 - .79  fair 

 .80 - .89  good 

 .90 – 1.0 excellent 

INFORMANTEN BIJ SCREENINGSINSTRUMTEN: 

- Ouders (partner) 

o + kennen kind (jongere, volwassene) goed, geschiedenis  

o - geheugen, vertekend beeld, kennis ontwikkeling, kennis stoornis (te weinig of te veel)  

hebben zelf hun kind al gediagnosticeerd via google screeners 

- Leerkracht (kinderverzorger) 

o + kent kind goed, kennis normale ontwikkeling, sociale context  kunnen kind vergelijken 

met groep 

o – al dan niet beperkte kennis over stoornis, kennen kind korte tijdspanne, kent het kind maar 

in één context 

- Professioneel  

o + kennis typische ontwikkeling, kennis stoornis (afhankelijk van opleiding en ervaring) 

o - kent kind (jongere, volwassene) vaak niet goed, momentopname 

 Vaak lage overeenkomst tussen verschillende informanten 
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DIAGNOSTISCHE INSTRUMENTEN  

 Doel 

Bijdrage tot onderkennende diagnose. 

 Belang 

- “Weten” wat er aan de hand is 

- Aangepaste ondersteuning voor het gezin 

- Toegang tot professionele hulpverlening: interventie, thuisbegeleiding, extra begeleiding op school of 

werk, buitengewoon onderwijs, bijkomende kinderbijslag,… 

- Gezinsuitbreiding 

 Methode

- Multimodaal (combinatie verschillende methoden en informanten) 

o Methoden:  

 Interview 

 Observatie 

 (Test)onderzoek (psychologisch, logopedisch,…)  

 

o Informanten: 

 Ouders (partner) 

 Leerkracht 

 Kind, jongere, volwassene 

- Diagnose moet worden gesteld door professionele hulpverleners 

- Multidisciplinair team (psycholoog, logo, kine/ergo, arts, ….) 

 Keuze instrument baseren op: 

- Leeftijd van de person 

- Afnameduur 

- Bijkomende info 

Psychometrische kwaliteiten 

- Betrouwbaarheid 

- Validiteit 

Normen 

- Cut-off scores / algoritmes 

- Vergelijking leeftijdsgroep  

- Vergelijking andere klinische groepen 
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ASSESSMENT INSTRUMENTEN 

 Doel 

Sterktes en zwaktes van kinderen, jongeren, volwassenen in kaart brengen. 

 Belang 

Aanknopingspunten voor handelingsplan. 

 Keuze instrument baseren op 

- Domeinen / vaardigheden waarover men info wil:  

o Intelligentie, ontwikkelingsniveau 

o Dagelijkse vaardigheden, adaptief gedrag 

o Taal 

o Grove en fijne motoriek 

o Sociale vaardigheden   

o Schoolse vaardigheden 

o Executieve functies  

- Informant  

o Kind, jongere, volwassene 

o Ouders (partner) 

o Leerkracht  

- Methode 

o Vragenlijst  

o Interview 

o Observatie 

o (Test)onderzoek 

- Normen 

o Vergelijking leeftijdsgenoten 

FOCUS: ONDERKENNENDE DIAGNOSTIEK 

o Beschrijven en inventariseren van gegevens m.b.t. de ‘probleemsituatie” 

o Relevant 

o volledig (representatieve steekproef) 

o “objectief” 

o multimethodisch, multi-informant, interdisciplinair 

o Ordenen en verwerken van gegevens 

o empirisch classificatiesysteem 

  → dimensionele benadering: vb. ASEBA vragenlijsten, RDoC (Insel et al., 2010) 

o klinisch classificatiesysteem  vooral!! 

 → categorische of typologische benadering: vb. DSM-IV-TR 

o combinatie: vb. DSM-5 

 

o Evaluatie van beperking en/of ondersteuningsbehoefte (impairment, disability, ernst) 
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! Verder rekening houden met 

- Context 

- Cultuur 

- Ontwikkelingsstrajecten 

 

- “Normaal” vs “abnormaal” 

- Typisch vs atypisch 

- Neurodiversiteit 

DIAGNOSTIEK MOET OP VERSCHILLENDE NIVEAUS GEBEUREN 

- verwarring van diagnostische niveaus zorgt voor pseudo-differentiële diagnoses: 

1. genetisch niveau (genotype) 

 Voorbeeld: Down syndroom, Fragiel X syndroom 

2. Neuroanatomie 

 Voorbeeld: periventriculaire leukomalacie 

3. neurofysiologie, neurochemie 

 Voorbeeld: EEG-afwijkin 

4. (neuro-)psychologie ( ~ cognitief endofenotype) 

 Voorbeeld :’visuospatiële leerstoornis’, executieve stoornis 

5. klinisch beeld, gedragsniveau (fenotype) 

 Voorbeeld: autismespectrumstoornis, ADHD, dyslexie, verstandelijke beperking... 

 Op elk niveau spelen ook omgevingsinvloeden een rol 

Bvb. Fragiel X (gen) kan samenkomen met inhibitieproblemen (neuropsycho) en zich uiten in dyslexie (feno). 

Bvb. Een EEG-afwijking (neurofysio) kan samen voorkomen met inhibitieproblemen (neuropsycho) en zich uiten 

in ADHD (feno). 

Bvb. Syndroom van down (geno) kan zich uiten in een verstandelijke beperking (feno). 

Bvb. Een deletie op chrs 16 (geno) kan samen met visuospatiale problemen (neuropsycho) zich uiten in autisme 

en dyscalculie (feno). 

GENETISCHE OF CHROMOSOMALE STOORNIS ~ GEDRAGSMATIG FENOTYPE 

1. Lesch-Nyhan syndroom   zelfmutilatie = zichzelf verwonden, bvb bijten in eigen 

nagels en  handen 

2. Prader-Willi syndroom   abnormaal zoeken naar voedsel 

3. Syndroom van Rett  verlies van doelgerichte handbewegingen, bvb niet meer iets 

kunnen vastpakken, grijpen in het niks, handen samenwrijven !!dit moet je kunnen 

herkennen in een casus!!! 
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HOOFDSTUK 2: AUTISMESPECTRUMSTOORNIS  

VERSCHILLENDE NIVEAU’S  

 

 

 

 

 

DSM IV(-TR) (1994, 2000) 

Pervasive Developmental Disorders 

̶ Autistic Disorder 

̶ Rett's Disorder 

̶ Childhood Disintegrative Disorder 

̶ Asperger’s Disorder 

̶ PDD-NOS = pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anders omschreven (including atypical autism) 

IN VLAANDEREN 

̶ Autisme 

̶ Syndroom van Rett 

̶ Desintegratiestoornis van de kindertijd 

̶ Syndroom van Asperger 

̶ Atypisch autisme 

DSM-5 (2013): VERANDERINGEN 

Er gebeurden heel wat veranderingen met het uitbrengen van de DSM-5. 

1. Autismespectrumstoornis: veruit de belangrijkste verandering bij de neurobiologische 

ontwikkelingsstoornissen 

2. Subcategorieën verdwijnen, slechts één overkoepelende stoornis blijft over  

Autismespectrumstoornis 

3. Rett en andere etiologische subgroepen worden beschreven door gebruik te maken van een 

specificatie: “samenhangend met bekende somatische of genetische aandoening of omgevingsfactor” 

4. Nog slechts 2 domeinen van symptomen 

a. Sociale communicatie en sociale interactie 

b. Beperkte repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten 

5. Elke verwijzing naar taalproblemen is verdwenen !!! 

6. Later manifest worden van symptomen of maskeren van symptomen wordt erkend in DSM-5 

7. Nieuw kenmerk: “hypo- of hyperreactiviteit op zintuiglijke prikkels of ongewone belangstelling voor de 

zintuiglijke aspecten van de omgeving”  

a. overgevoeligheid voor geluid, niet alleen luide geluiden! 

8. Ontwikkeling wordt beter in rekening gebracht 
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9. Pervasive Developmental Disorder wordt vervangen door Autism Spectrum Disorder 

10. Comorbiditeit met ADHD, DCD (developmental coordination disorder), taalstoornis…is toegestaan 

a. In DSM4 was comorbiditeit NIET toegestaan! 

b. DUS in klinische praktijk ontstond met DSM5 een toename van dubbel of meerdubbele 

diagnoses 

PERVASIVE DEVELOPMENTAL DISORDERS (1980-2013) 

DSM-III PDD: 5 stoornissen waaronder infantile autism (1980) 

DSM-III-R PDD: autistic disorder en PDD-NOS (1987) 

DSM-IV PDD: 5 stoornissen; Asperger, Rett en CDD komen erbij (1994) 

DSM-5 PDD: idem; enkel correctie criteria PDD-NOS (2000) 

DSM-5 (2013) 

De ‘umbrella’ verdween, het werd allemaal autisme spectrum disorder. 

Deze term zal waarschijnlijk niet standhouden gezien men het woord 

‘stoornis’ er waarschijnlijk zal uithalen zodat iedereen erbij kan 

aansluiten, het zou een neutralere term worden. 

PS: schrijf op het examen geen DSM-V, maar DSM-5! 

Het is niet zo nieuw, want uit ouder artikel blijkt dat ASS een zeer 

heterogene populatie bevat, met als ‘core symptoms’ tekorten in: 

1. Sociaal: affectief/gedragsmatig functioneren 

2. Communicatief: Taalontwikkelingsstoornissen met tegelijk interpersoonlijke communicatiestoornissen 

3. Stereotiep: Beperkte/specifieke interesses/preoccupaties/acitiviteiten vaak repititief/stereotyp van 

aard 

Autisme werd hier gezien als overkoepelende term voor een spectrum aan stoornissen met gelijkenissen en 

verschillen in klinische presentatie. 

ONTWIKKELINGSTRAJECT RECEPTIEVE  TAAL 

Veel onderzoek bij jonge kinderen met verhoogde kans op ASS  worden 

gevolgd vanaf 5 maand (bvb door een zus met ASS) 

 Geel: ASS 

 Oranje: subklinisch ASS 

 Groen: atypische ontw maar geen ASS 

 Blauw: typisch traject, geen ASS 

Dus niet alle kinderen met ASS hebben taalproblemen, sommige halen hogere scores, maar sommige halen ook 

veel lagere scores (geel) 

Hoog-risico vertoont meer variatie in receptieve taalontwikkeling, maar gemiddelde groei is gelijkaardig. 
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ONTWIKKELINGSTRAJECT EXPRESSIEVE  TAAL 

Vrij homogeen als voor receptieve taal, sommigen doen het wat beter. 

Ook hier is er meer variatie bij HR, maar ze laten ook een lagere groei zien. 

WAAROM VERANDERING NODIG? 

Er waren 2027 symptoomcombinaties voor autistic disorder in DSM-IV-TR, nu 11 

voor ASS. Er is een gewijzigd autismelandschap, vroeger dacht men dat ASS vooral voorkwam met 

verstandsbeperking. Nu meer verwijzingen van: 

- Jonge kinderen 

- Oudere kinderen met normale begaafdheid 

- Jongeren en volwassenen 

 

- PDD-NOS (pervasive developmental disorder) > autistic disorder 

- Problemen met criteria Asperger syndroom 

LET OP: onderstaande zijn DSM-IV-TR criteria!!! 

DSM-IV-TR CRITERIA ASS 

A. Een totaal van zes (of meer) items van (1), (2) en (3) met ten minste twee van (1), en van (2) en (3) elk 

één: 

1. kwalitatieve beperkingen in de sociale interacties zoals blijkt uit ten minste twee van de volgende: 

a. duidelijke stoornissen in het gebruik van verschillende vormen van non-verbaal gedrag, 

zoals oogcontact, gelaatsuitdrukking, lichaamshoudingen en gebaren om de sociale 

interactie te bepalen 

b. er niet in slagen met leeftijdgenoten tot relaties te komen, die passen bij het 

ontwikkelingsniveau 

c. tekort in het spontaan proberen met anderen plezier, bezigheden of prestaties te delen 

(bijvoorbeeld het niet laten zien, brengen of aanwijzen van voorwerpen die van 

betekenis zijn) 

d. afwezigheid van sociale of emotionele wederkerigheid 

B.  Kwalitatieve beperkingen in de communicatie zoals blijkt uit ten minste één van de volgende: 

2. achterstand in of volledige afwezigheid van de ontwikkeling van de gesproken taal (niet 

samengaand met een poging dit te compenseren met alternatieve communicatiemiddelen zoals 

gebaren of mimiek) 

a. bij individuen met voldoende spraak duidelijke beperkingen in het vermogen een gesprek 

met anderen te beginnen of te onderhouden 

b. stereotiep en herhaald taalgebruik of eigenaardig woordgebruik 

c. afwezigheid van gevarieerd spontaan fantasiespel (‘doen-alsof spelletjes’) of sociaal 

imiterend spel (‘nadoen’ spelletjes) passend bij het ontwikkelingsniveau 

C.  Beperkte, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten zoals blijkt 

uit ten minste één van de volgende: 

3. sterke preoccupatie met één of meer stereotiepe en beperkte patronen van belangstelling die 

abnormaal is ofwel in intensiteit ofwel in richting 

a. duidelijk rigide vastzitten aan specifieke niet-functionele routines of rituelen 

 nood aan 

leeftijdsgebonden 

voorbeelden  deze 

werden toegevoegd 
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b. stereotiepe en zich herhalende motorische maniërismen (bijvoorbeeld fladderen of 

draaien met hand of vingers of complexe bewegingen met het hele lichaam) 

c. aanhoudende preoccupatie met delen van voorwerpen 

D.  Achterstand in of abnormaal functioneren op ten minste één van de volgende gebieden met een 

begin voor het derde jaar: (1) sociale interacties, (2) taal zoals te gebruiken in sociale communicatie of 

(3) symbolisch of fantasiespel. 

E. De stoornis is niet eerder toe te schrijven aan de stoornis van Rett of een desintegratiestoornis van de 

kinderleeftijd. 

DSM-IV-TR CRITERIA VOOR STOORNIS VAN RETT 

A. Alle volgende: 

1. duidelijk normale prenatale en perinatale ontwikkeling 

2. duidelijk normale psychomotore ontwikkeling gedurende de eerste vijf maanden na de geboorte 

3. normale schedelomvang bij de geboorte 

B. Begin van alle volgende, na de periode van normale ontwikkeling: 

1. afname van de schedelgroei tussen de leeftijd van vijf maanden en 48 maanden 

2. Verlies van eerder verworven doelgerichte handvaardigheden tussen de leeftijd van vijf maanden 

en dertig maanden met de hierop volgende ontwikkeling van stereotiepe handbewegingen 

(bijvoorbeeld handen wringen of ‘handenwassen’) 

3. Verlies van sociale betrokkenheid vroeg in het beloop (hoewel sociale interactie zich later wel 

ontwikkelt) 

4. Optreden van een slechte coördinatie van het lopen of de bewegingen van de romp 

5. Ernstige beperkingen in de ontwikkeling van de expressieve en receptieve taal met ernstige 

psychomotorische achterstand 
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DSM-IV-TR CRITERIA VIIR DESINTEGRATIESTOORNIS VD KINDERTIJD 

A. Een duidelijk normale ontwikkeling gedurende ten minste de eerste twee jaar na de geboorte, zoals 

blijkt uit de aanwezigheid van bij de leeftijd passende verbale en nonverbale communicatie, sociale 

relaties, spel en aanpassingsgedrag. 

B. Aanzienlijk verlies van voorheen verworven vaardigheden (voor het tiende jaar) op ten minste twee 

van de volgende terreinen: 

1. expressieve en receptieve taal 

2. sociale vaardigheden en aanpassingsgedrag 

3. zindelijkheid voor urine en ontlasting 

4. spel 

5. motorische vaardigheden 

C.  Afwijkingen in het functioneren op ten minste twee van de volgende terreinen: 

1. kwalitatieve beperkingen in sociale interacties (bijvoorbeeld beperkingen van het non-verbale 

gedrag, er niet in slagen relaties met leeftijdsgenoten te ontwikkelen, gebrek aan sociale en 

emotionele wederkerigheid) 

2. kwalitatieve beperkingen van de communicatie (bijvoorbeeld achterstand in of afwezigheid van 

gesproken taal, onvermogen een gesprek met anderen te beginnen of te onderhouden, stereotiep 

en zich herhalend taalgebruik, afwezigheid van fantasiespel (‘doen-alsof’ spelletjes)) 

3. beperkte, zich herhalende en stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten, 

waartoe ook behoren motorische stereotypieën en maniërismen 

D. De stoornis is niet eerder toe te schrijven aan een andere specifieke pervasieve ontwikkelingsstoornis 

of schizofrenie. 

DSM-IV-TR CRITERIA VOOR STOORNIS VAN ASPERGER 

A. Kwalitatieve beperkingen in de sociale interactie, zoals blijkt uit ten minste twee van de volgende: 

1. duidelijke stoornissen i/h gebruik van verschillende vormen van non-verbaal gedrag, zoals 

oogcontact, gelaatsuitdrukking, lichaamshoudingen & gebaren om de sociale interactie te bepalen 

2. er niet in slagen met leeftijdgenoten tot relaties te komen die passen bij het ontwikkelingsniveau 

3. tekort in het spontaan proberen met anderen plezier, bezigheden of prestaties te delen 

(bijvoorbeeld het niet laten zien, brengen of aanwijzen van voorwerpen die van betekenis zijn) 

4. afwezigheid van sociale of emotionele wederkerigheid 

B. Beperkte, zich herhalende en stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten zoals 

blijkt uit ten minste één van de volgende: 

1. sterke preoccupatie met één of meer stereotiepe en beperkte patronen van belangstelling die 

abnormaal is ofwel in intensiteit ofwel in richting 

2. duidelijk rigide vastzitten aan specifieke niet-functionele routines of rituelen 

3. stereotiepe en zich herhalende motorische maniërismen (bijvoorbeeld fladderen of draaien met 

hand of vingers of complexe bewegingen met het hele lichaam) 

4. aanhoudende preoccupatie met delen van voorwerpen 

C. De stoornis veroorzaakt in significante mate beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren 

of het functioneren op andere belangrijke terreinen. 

D. Er is geen significante algemene achterstand in taalontwikkeling (bijvoorbeeld het gebruik van enkele 

woorden op de leeftijd van twee jaar, communicatieve zinnen op de leeftijd van drie jaar). 

E. Er is geen significante achterstand in de cognitieve ontwikkeling of in de ontwikkeling van bij de 

leeftijd passende vaardigheden om zichzelf te helpen, gedragsmatig aanpassen (anders dan binnen 

sociale interacties) en nieuwsgierigheid over de omgeving. 

F. Er is niet voldaan aan de criteria van een andere specifieke pervasieve ontwikkelingsstoornis of 

schizofrenie. 
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DSM-IV-TR CRITERIA VOOR PERVASIEVE ONTWIKKELINGSSTOORNIS NIET ANDERSZINS 

OMSCHREVEN (MET INBEGRIP VAN ATYPISCH AUTISME) 

Deze categorie moet gebruikt worden als er een ernstige en pervasieve beperking is in de ontwikkeling van de 

wederkerige sociale interactie samen met tekortkomingen in ofwel de verbale ofwel non-verbale 

communicatieve vaardigheden of door de aanwezigheid van stereotiep gedrag, interesses en activiteiten, 

terwijl niet voldaan wordt aan de criteria voor een specifieke pervasieve ontwikkelingsstoornis, schizofrenie, 

schizotypische persoonlijkheid of ontwijkende persoonlijkheidsstoornis. Zo behoren tot deze categorie ook de 

‘atypische autisme’ beelden die niet voldoen aan de criteria van de autistische stoornis vanwege een begin op 

latere leeftijd, atypische symptomatologie of te weinig symptomen of deze allemaal 

DSM-5 CRITERIA ASS 

A. criterium A) 3 zaken moeten aanwezig zijn: Persisterende deficiënties in de 

sociale communicatie en sociale interactie in uiteenlopende situaties, zoals 

blijkt uit de volgende actuele of biografische (= niet per se noodzakelijk dat ze 

nog heel duidelijk zichtbaar zijn bij mensen met normale begaafdheid en ouder 

zijn, soms in verleden duidelijk maar nu niet meer zichbaar) kenmerken (de 

voorbeelden zijn bedoeld als illustratie en geven geen volledig beeld)  

1. Deficiënties in de sociaal-emotionele wederkerigheid 

variërend van bijvoorbeeld op een abnormale manier sociaal contact maken en niet in 

staat zijn tot een normale gespreksinteractie; het verminderd delen van interesses, 

emoties of affect; een onvermogen om sociale interacties te initiëren en te 

beantwoorden; tot het niet in staat zijn om een interactie te beginnen of erop in te 

gaan. (bvb geen hulp durven vragen, geen vragen durven stellen…) 

2. Deficiënties in het non-verbale communicatieve gedrag dat gebruikt wordt voor 

sociale interactie  

variërend bijvoorbeeld van slecht geïntegreerde verbale en non-verbale communicatie; 

abnormaal gedrag bij oogcontact en lichaamstaal of deficiënties in het begrijpen en 

gebruiken van gebaren; tot een totaal ontbreken van gezichtsuitdrukkingen en non-

verbale communicatie. 

Bvb. ook ajoint attention, niet kijken bij wijzen, oogcontact, gebaren, wuiven, lachen… 

3. Deficiënties in het ontwikkelen, onderhouden en begrijpen van sociale relaties  

variërend van bijvoorbeeld problemen met het aanpassen van gedrag aan verschillende 

sociale omstandigheden; moeite met deelnemen aan fantasiespel of vrienden (abder 

concept van vriendschap, bvb enkel op basis van gedeelde belangstelling) maken; tot 

afwezigheid van belangstelling voor leeftijdsgenoten. 

Bvb. ‘jij bent mijn vriend omdat je eens lief was voor me’, vriendschappen… 

B. Criterium B) minimum 2 aanwezig: Beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses of 

activiteiten, zoals blijkt uit minstens twee van de volgende actuele of biografische kenmerken (de 

voorbeelden zijn bedoeld als illustratie en geven geen volledig beeld)   MINIMUM 2 

AANWEZIG, actueel OF biografisch 

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

zoals eenvoudige motorische stereotypieën, speelgoed in een rij zetten of voorwerpen 

ronddraaien, echolalie (= herhalen wat ze horenn uitgesteld of niet), idiosyncratische 

uitdrukkingen, op tenen lopen, rond as draaien, alles wat je tegenkomt laten draaien… 

2. Hardnekkig vasthouden aan hetzelfde, inflexibel gehecht zijn aan routines of 

geritualiseerde patronen van verbaal of non-verbaal gedrag bijvoorbeeld extreem 

overstuur bij kleine veranderingen (nieuw dekbed), moeite met overgangen (zomer- 

Altijd kijken naar 

ontwikkelingsgeschiedenis, 

bvb. ADI-R vergelijken 

vroeger & nu 
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naar winterkleren, wegomellegging, thuis-school…), rigide denkpatronen, rituele wijze 

van begroeten, de behoefte om steeds dezelfde route te volgen of elke dag hetzelfde te 

eten. (bvb alles moet van een merk zijn)  voorspelbaarheid geeft rust 

i. Bij observatie; iets veranderen aan kamerschikking, vaste plaatsen aan tafel 

veranderen  emotionele reacties observeren 

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

een sterke gehechtheid aan of preoccupatie met ongebruikelijke voorwerpen, bijzonder 

specifieke of hardnekkige interesses 

i. Voorbeeld van kindje dat rondloopt met zeil van 3 op 3  opgelost door het 

steeds wat meer te verkleinen 

ii. Interesse voor treinen, landbouw, planeten  hier ALLES over weten 

iii. Meisjes vaak maatschappelijk aanvaarde interesses zoals make-up, paarden…  

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

zintuiglijke aspecten van de omgeving bijvoorbeeld duidelijk ongevoelig voor pijn en/of 

temperatuur, een negatieve reactie op specifieke geluiden of texturen, excessief ruiken 

aan of aanraken van voorwerpen, visuele fascinatie met lichten of beweging. 

i. Smaken, auditief, voelen, etiketjes, kousen, pijn, evenwicht, spierspanning, 

honger wel/niet voelen, voldaan wel/niet voelen 

 Criteria A en B: specificeer actuele ernst (gebaseerd op beperkingen in de sociale communicatie en 

beperkte, repetitieve gedragspatronen)  

C. Criterium C: De symptomen moeten aanwezig zijn in de vroege ontwikkelingsperiode (= voor 3j), maar 

kunnen soms pas volledig manifest worden wanneer de sociale eisen de begrenzende vermogens 

overstijgen, of kunnen worden gemaskeerd door op latere leeftijd aangeleerde strategieën.  

1. Bvb kinderen van 2j die opgevoed worden door ouders/grootouders die niet werken, 

die zijn helemaal gesteld op kind en brengen geen veranderingen aan. Dan is het niet zo 

duidelijk, bvb altijd chocolade van zelfde merk kopen en het daardoor niet opmerken 

en dan komt het kind op school en is het opeens een probleem. 

2. Naarmate ouder worden veranderen de eisen 

3. Vooral meisjes, maar ook jongens, maskeren door zich aanvaardbaar te gaan gedragen 

 niet opvallen, geen vragen stellen, aangeleerde strategieën, rondkijken en leren van 

anderen en dit nadoen (meisjes doen dit meer dan jongens) 

D. De symptomen veroorzaken klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociale of 

beroepsmatige functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen.  

E. De stoornissen kunnen niet beter worden verklaard door een verstandelijke beperking (verstandelijke 

ontwikkelingsstoornis) of een globale ontwikkelingsachterstand. Een verstandelijke beperking en de 

ASS komen geregeld samen voor; om de comorbide classificatie ASS naast een verstandelijke 

beperking toe te kennen moet de sociale communicatie onder het verwachte algemene 

ontwikkelingsniveau liggen. 

1. Bvb vergelijken met een gemiddeld persoon met verstandelijke beperking en eventueel 

dubbele diagnose stellen. 

2. Voorbeeld: OPGELET: Symbolisch spel ontstaat in typische ontwikkeling tss 15-

18maanden, sommige autisten hebben het moeilijk met fantasiespel (kind heeft geen 

fantasiespel  autisme, maar kind heeft ontwikkelingsleeftijd van 1j, dus duidelijk 

vertraagde ontwikkeling  maar in typische ontwikkeling ook maar op 15-18m??  

foutieve redenering gemaakt, niet noodzakelijk autisme! 

3. Differentiaaldiagnose: ASS en VB, inschatting maken of ASS < VB 

NIEUW 

criterium!!!! 

NIEUW 

criterium!!!! 
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!!! 2 hoofdkenmerken moeten aanwezig zijn, MAAR er zijn veel variaties op mogelijk. Sommigen maken 

bijvoorbeeld géén oogcontact, anderen overmatig veel. Bvb. volwassenen die probeerden te leren zich normaal 

te gedragen, bijvoorbeeld op een trouwfeest; soms maak je oogcontact, soms niet. Ze gaan dit dan heel 

letterlijk nemen. Het is ook cultuurverschillend. 

!!! ADI-R: aan begin en einde van interview zelfde vraag stellen; wanneer is het begonnen?  Op einde van 

interview beseffen ouders vaak dat het toch al langer aan de gang is.  

COMORBIDITEIT 

Comorbiditeit/Co-occurence wordt in DSM-5 als ‘specifier’ toegevoegd aan de diagnose 

autismespectrumstoornis.  

Specifiers zijn:  

- met of zonder bijkomende verstandelijke beperking 

- met of zonder bijkomende taalstoornis 

- samenhangend met een bekende somatische of genetische aandoening of omgevingsfactor (bvb 

Fragiel X) 

- samenhangend met een andere neurobiologische ontwikkelings-, psychische of gedragsstoornis  

 Bij ca. 70% minstens 1 comorbide stoornis  vaak zal bijkomende stoornis voor meer ongemak zorgen dan 

ASS zelf  niet om zoveel mogelijk te labelen, maar gewoon aandacht voor bijkomende problemen 

- Verstandelijke beperking (maar minder frequent dan eerst gedacht) 

- Taalstoornis 

- ADHD 

- DCD 

- Depressie 

- Angststoornissen 

- OCD 

(zie ook Lai et al., 2019) 

 Ook medische en lichamelijke “comorbiditeit”, o.m. 

- Immuunziekten 

- Gastrointestinale ziekten ! veel 

- Epilepsie (11-39%) ! veel 

o Vooral puberteit 

- Slaapstoornissen (50-80%) 

o Rekening mee houden!  melatonine 

- Genetische stoornissen 
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Laatste tijd heel wat te doen in de literatuur rond darmflora 

We zien verschillen tussen darmflora van ASS en mensen 

zonder ASS! (nog niet veel zicht op) 

Verklaringen/etiologie belang?  hersenzenuw die 

rechtstreekse lijn heeft tss maag-darmstelsel en hersenen 

 men vermoedt dat er bepaalde plastische perioden zijn 

in de microbiota/hersenontwikkeling die zouden kunnen 

samensporen (hypothetisch!) bvb. overgang fles-vaste 

voeding, ontw van sensorische functies (taal…) 

Massaal veel onderzoek hiernaar, stoelgang verzamelen die 

ingevroren wordt en op gezette tijden worden die 

geanalyseerd. 

! Niet enkel bij ASS, ook bij ADHD, schizofrenie en andere 

ontwikkelingsstoornissen. 
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ASS DIAGNOSES < 7 JAAR IN AUSTRALIË  

DSM-5 in 2013 ingevoerd, bij ons werd die vertaald in 2014 MAAR die is nog 

eigenlijk niet zo fantastisch ingeburgerd, de term ASS wel, maar het gaat 

traag (men wacht op de ICD11) 

in Australië werd DSM fel ingevoerd (2013) 

Globale stijging van diagnoses NA 2013!!!!!!! 

 Rode lijn geeft predictie aan hoe het verder zou gelopen zijn als DSM-5 

niet was gepubliceerd (dus op basis van DSM-4-TR)  we zien dus dat er 

geen stijging meer is nu, er is een stablisering + Diagnose van pdd-nos vallen 

uit de boot.       

          Bent et al., 2017, JADD 

ICF 

 over globaal functioneren van persoon 

 Core sets: selecties uit ICF voor bepaalde stoornissen: 111 categoriëen + leeftijdsspecifiek (0-5, 6-16, 17+) 

(slide 33-34)  

- ICD-11 beveelt het gebruik van ICF categorieën aan 

- Gebruik zal leiden tot een gestandaardiseerd en comprehensief beeld van de persoon met ASS, over 

disciplines heen 

- ICF Core Sets zullen ongetwijfeld een rol spelen in persoonsgebonden budget, in handelingsplanning, 

in uitbouw van voorzieningen, in registratie, in wetenschappelijk onderzoek edm. 

- Instrumenten zullen worden ontwikkeld om ze te meten 
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SUBTYPOLOGIEËN ASS 

3 kenmerken om social communicatieve moeilijkheden van mensen met ASS te omschrijven: 

ALOOF 

- Ze gaan enkel naar anderen toe als een basisbehoefte bevredigd moet worden (honger, toilet…) 

verder geen belangstelling voor sociale contacten met anderen 

- Vooral bij mensen met verstandelijke beperking, matig tot ernstig verstandelijk beperkt 

- Met ouder worden gaat aloof over naar ander type, bvb via passief naar active-but-odd 

- Bij aloof vooral gebrek aan wederkerigheid! Er is nauwelijks interactie en als ze er is, is ze omdat zij 

zelf iets nodig hebben 

PASSIVE 

- Ze gaan zelf ook niet naar andere toestappen, als andere hen benaderen gaan ze er wel op in, niet 

afwenden 

- Enkel in interactie treden als iemand anders ermee begint 

ACTIVE-BUT-ODD 

- Gaan meestal leiding nemen in gesprek, bvb vragen stellen aan anderen 

- Volwassen vinden dat soms wel leuk, vragen heb jij een hond, of welk merk van wasmachine heb jij, 

heel specifieke vragen!  

- Interactie openen met iets wat hen bezighoudt en hier de hele tijd vragen over stellen, wnr iemand 

erop kan antwoorden vinden ze dat soms wel leuk waardoor het niet zo vreemd lijkt, maar als je zelf 

een vraag stelt wordt er NIET geantwoord! Stellen vragen op stereotype manier, dit doen ze wss om 

niet verrast te worden en geen vragen te krijgen over gevoel ofzo 

- Ze structureren zo de interactie en houden controle 

- Enkel geïnteresseerd in eigen input en niet vd ander 

- In volwassenheid gaat het soms over naar stilled and overformal 

STILLED AND OVERFORMAL 

- Hoogdravende, overformele groep, mensen waar je op eerste zicht niks aan merkt 

- Functioneren ook door of leiding te nemen of door regels fantastisch goed te kennen die ze geleerd 

hebben 

- Bvb boekhouders, verzekeringsagenten (jargon waar je niks van begrijpt) die leiden de interactie en 

verkopen een heleboel overbodige onzin en jargon maar het hoort bij het SCRIPT 

- Ultieme beroep: butler  alles is geregeld bij een butler, je kan je permitteren om bepaalde 

omgangsstijl te gebruiken en dat wordt geaccepteerd want dat zijn de regels, ze weten alle regels het 

beste van iedereen 

 Complementaire huwelijken vaak bij ASS! Man met ASS, vrouw als zorgverlener of als manager die alles 

regelt 

 Goede vaders, want schoenen uit is ALTIJD schoenen uit, heel duidelijke regels (tot in puberteit wordt dat 

nog erg geapprecieerd). Als moeder uitvalt door ziekte/… en vader moet alles opvangen, dan opeens 

problemen merken 
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HISTORISCH 

- Term autisme eerst gebruikt door Bleuler, 1911 

- Diagnose autisme eerst gesteld door Pedologisch Instituut Nijmegen, jaren ‘30 

- Eerste belangrijke wetenschappelijke beschrijving door Kanner, 1943 

o Geboren in Oostenrijk in 1896 

o Opgeleid te Wenen tot arts 

o Emigreerde naar VS in 1924 

o Werd hoofd van de John Hopkins kliniek te Baltimore 

o ’Vader' der kinderpsychiatrie 

o Publiceerde in 1943 het artikel: "Autistic Disturbances of Affective Contact" op basis van 11 

case-studies  

 11 casussen 

• 3 stom, 3 meisjes, 5 vergrote hoofdomtrek, 4 hadden als vader een 

psychiater  

Puur contextueel, geen causaliteit! 

 voorbeeldje van DONALD GRAY TRIPLETT die normaal onderwijsparcours kon maken met ASS 

- Kanner en Eisenberg hadden in de volgende 30 jaar meer dan 100 kinderen met autisme in 

begeleiding 

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

waren 

o Afzijdigheid en onverschilligheid t.a.v. anderen 

o Intense weerstand tegen veranderingen in de repetitieve routines van het kind 

- In geen enkele publicatie verwees Kanner ooit naar Hans Asperger 

Voor 1943: 

- Broeder Juniper (13e eeuw) verhaal van varkenspoot, blind voor context, letterlijke interpretatie 

- John Haslam (1809): Cases of insane children 

- Henry Maudsley (1879): The insanity of early life 

- 29 getuigenverklaringen over Hugh Blair (1747) 

- Wolvenkinderen 

o Veel beschrijvingen uit India 

o Bekendste: Victor, “the Wild Boy of Aveyron” (1798) 

 Niet spreken, geen oogcontact, snee in halsslagader (litteken in nek) ouders wisten 

geen weg met hun kind, halsslagader overgesneden en in bos gelegd, wolven hem 

gevonden en bloed gestold met likken.  

Nooit gelukt om hem te leren praten wellicht had die ASS  Vrij zeker dat autismespectrumstoornis bestond 
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HANS ASPERGER 1906-1980 

- Geboren in Oostenrijk in 1906 

- Opgeleid te Wenen tot pediater 

- Interesse voor remediërende pedagogiek 

- Publiceerde in 1944 het artikel: “Die ‘Autistischen Psychopathen’ im Kindesalter” 

- Zijn werk werd pas vanaf 1981 bekend door toedoen van Lorna Wing  

- Wellicht had Grunya Sukhareva het in 1926 in haar artikel “Die schizoiden Psychopathien im 

Kindesalter” al eerder over deze stoornis 

ASPERGER SYNDROOM 

Hans Asperger (1944): Die autistische Psychopathen im Kindesalter 

- 4 kinderen + samenvatting van de kenmerken van andere kinderen 

- Veel minder systematisch dan Kanner 

- Vermeldde ook niet het werk van Sukhareva (1926) 

Asperger syndroom van 1994: 

- Fundamenteel: beperking van sociale relaties 

- Afwijkende taal, m.i.b.v. idiosyncratische of ongewone spraak en conversatieproblemen 

- Specifieke interesses, abnormale fixaties, stereotiep spel en bewegingen, rituele gedragingen 

- Alle niveaus van intelligentie (vergat hij later) 

Wing (1981) 

- Eerste beschrijving van AP in Engelse literatuur: Asperger’s syndrome 

- Kleine aanvullingen 

- Benadrukte dat het paste binnen een ruimer spectrum  

Frith (1991) 

- Eerste volledige Engelse vertaling van artikel Asperger  

ICD-10 (1993) en DSM-IV(-TR) (1994, 2000) criteria  hier verscheen asperger plots 

- Sociale tekorten 

- Beperkte interesses of gedragingen 

- Normale taalontwikkeling  GEEN communicatieve problemen 

- Normale cognitieve en zelfredzaamheidsvaardigheden 

- Autistic disorder > Asperger 

GEVOLG: in sommige landen heel veel diagnoses 
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HIPPLER & KLICPERA (2003)  

  Analyse van dossiers van 74 kinderen, onderzocht door Asperger of zijn opvolger Kuszen te Wenen 

- Slechts 1 kind met zwakke intelligentie gevonden in de dossiers van Asperger! 

- 48 % VIQ>PIQ; 18 % VIQ < PIQ 

- 95% afwijkende taal en communicatie  Sprak DSM tegen! 

- Ruim 80 % afwijkende nonverbale communicatie 

- 75 % clumsy, 59 % apraxie (motorische problemen!) 

Hans Asperger had banden met nazi-regime  veel protest op syndroom door associatie hiermee 

 men probeerde een duidelijk (kwantitatief) onderscheid te vinden op neuropsychologisch vlak.  AS en ASS 

zijn kwantitatief geen verschillende stoornissen, maar verschillende manifestaties van dezelfde stoornis 

IDA FRYE  In nederland in jaren 30 al term autisme, niet voor schizofrenie maar om kinderen aan te duiden 

Bestaat het nu of niet? Prof denkt van wel, heel beperkte groep wel! Niet de moeite waard om daar een aparte 

stoornis van te maken.Ze worden volgens prof nog veel meer gekenmerkt door preoccupatie met bepaald 

thema waar ze volledig in opgaan. 

Voorbeeld van jongen (8j) prof toch thuis gaan observeren op aandringen vd moeder, op eettafel 10tal 

landbouwmachines uitgestald, uitleg gegeven over landbouwmachines zonder dat prof hiernaar gevraagd was, 

uit zichzelf en opeens zei hij nu ga ik slapen en was hij weg. Jongen was heel de tijd bezig 24/7 met landbouw, 

heel clumsy maar hij wou heel het weekend op de boerderij zijn, altijd maar weer aftellen tot hij weer met 

landbouw bezig kon zijn. Later werkte hij op de groendienst op de gemeente (verengd naar tuinbouw). 

 Geen objectieve criteria om de validiteit van de diverse diagnostische categorieën (Asperger, PDD-NOS, 

atypisch autisme,...) te beoordelen. Categorieën bleken niet nuttig voor keuze van: 

- onderwijsvorm 

- medicatie 

- gedragsmatige aanpak 

- andere aspecten van behandeling 

 Indeling volgens sociale subtypologie of IQ is wellicht zinvoller. Ook omgevingsaspecten gaan keuze van 

interventie meer bepalen dan diagnose. Voor de klinische praktijk is autismespectrumstoornis op dit moment 

het handigst om mee te werken, maar zoektocht naar subgroepen, clusters … gaat wel verder (zie ook verder) 
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ASS ALS DIFFERENTIAALDIAGNOSE 

- Rett syndroom 

- psychotische stoornis 

- sociale angststoornis 

- selectief mutisme 

- taalstoornis  

- sociale (pragmatische) communicatiestoornis 

- verstandelijke beperking 

- ADHD 

- obsessief-compulsieve stoornis 

- reactieve hechtingsstoornis 

- “hoogbegaafdheid” 

- BAP  brother autism phenotype (subklinische vorm) 

- auditieve en visuele beperking 

- ............ 

DSM bevat maar 2 stoornissen die NIET samen knn voorkomen met ASS: 

1. sociale (pragmatische) communicatiestoornis 

2. reactieve hechtingsstoornis 

SYNDROOM VAN RETT 

- minstens 5 maanden normale ontwikkeling 

- tussen 5 en 48 maanden: 

o groei hoofdomtrek vertraagt 

o verlies van fijnmotorische vaardigheden !!! 

typische handwringbewegingen   

o  

- nadien verdere regressie: (vs ASS: progressie wordt verwacht) 

o verlies van taalvaardigheden, verlies van interesse in de omgeving en sociale interactie 

o lijken daardoor (alvast tijdelijk) autistisch 

- oorzaak: (meestal) afwijkend gen (MECP2) op X-chromosoom  

- prevalentie: 1 op 10.000 à 22.000  

- sex-ratio: in principe alleen meisjes 

 DOORVERWIJZEN NAAR CENTRUM VOOR GENETICA 
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DIAGNOSTISCH PROTOCOL 

- Bestuderen van relevante achtergrondinformatie 

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

o een anamnese op diverse terreinen 

o de gezondheidsstatus van het gezin en de ruimere familie 

o 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 

autismespectrumstoornis in kaart brengt 

- Medische evaluatie, die bestaat uit: 

o een klinisch-neurologisch onderzoek 

o een screening van gehoor en visus 

o een genetisch onderzoek, zeker als er sprake is van verstandelijke beperking of als er een 

andere indicatie is 

o een metabool onderzoek enkel op indicatie 

o elektro-encefalogram (EEG), Magnetische Resonantie Imaging (MRI-scan) of andere 

gespecialiseerde onderzoeken ook enkel op indicatie 

- Een kinder- en jeugdpsychiatrisch onderzoek 

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

aangewezen: 

o Observatie in de onderzoekssituatie, al dan niet met behulp van instrumenten 

o een naturalistische observatie, in het kinderdagverblijf, op school of in de thuissituatie, 

wordt sterk aanbevolen  ASS vaak kinderdagverblijf/school want moeilijk te kaderen 

- Verzamelen van informatie van de leerkracht, uit het kinderdagverblijf of van andere relevante 

betrokkenen, via vragenlijsten of interview 

- ALTIJD een psychodiagnostisch onderzoek. Afhankelijk van de leeftijd omvat dit: 

o ontwikkelings- of intelligentieonderzoek  niet per se IQ-meting, maar je kan een kind ook 

2u lang observeren in gestructureerde situatie 

o neuropsychologisch onderzoek 

o sociaalcognitief onderzoek 

o onderzoek van de schoolse vaardigheden 

- Een evaluatie van taal, spraak en communicatie  logopedist  

o Hoge comorbiditeit! 

- Een evaluatie van het adaptieve functioneren  multidisciplinair team 

- Een (psycho)motorische evaluatie  

HANDELINGSGERICHT DIAGNOSTISCH ONDERZOEK 

- Sterkte-zwakteprofiel 

- Gedrags- en emotionele problemen (+ 

verklaringsanalyse) 

- Cognitieve stijl 

- Sterkte-zwakteprofiel omgeving 

(cf. ook ICF core sets) 

Gemiddelde diagnoseleeftijd daalt  in principe ten laatste op 3j, maar gebeurt zelden voor 3j  algemeen 5j 

 

 



Charlotte Botha 

 
34 

OBSERVEREN: GERICHT KIJKEN 

- Kijken naar kindkenmerken: leftijd, geslacht, voorgeschiedenis…  iemand laten kijken die eventueel 

nog niks weet over de probleemstelling van het kind 

- Setting: speelplaats vs thuis, speelplaats vs klas, klas vs turnles… 

- rol van de aanwezige volwassene 

o welke structuur wordt opgelegd 

o feedback op gedrag (onmiddellijk, uitgesteld, afwezig, …) 

o expliciete/impliciete regels 

- rol van de andere kinderen 

o aantal kinderen 

o acties en reacties van de anderen 

o pestgedrag 

OBSERVATIEMATERIALEN 

CARS2: CHILD AUTISM RATING SCALE 2 

- Diagnostisch instrument  MAAR NIET IN VLAANDEREN WANT GEEN VLAAMSE NORMEN 

- Een objectieve gedragsbeoordelingsschaal 

- Niet enkel gebaseerd op frequentie van gedragingen maar intensiteit, duur en eigenaardigheid. 

- 15 items die handelen over specifieke gedragskenmerken die essentieel zijn met betrekking tot de 

diagnose van ASS. 

- Bedoeld voor professionelen 

- Ingevuld op basis van alle beschikbare informatie (observatie, oudergesprek, dossier, …) 

- 2 versies:  

o CARS2-ST (standaard versie) 

o CARS2-HF (high functioning): gebruikt bij taalvaardige kinderen van 6 jaar en ouder met een 

IQ hoger dan 80.  

- CARS2 bestaat niet in het Nederlands:  

o We gebruikten de CARS2-ST binnen de oefening ‘observatie’ om een manier te hebben om 

gericht te observeren.  

CARS 2-ST 
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INSTRUMENTEN ASS IN VLAANDEREN 

1. Screening  dit altijd eerst doen! 

i. Heeft dit kind een verhoogde kans op ASS? 

ii. Bij aanmelding: richting ASS? 

2. Diagnose 

i. ASS of niet? Cfr. gepaste ondersteuning, gezinsuitbreiding, … 

3. Assessment 

i. Sterkte/zwakte analyse i.f.v. behandelingsplan 

MEENEMEN NAAR EXAMEN: Zie ASS-specifieke instrumentenfiche op Ufora – afkomstig van website 

kwaliteitscentrum voor Diagnostiek (hierop steeds laatste update te vinden) 

https://www.kwaliteitscentrumdiagnostiek.be/  Publicaties  Publicaties jeugdhulp  CDP ASS kinderen en 

jongeren  

SCREENINGSINSTRUMENTEN VOOR ASS 

Waarom screenen?  aanknopingspunten naar diagnostiek toe, denken in de richting van…? 

- Inhoud  

o Symptomen 

 Sociale wederkerigheid: vb. Geen interesse leeftijdsgenootjes 

 Communicatie: vb. vreemde intonatie of geen gebruik van gebaren 

 Specifieke interesses/stereotiep gedrag: vb. fladderen, of interesse in delen van 

speelgoed ipv geheel.  

o Predictoren uit onderzoek (jonge kinderen) 

 vb. snel gefrustreerd bij verandering, hypoactief als baby 

- Bevraging van specifieke leeftijden 

 vb. SCQ: 4 – 5 jaar 

- Extra informatie (vb. motoriek)  uit andere lijsten halen 

  Triade van autisme zit in specifieke screeningslijsten rond ASS, # predictoren bij baby’s zijn hypoactiviteit of 

snelle frustratie bij verandering 

Vroegdetectie is zeer belangrijk!  ouders kunnen anticiperen in opvoeding, begrip, schuldgevoel, 

gezinsplanning… 

20-25% kans dat als eerste kind ASS heeft, het volgende het ook hebben 
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OVERZICHT SCREENINGSVRAGENLIJSTEN 

!! op examen enkel werken met Vlaamse norm Prioritair: die met Vlaamse normen komt eerst!-  SRS-2 en 

SCQ , let op: SRS-A vlaams & nederlandse normen  Nederlands is niet hetzelfde als Vlaams!  

- M-chat: van 16-30 maand ! 

- FYI: 12 mnden (vermelden op examen!) 

 weten bij wie je welke test kan gebruiken, voor welke stoornis, op welke leeftijd… Ouders/school? 

- Ouders: voordeel om ouders te betrekken: kennen hun kind het best, ouders nooit overslaan! + mama 

en papa apart laten invullen! 

- Nadeel: overrapportage door fixatie/weinig kennis van/weinig vergelijk/onderrapportage  vanuit 

idee op voorhand 

- Leerkracht: voordeel: kennen ontwikkelingstaken, vergelijken, in groep zien, enige die kinderen in die 

context zien, kind samen met anderen zien 

- Nadeel: weinig kennis van problematiek, aandacht moet verdeeld worden, heel veel lijsten invullen 

- Professional nadeel: beroepsvorming, geschiedenis van kind nt echt kennen,  

- Voordeel: professioneel oog veel kennis over problematieken 

Ouders heel hoge score voor iets, leerkrachten heel laag of omgekeerd  dit is een belangrijke observatie! 

Soms lijsten met retrospectieve normen = terugkerend, verleden (esat) 

 Informatie klopt niet altijd! Te lang geleden, nog andere kinderen etc 
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DIAGNOSTISCHE INSTRUMENTEN ASS 

- Stigma van diagnose, etikettering 

- Terugbetaling  

- Erkenning voor person zelf en omgeving 

- Meer begrip 

- Kost wel veel geld (assessment) 

- Aanpassing, omgevingsaanpassingen (kader) 

- Zelfbeeld  zo vroeg mogelijk!!!!!!! 

o Overprikkeld zijn, in volwassenheid depressief wnr niet op tijd gediagnosticeerd 

- ‘wat is er an de hand met mij?’ ze willen wel een verklaring 

- Organiseren van gezin 

- Er bestaat niet 1 test voor ass, multidisciplinair meerdere methodes en informanten, meerdere 

settings 
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 LET OP: CARS-ST HF staat niet in instrumentenfiche van kwaliteitscriterium  diagnostiek: aanvullende info 

in aparte fiche op ufora 

! ADI-R = lange afnameduur ! 

ADOS-2 en ADI-R = GOUDEN REGEL VOOR ASS!!  

- Ados-2  moet je in getraind zijn! (in aparte opleiding) 

- ADI-R  opleiding vereist (soms retrospectief!) 

 Triade van ASS  cut-off score 

Rekening houden met betrouwbaarheid bij retrospectief oz! 

ASSESSMENT INSTRUMENTEN ASS 

 profile opmaken/ ‘handleiding’ voor een persoon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visuele of auditieve kinderen: info voor aanpak! Vooral visualiseren? Vooral auditieve info? 
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NIET SPECIFIEK  ASS gerelateerde lijsten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIARA-ONDERZOEK 

 

Is het haalbaar om het vroeger te doen? 

 Populatie gaan screenen, niet elke ouder/huisarts/… gaat zich op 1 

a 2j beginnen afvragen of een kind autisme heeft? 

 Screeners, hoe goed ook, toch onvoldoende om populatiescreening 

te verantwoorden (te veel vals positieven!) 

 Verhoogde kans, bvb broers en zussen, of prematuur geboren 

kinderen/hardnekkige voedingsproblemen 

 Of beter risico-/kansinschatting opvolgen 

Protocol: 
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PREVALENTIE 

- Meeste studies van de laatste 10 jaar, komen uit rond 0,6 à 0,7 %  

- Sommige studies gaan echter tot 1% (DSM) en zelfs meer (tot meer dan 3 %)  

- ongeveer 1/150 

- Voor Vlaanderen: 360 a 420 kinderen per jaar (niet zo groot, maar stijgt wel) 

- Global: 62/10.000 

- 3 à 4 jongens/1 meisje 

- Zowat de helft is wellicht normaal begaafd  substantiële groep met verstandelijke beperking, maar 

geen meerderheid! 

Geen echte evidentie voor een ‘autisme epidemie’: 

- Toename kan grotendeels worden verklaard door ruimere criteria, betere opsporing (vooral onder 

kinderen met een normale begaafdheid), jongere diagnoseleeftijd, groter belang dat wordt gehecht 

aan diagnose..... 

- Leeftijd van de ouders kan een rol spelen 

- Ook toename van aantal prematuur geboren kinderen, hoewel sinds kort weer in dalende lijn (minder 

stress speelt hier grote rol) 

-  Zeer goede registratie van gezondheidscijfers 

-  CAT scores (8,5 of meer scoren voor cut-off) 

-  10 jaar lang cut-off bereikt door 1% vd kinderen  

-  In 10j aantal opmerkelijk gestegen 

-  Dus potentieel altijd evenveel kinderen met ass maar 

almaar beter gaan detecteren 

 

 

 

Kanner Verschil in gender ratio 

- 3 meisjes waren ernstige casussen, eng beeld, weinig casussen 

- Jongens meer wisselender, breder beeld, meer jongens 

- Minder diagnoses aan meisjes, in wetenschappelijk onderzoek werden ze eruit gelaten (‘ruis in data’), 

of zelfs niet opgenomen  

- Veel kennis over autisme bij jongens 

- Er zijn wss wel verschillen: bvb minder repetitieve gedragingen, op soc-com vlak geen verschil 

- Meisjes kunnen beter camoufleren + meer neiging om te camoufeleren (al dan nt bewust). Als ze 

camoufleren betalen ze er ook een prijs voor, meer problemen in depressie en angststoornissen. Ze 

zijn meer capabel om te camoufleren, heel wat meisjes bvb in eetklinieken 

- In recente literatuur: binnen groep mensen (transgender of genderdivers)  meer autisme of 

autistische kenmerken 

- Webinar: gender centrum in uz  ging over psych ondersteuning bij gendervariante 

kinderen/jongeren, 66% ass diagnose, 9% vermoeden van diagnose 

 Onderdiagnose vr meisjes? 
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ETIOLOGIE 

- Aanvankelijk 

o Psychogene stoornis (o.m. Bettelheim, 1967) 

o Nauwelijks onderzoek 

- Vanaf 1970 

o Zoektocht naar medische oorzaken, associatie met medische condities zoals Fragiel X (zie 

o.m. Coleman & Gillberg, 1985) 

o Eerste indicatie voor genetische oorzaak in 

tweelingstudie (Folstein & Rutter, 1977) 

- Latere tweelingstudies 

o Concordantie MZ tweelingen: 30-99% 

o Concordantie DZ tweelingen: 0-65%, vaak ≤ 

10% 

o Heritabiliteit: tussen 64% en 91% 

- “Recurrence rate”: 3-30% 

- Broader autism phenotype (BAP): ca. 15%? 

- ASS 15-20%, 15% ‘andere’  50% typisch 

 er bestaat geen ‘oorzaak’ van autism, geschwindt had het over ‘the autisms’  veel oorzaken/kenmerken 

VERSCHILLENDE NIVEAU ’S VAN ASS 

GENETICA 

 10% heeft een monogenische aandoening 

Fragiel X syndroom: 

- Tubereuze sclerose 

- Neurofibromatose type 1 

- Angelman syndroom 

- ..... 

Chromosoomafwijkingen (ca. 10-15% %): 

- Soms groot deel van chromosoom getroffen (vb. 15q11-q13 duplicatie) 

- Copy number variants (CNV) : overgeërfd en de novo 

 GENETICA EN ASS 

12 Kandidaatgenen en -loci ontdekt via : 

- Familiale koppelingsstudies 

- CNV’s (via microarrays) 

- Genoombrede associatiestudies: SNP’s (Single nucleotide polymorphisms) 

- Exoom- of genoombrede sequencingstudies: SNV’s (Single nucleotide variants) 

Vaak genen die betrokken zijn bij vroege ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel, o.m. synapsvorming (= 

verbinding tss hersencellen) 
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Probleem: vele honderden genen spelen een rol, niet allemaal specifiek voor ASS (cf. transdiagnostische 

benadering)  geen 1-op-1 relatie 

 geen enkel gen definieert ASS/de kans op ASS 

‘autisme-genen’ zijn betrokken bij synapsvorming & 

plasticiteit  bij pruning/snoeien: meeste rond 2/3j, genen 

die zeggen ‘er moet gesnoeid worden’ 

 Dit is typische ontw, men denkt dat dit bij ASS niet zo 

efficiënt verloopt! 

Xenopus Tropicalis (klauwkikker): kleinere rechterhersenhelft: zaken manipuleren, genen die mutaties 

veroorzaken, gelinkt worden aan ass  DYRK1A ‘autisme-gen’ 

OMGEVING 

# onbekende factoren, bvb. imuunsysteem 
Er is ook een zekere vatbaarheid voor ASS: omgevingsfactoren 
die de balans wel of  niet in richting van ASS knn laten gaan. 
Ook protectieve factoren  vrouwelijk geslacht en inname van 
foliumzuur tijdens zwangerschap 
 
Risicofactoren:  
 

- Neonatale geelzucht? 
- Infecties van het kind? 
- Infecties of ziekten van de moeder? 
- Geboortecomplicaties? 
- Keizersnede? 
- Vroeggeboorte? 
- Geneesmiddelen (o.m. Valproaat)? 
- Drugs? 
- Dieet? 
- Zware metalen? 
- Landbouwpesticiden? 
- Luchtvervuiling? 
- Andere toxische stoffen? 
- Leeftijd van de ouders? 

 
- NIET: Vaccins! 

  VROEGGEBOORTE BIJ <27W 

- 28,3% klinische diagnose ASS 
- 11,3% positief op ADI/ADOS (diagnostische instrumenten) 
- 22,6% positief op SCQ/SRS (screeners) 
- 37,7% geen indicatie voor ASS (daarom nog niet TO) 

 
 prematuur vanaf <37 weken  studie bij <30w: ASS: 12,7% & BAP: 14,5% 
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HERSENEN 

NEUROBIOLOGIE 

Een aantal markante vaststellingen die de voorbije 2 decennia werden gedaan of werden gerepliceerd. 

Eerste vaststelling: 

- Atypische groei van de hoofdomtrek bij jonge kinderen met autismespectrumstoornis tussen 0 en 8 

jaar 

- Leeftijd en biologisch geslacht in rekening brengen 

- Grote variabiliteit! Maar de groei v hoofdomtrek is echt anders bij ASS 

Tweede vaststelling: 

Abnormaal patroon van overmatige groei van de hersenen via neuro-imaging vastgesteld, vooral bij jongens 

- Hersenschors (vanaf 6 maanden) 

- Frontaalkwab, cerebellum en amygdala (vanaf 12 maanden) 

 Geen evidentie voor volumetrische regressie in de kleutertijd 

 Deze hersengebieden zijn sterk betrokken bij de sociale, communicatieve en motorische vaardigheden 

die verstoord zijn bij ASS 

 Tevens structurele verschillen in corpus callosum 

 Overmatige groei van hersenen op jonge leeftijd, maar daalt dan weer en wordt weer normal 

 Meestal bij jongens met verstandelijke beperking 

Derde vaststelling: 

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

- verlies of atrofie van Purkinje cellen in het cerebellum 

- aantal neuronen in de amygdala 

- meer en kleinere mini-kolommen die minder compact zijn in hun cellulaire configuratie 

MINIKOLOMMEN: CHIPS VAN DE HERSENEN 

 Casanova et al.: Kleinere minikolommen bij ass; kleinere chips, minder krachtig die moeten samenwerken 

Vierde vaststelling: 

Afwijkende pathways van: 

- serotonine 

- gamma-aminoboterzuur (GABA) 

- glutamaat 

- dopamine 

- acethylcholine 

- histamine 
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Vijfde vaststelling: 

- Atypische hersenactiviteit in reactie op spraak 

Zesde vaststelling: 

- Afwijkingen in het immuunsysteem 

 Zevende vaststelling: 

- Verschillen in connectiviteit: in eerste instantie lokale hyperconnectiviteit en vooral interregionale 

hypo-connectiviteit (vooral frontaal-pariëtaal en frontaal-temporolimbisch) 

- Abnormale interacties tussen ventrale en dorsale pathways en belangrijke knooppunten zoals 

amygdala, OFC, AI en ACC 

Normaal: rechtstreeks verder vliegen 

ASS: Je kan naar dichtbij gelegen bestemmingen 

vliegen, meer tussenstops maken voor verdere 

locatie 

  

blauw: typische ontwikkeling 

rood: ASS 

 

 

 

Verschillende genen beïnvloeden de neuro-

ontwikkeling tijdens verschillende periodes 

van het pre- en postnatale leven 

 

 

 

Genetische en 

omgevingsinvloeden die 

intrauterine en vroege 

postnatale 

hersenontwikkeling 

beïnvloeden wijzigen 

wellicht de neurobiologische en neuro-ontwikkelingstrajecten die het klinisch beeld 

van autisme bepalen (Pardo & Erbhart, 2007)   
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 NEUROPSYCHOLOGIE 

INFORMATIEVERWERKING BIJ ASS 

 De voorgaande bevindingen suggereren dat de informatieverwerking: 

- anders verloopt 

- minder efficiënt verloopt 

- minder integratief verloopt 

En dit vanaf heel vroeg in de ontwikkeling! 

 De andere informatieverwerking uit zich ook in:  

- Moeilijkheden met sociale informatieverwerking = moeilijkheden met het zich inleven in wat andere 

mensen denken, weten, wensen en voelen (gebrekkige theory of mind, mindreading) 

- Moeilijkheden met executieve functies 

- Verminderde Centrale Coherentie 

 THEORY OF MIND 

Hoewel niet zo genoemd, gaat het concept terug op het werk van Baldwin (1884) en Piaget (1929).  

 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 

Bij de mens: 

- Voor het eerst in ontwikkelingspsychologische literatuur door Bretherton et al. (1981) 

- 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 

- Meestal wordt in het onderzoek gebruik gemaakt van een bepaald type: de zogenaamde unexpected 

transfer test 

UNEXPECTED TRANSFER TEST: THE MAXI TASK (WIMMER & PERNER, 1983)  

- Groene en blauwe kast  Maxi stopt chocolade in groene kast  Chocolade 

zit niet meer in de groene kast  Waar zal maxi de chocolade gaan zoeken? 

Het juiste antwoord is ‘in de groene kast’ want hij weet niet dat mama die 

chocolade verplaatst heeft, dus het kind begrijpt dat maxi een verkeerde 

opvatting heeft over de realiteit (realiteit = chocolade in blauwe kast) 

  



Charlotte Botha 

 
46 

SALLY-ANNE TEST (BARON-COHEN ET AL., 1985) 

Deze test wordt bij ASS gebruikt! = FALSE BELIEF TEST 

Sally en anne = 2 poppen 

Mandje  Sally stopt knikker in de mand en gaat wandelen  Ondertussen gaat Ann de 

knikker uit de mand nemen en in de doos stoppen  Vraag: waar gaat Sally de knikker 

zoeken? 

Groep met ASS raadt maar in 20% vd gevallen het juiste 
antwoord 

Hieruit concluderen ze:  

AUTISME = THEORIE OF MIND PROBLEEM want ze hebben géén false belief 

 Functioneren zelfs niet op niveau van kinderen van 4j oud, want bij 

kinderen van 4 met downsyndroom heeft 90% het juist. Op 5j kunnen 

kinderen dit bijna allemaal 

 

 Veel false belief in sprookjes; bvb sneeuwwitje heeft verkeerde opvatting over realiteit, ze denkt dat dit een 

normale appel is, ze weet niet dat de appel vergiftigd is  kinderen met ASS zullen denken dat ze het wel 

weet. Roodkapje weet bvb. niet dat de wolf in bed haar oma is. 

Porbleem: 20 % van kinderen met autisme slaagt op de test  Geen universeel deficit? 

Hoe komt dit? Gebruiken ze een andere oplossingsmethode? 

ToM-hypothese voor autisme houdt geen steek!  ToM-hypothese verklaart sommige aspecten van autisme, 

maar niet alles 

Oplossing: Baron-Cohen (1989): second-order false belief task 

 Mary gelooft dat John gelooft dat de ijskar in het park is, terwijl dit niet meer 

het geval is = meerdere perspectieven worden hier gebruikt 

Sommige personen met autisme slagen wel in eerste-orde false belief taak, maar 

niet in tweede orde taak 

Dus: geen volledige ToM  

Resultaten: Verbale mentale leeftijd v 12j!  

 Meerderheid van downsyndroom en bijna iedereen in normale ontw en NIEMAND bij ASS! 

 Blijft dit ook? Autisme is voor altijd, bijft dit zo doorheen het leven? 

Ander probleem: Bowler (1992) 

- 73 % van jongvolwassenen met Asperger syndroom slaagt op tweede-orde false belief taak 

- Hoe kan je dan autisme(spectrumstoornis) uitleggen als een ToM-probleem? 

 ToM is niet universeel bij autisme (zie o.m. Ozonoff et al., 1991) 
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Oplossing: meta-analyse van Happé (1995)  

- Verbale mentale leeftijd voorspelt slagen op false belief taak bij kinderen met autisme 

- VML > 12j garandeert meestal slagen 

- Bij normale kinderen garandeert kalenderleeftijd van 4 jaar meestal slagen 

DUS ongeveer 8j later an hun leeftijdsgenoten slagen ze op de false belief test! 

De false belief taak: 

- Weinig ecologisch valiede 

- Is geschikt voor kinderen met een ML van 4-5 jaar 

- Prestatie is o.m. afhankelijk van taalvaardigheid, concentratie, motivatie, instructie, aanbieding... 

o Vb. aantal geheugenprompts beïnvloedt prestatie 

o Vb. zoeken van objecten is makkelijker voor kinderen dan zoeken van personen (Rai & 

Mitchell, 2005) 

o Vb. heel de tijd vraag herhalen, antwoord bijna voorleggen… 

- Doet ook beroep op EF (inhibitie)  te snel antwoorden  fouten, meer inhibitieprobleem dan ToM 

- 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 

OPGELET: niet altijd meenemen in diagnostiek  een 15-jarige die slaagt heeft daarom niet geen ASS. Je kan 

dit enkel afnemen bij 4-5 jarigen. Volwassenen hebben de Sally-Anne test al 100x gedaan + je weet als ze niet 

slagen enkel dat ze een VML hebben van 4-5j! 

ADVANCED TOM-TAKEN (ZIE OOK LIVINGSTON ET AL., 2019; ROEYERS & DEMURIE, 2010)  

 voor volwassenen & oudere kinderen 

- Recognition of Faux pas 

- Eyes test 

- Strange stories 

- MASC (film) 

- Reading the mind in the voice 

- ATOMIC 

- TASIT 

- SSFt 

- ....... 

 Men ging ToM meer beschouwen als een kwantificeerbare entiteit, die je meer of minder kan hebben en 

niet (meer) als iets wat je wel of niet hebt  het is een dimensie, niemand haalt 0/maximum, ook niemand in 

typische ontwikkeling 

 Meestal zwakkere prestatie van personen met autisme, maar zeker geen algemeen falen (cf. Chung et al., 

2014)  niet iedereen met ASS viel uit! 

! kritisch: Hoe naturalistisch zijn deze taken? 

REVISED EYES TASK 

Welk alternatief past best bij dit? (playful) 
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EMPATHISCH ACCURAATHEIDS-PARADIGMA (ICKES, 2003; ICKES ET AL., 1990)  

Zelf een onderzoek gedaan dat ze naturalistischer vonden  Empathische accuraatheid 

is de mate waarin mensen succesvol zijn in “everyday mind reading” wat ze doen 

telkens wanneer ze trachten de gedachten en gevoelens van andere mensen af te 

leiden 

 Nauw verwant met Theory of Mind (ToM) en perspectiefneming 

INSTRUMENTEN 

OGENTAAK 

- 25 items 

- Kiezen tussen 3 mentale toestanden 

- Afleiden geslacht 

- Empathische accuraatheidstaak: 2 videotapes 

 resultaat is verrassend gelijkend! 

2 video’s van empatische accuraatheidstaak 

Eerste video  ongeveer 35% (redelijk goed afgelijnd)  geen verschil 

met ToM 

tweede video  wel verschil tss ASS en typische ontwikkeling (TO) 

Maar TO scoorde hier ook lager dan op de eerste video ! 

 Op de eerste video was er een standard kennismakingsgesprek, waarna ze over spelletjes begonnen. In de 

andere video niet over spelletjes gesproken maar gans hun leven vertellen, veel minder voorspelbaar gesprek, 

alleen bij tweede video scoorden volwassenen met ASS minder dan TO. 

REPLICATIES 

 Ongeveer dezelfde resultaten bij personen met  Asperger Syndroom met dezelfde video’s (Ponnet, Roeyers, 

Buysse et al., 2004) 

 Belang van structuur werd ook aangetoond (Ponnet et al., 2008) want de eerste groep had het al over 

spelletjes gehad, wist al waar het over ging gaan.  er zat meer structuur in het gesprek 

 Methode kan ook gebruikt worden bij kinderen van 14 jaar oud en levert nog duidelijker verschillen op 

(Demurie, De Corel, & Roeyers, 2011) 

CONCLUSIES 

- Personen met ASS hebben geen problemen met ogentaak 

- Inferentie probleem alleen bij een complexe, naturalistische taak 

- Sommige mensen met ASS doen het goed op ToM en empathische accuraatheidstaken  maar ze 

werden hier wel doodmoe van, behalve op de 2e video konden ze het op zich wel nog, ze haalden geen 

nulscores 

- Het is niet duidelijk waarom ze deze vaardigheden niet altijd toepassen in het dagelijks leven 

- Het is ook niet duidelijk of ze de taken op dezelfde manier oplossen als mensen met een TO 

- Subtypes binnen autistisch spectrum? 
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Na 36 jaar ToM onderzoek weten we dus dat: 

- We kunnen niet om ToM theorie over autisme/ASS heen  we kunnen niet generaliseren 

- Personen met ASS hebben problemen met het begrijpen van hun eigen mentale toestanden én die 

van anderen 

- Maar waarom dit zo is, blijft onhelder 

- Dat komt mede omdat we het nog niet eens zijn  

o over wat ToM eigenlijk is 

o en hoe het zich ontwikkelt 

o en hoe we het best meten 

- Niet iedereen met ASS heeft even veel problemen 

- ToM bij ASS is zeker geen alles of niets verhaal! 

- Blijkbaar verbetert ToM bij ASS met het ouder worden 

o Als je iets op 12j pas iets kan dat een ander op 4j kan, kan je bvb 8j lang niet gedrag van 

anderen voorspellen en dat haal je nooit meer in! Zelfs al gaat TOM zich verder ontwikkeling, 

gemiste ervaringen haal je nooit meer in. 

- Dus gaat het eerder om een vertraging dan om een deficit? 

- Of bereiken ze hetzelfde resultaat maar via een andere strategie?  gaat niet altijd 

- OOK Niet specifiek voor ASS (zie o.m. Korkmaz, 2011) ook bij: 

o Verstandelijke beperking  

o Doofheid 

o Schizofrenie 

o Niet-vocale cerebral palsy  

o ADHD  

o ..... 

- Verklaart niet alle symptomen 

- Verklaart niet gedrag van heel jonge kinderen  ONDER de 4j is ToM ook nog niet bij TO !!!! 

EXPLICIETE VS TOEGEPASTE TOM 

Veel waarschijnlijker dat het hier meer rol gaat spelen. 
Figuur: 

- Boven TO 

- midden ADHD 

- Onder ASS 

TOM in labo: ASS scoort zwakker 

Wss zo dat mensen met ASS tot op zekere hoogte wanneer ze erop 

gewezen worden dat ze iets moeten afleiden en belangrijk om TOM in te zetten dat ze het dan wel kunnen ! 

Maar wnr ze het moeten toepassen dat ze dit niet kunnenn, ‘knop aanzetten’ moeilijk, inschatten wnr TOM 

belangrijk is  dat het probleem eerder hier aanwezig is!   

 “These results are consistent with the claim that individuals with ASD do not 

spontaneously attend to socially relevant information, even though they 

can easily process the same information when their attention is navigated 

towards it.” 

IMPLICATIES VOOR DIAGNOSTIEK 
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- ToM biedt verklaring voor heel wat sociaal-communicatieve moeilijkheden bij personen met ASS, 

zoals: 

o geen rekening houden met info waarover toehoorder al beschikt 

o geen rekening houden met feedback van toehoorder 

o geen beurt kunnen nemen in gesprek  niet begrijpen dat ander ook iets wil zeggen 

o niet begrijpen van ironie = FB want andere realiteit hanteren 

o ……….. 

- Biedt aanknopingspunten voor diagnostiek,maar goed opletten !! 

o Hou het niveau van de taken in de gaten 

o Niet blind vertrouwen op false belief testen 

o ToM-prestaties in dagelijks leven > ToM-prestaties op taken 

o Kan nooit decisief zijn  het is niet omdat iemand faalt, dat die daarom sowieso ASS heeft 

VOORLOPERS VAN TOM 

0m imitatie lichaamsbewegingen  

9-14m joint- attention & (uitgestelde) imitatie van objectmanipulaties  

15-18m symbolisch spel  ToM vereist dat je met 2 realiteiten rekening kan houden: bvb stylo + stylo 

gebruiken als geweer in spel (dit is symbolisch spel!) of Doen alsof de duploblok een taart is en ze opeten 

EXECUTIEVE FUNCTIES 

- Overkoepelende term van aantal cognitieve functies, vermoedelijk gemedieerd door de prefrontale 

cortex 

- = Mentale processen voor plannen en controleren van ons denken en doen 

- Andere benamingen: controlefuncties of besturingsfuncties  

 

- Inhibitie  

- Werkgeheugen 

- Planning 

- Cognitieve flexibiliteit 

- Verbale woordvloeiendheid 

- Error monitoring 

- .......... 

PROBLEMEN: ONDERZOEK 

- Moeilijkheden werden vastgesteld bij kinderen en volwassenen met ASS (zie o.m. Demetriou et al., 

2019; Geurts e.a., 2014; Ozonoff, 1995), maar niet bij iedereen (Demetriou et al., 2018; Pellicano et 

al., 2006)  NIET ALTIJD ZO DAT ASS EF PROBLEMEN HEEFT 

- EF-problemen komen voor bij heel wat stoornissen: ADHD, TS, CD, dyslexie ……(Crisci et al., 2021; 

Geurts et al., 2004; Hill, 200; Otterman et al., 2019) 

- Geen duidelijke differentiatie: wat je ook mag denken, er is geen enkel neurologisch profile waarmee 

je met zekerheid kan zeggen ‘dit ook zeker bij ASS, bij ADHD of Tourette of etc…’ BESTAAT NIET!! 

- EF sterk gerelateerd met ToM (o.m. Jones e.a., 2018; Kouklari et al., 2018) 
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EF & ASS KENMERKEN 

- EF-problemen lijken vooral niet-sociale symptomen te verklaren: 

o Rigide en stereotiepe gedragingen (bv. altijd uit zelfde bord eten; beperkte interesses) 

o Problemen met kleine veranderingen (bv. moeite om andere weg naar school te nemen; 

moeite met overgang van zomer- naar winterkledij) 

o Moeite met overbrengen geleerde naar andere soortgelijke situaties  overgangen 

- Groeiende overtuiging dat EF ook gerelateerd is aan sociaal-communicatieve kenmerken 

- Onderzoek (o.m. Jones et al., 2018) laat zien dat effect van EF-problemen op autistisch gedrag indirect 

is via ToM DUS NIET RECHTSTREEKS 

IMPLICATIES VOOR DIAGNOSTIEK 

- Nuttig om neuropsychologische (EF) assessment op te nemen in diagnostische protocollen voor 

ontwikkelingsstoornissen : 

o Niet bruikbaar voor differentiaaldiagnose (= Een differentiaaldiagnose is een lijst van 

mogelijke aandoeningen waaraan een bepaalde patiënt zou kunnen lijden, gegeven de 

klachten en symptomen die op dat moment bekend zijn.  dus wanneer 2 of meer ziekten 

het ziektebeeld kunnen verklaren en er nog geen definitieve diagnose gesteld is) 

o Wel bruikbaar om sterktes en tekorten van individueel persoon te evalueren 

OPGELET: meeste testen pas geschikt voor kinderen vanaf 6j !!!  

Een kind van 4 bvb geen fluency test (zoveel mogelijk dieren met K op een minuut) of dictee, TOM 2e orde etc… 

logisch nadenken! 

VERMINDERDE CENTRALE COHERENTIE BIJ ASS (FRITH & HAPPÉ, 2006)  

- Dit is de derde grote cognitieve theorie 

- = andere cognitieve stijl 

o Focus op details 

o Focus op verschillen tussen prikkels  

o Context niet in rekening brengen 

o Geen voorrang aan betekenis en structuur 

 door superieure lokale verwerking? 

o Heeft zowel voordelen (vb.puzzelen op basis van de vorm) als nadelen (vb. puzzelen op basis 

van de tekening) 

 Kinderen met ASS kunnen vaak heel goed puzzelen op  basis van vorm 

• Bvb puzzels van 500 stukken zonder tekening puur op vorm van stukjes lukt 

• Puzzel met 9 vierkantjes met een tekening erop: zal vaak niet lukken! Want 

dan moeten ze de tekening in rekening brengen 

o Wij (TO) zijn  gericht op overeenkomsten: UFO anders dan aud 1, maar niet eerste keer dat 

we hier kwamen, we wisten wel wat er hier moest gebeuren (= les volgen), we kunnen dit 

ook als aud zien terwijl we hier nog niet geweest zijn, onafhankelijk van uitzicht van aud 

 Stoel heeft 4 poten: maar als een stoel maar 2 poten heeft zien wij het ook als een 

stoel. Mensen met ASS of kinderen vinden dit moeilijk! Wanneer je eerste dag op 

een rode stoel zit en 2e dag op een blauwe stoel… gaat dit moeilijk 

o Wij (TO) zijn gefocust op context in rekening brengen, ASS op het geïsoleerde, los van de 

context… ASS geeft ook geen voorrang aan betekenis en structuur, hoeveel cijfers kan je 

nazeggen bvb. 
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 Wisc cijfers nazeggen; 10 cijfers nazeggen voor ons… behalve als we er bvb een  

structuur in zien (tafels bvb) of zinnen makkelijker nazeggen dan woorden, wij 

herkennen patronen, we brengen CONTEXT in rekening  ASS kan dit niet 

 ‘kan iemand mij zeggen, hoe laat het is?’ half 10… maar antwoord is ja of nee in 

feite, je brengt context vd vraag in rekening  Mensen met ass zeggen vaak ja of 

nee op deze vraag! Of Als je vraagt aan tafel kan je het zout eens doorgeven.. ‘Ja ik 

kan dat’ 

EBBINGHAUS ILLUSIE 

ASS laat zich NIET afleiden door de Ebbinghaus illusie omdat ze de context niet in rekening 

brengen! 

BLOKPATRONEN 

Blokpatronen: relatief betere test bij mensen met ASS  Ze zien het geheel niet, wij 

bekijken het wel als geheel, zij in blokjes  

EMBEDDED FIGURE TEST 

Mensen met ASS sneller! Omdat ze niet gehinderd worden door eerst 

met kinderwagen bezig te zijn . 

 

COGNITIEVE STIJL OP EEN CONTINUÜM 

- ‘Tekort’? Hier lijkt het eerder een voorkeursstijl! 

- ASS ‘zwakkere’ sociale coherentie, wij voorkeur voor sterke 

sociale coherentie 

O Ze kunnen dit wel! Maar dan moeten ze erop aangewezen worden om het te doen 

- Aanvankelijke theorie was zeer algemeen 

- Evolutie naar aanleiding van negatieve en gemengde onderzoeksresultaten 

o Van allesverklarend naar één aspect van de cognitie van mensen met autisme  

o Van deficit of disfunctie naar cognitieve stijl 

o Vooral tragere global processing (zie o.m. Booth & Happé, 2018; Van der Hallen et al., 2015) 

- Link met onderconnectiviteit in de hersenen?  hyperconnectiviteit? 

 

- Biedt verklaring voor heel wat symptomen, zoals: 

o gebrekkige transfer van geleerde van de ene situatie naar de andere 

o weerstand tegen verandering 

o beperkte interesses  omdat het nt zo makkelijk is om nieuwe dingen te leren want lijk 

allemaal nieuw  nieuwe dingen geven angst, gekende geeft rust: ze weten er alles over 

- Verklaring studie- en beroepskeuze?  zaken waar heel duidelijke regels zijn kiezen 

- Ook verklaring voor sociaal-communicatieve problemen, zoals: 

o van de hak op de tak springen 

o afgesloten thema in gesprek weer oprakelen 

o geen samenhangend verslag kunnen uitbrengen van ervaringen 

o letterlijke interpretatie van vraag, zonder rekening te houden met context 

- In het achterhoofd te houden bij diagnostiek/assessment 
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AANDACHT VOOR STERKTES BIJ ASS 

- Oog voor detail 

- Nauwgezet 

- Gefocust werken  

- Inhoudelijke verdieping 

- Sterk waarnemingsvermorgen 

- Analytisch denken 

- Sterk geheugen 

- Loyaal 

- Onbevooroordeeld 

- Creatief 

- ……… 

 

 

 

CONCLUSIE M.B.T. PSYCHOLOGISCHE THEORIEVORMING 

- slechts (klein) deeltje van de puzzel opgelost 

- wellicht een cluster van cognitieve moeilijkheden 

- ook rekening houden met aandachtsproblemen, complexiteit van de sociale omgeving 

- onderzoek over cognitieve moeilijkheden laat toe om ASS beter te begrijpen en belangrijkste 

symptomen te verklaren 

- verklaart ook de sterke kanten van mensen met ASS 

- biedt enige aanknopingspunten voor diagnostiek/assessment 

  



Charlotte Botha 

 
54 

HOOFDSTUK 3: ADHD = AANDACHTSDEFICIPENTIE HYPERACTIVITEITSSTOORNIS  

DSM-5 OVER ADHD 

Overwegende onoplettendheid: 6 symptomen vereist (5 vanaf 17 jaar), gedurende 6 maanden, niet consistent 

met ontwikkelingsniveau en met negatieve invloed op sociale en schoolse of beroepsmatige activiteiten 

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 

I. Is vaak vergeetachtig tijdens dagelijkse bezigheden 

! Nadruk op woordje ‘vaak’ want elk kind vertoont deze symptomen wel eens. Dit is anders bij ASS, gebrekkige 

wederkerigheid zien we bvb. niet bij TO. 

Overwegende hyperactiviteit / impulsiviteit: 6 symptomen vereist (5 vanaf 17 jaar), gedurende 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 

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 

9 kenmerken voor aandacht, 9 kenmerken voor hyperactiviteit. Adhd niet vaak diagnosticeren in de kleutertijd 

(tot 5-6j), want gedragingen zijn dan normaal.  

Hyperactiviteit is iets anders dan impulsiviteit; laatste 3 criteria impulsiviteit en eerste 6 hyperactiviteit; je kan 

6 symptomen hebben van hyper zonder een criterium van impulsiviteit; er is veel variatie mogelijk in het type 

ADHD. Twee dimensies en op elke dimensie minimaal 6 symptomen van gedragingen die bij alle kids 

voorkomen maar die dus vaker aanwezig zijn! Betekent voor diagnositiek ADHD context in rekening moeten 

brengen.  

  

Impulsiviteit 

Hyperactiviteit 



Charlotte Botha 

 
55 

Vereisten: 

 Voor 12 jaar 

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

activiteiten) 

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

 NIET: schizofrenie of andere psychotische stoornis, niet beter verklaard door een andere psychische 

stoornis 

Specificeer: 

 Gecombineerd beeld 

 Overwegend onoplettende beeld 

 Overwegend hyperactief-impulsief beeld 

Specificeer: 

 Gedeeltelijk in remissie en dan specificeer: 

o Licht 

o Matig 

o Ernstig 

MOEILIJKHEDEN DIAGNOSE ADHD 

- klinisch oordeel: subjectief 

o Veel vragenlijsten, ‘af en toe’ ‘vaak’ is vaag en verschillende interpretatie is mogelijks  

- ADHD = gedragsdiagnose  

o Gedragsdiagnose = uitgaan van observatie/gesprekken/VL/neuropsychologische testen 

- ADHD = situatiespecifiek  

-   Situatiespecifiek = verschillende situatie klas vs speelplaats, leeftijdsadequaat? 

- Contextfactoren beïnvloeden het gedrag 

o Contextfactoren !!! In praktijk is dit helemaal niet representatief 

- Context: probleemkind? 

o Context: problematische opvoedingssituaties, weinig structuur, symptomen hiervan 

afhankelijk 

VERANDERINGEN T.A.V. DE DSM-IV-TR 

- Is veranderd van categorie (weg van ODD en CD) 

- Aanvangsleeftijd: 12 jaar (i.p.v. 7) 

- Geen subtypes meer maar 3 beelden (specificaties) 

o Niet al te veel aandacht hiernaar, betkent ook dat ADD niet bestaat. ADHD en dan eventueel 

met een onoplettend beeld maar niet meer ADD. Je kan de H er niet zomaar uithalen, 

officiële diagnose is ADHD 

- 18 symptomen uit DSM-IV-TR blijven 

o instrumenten zijn dus nog steeeds bruikbaar 

- Beschrijvingen wat meer op volwassenen gericht 

- Lagere cut-off volwassenen (5 ipv 5) 

o Hoe milder criteria, hoe meer medicatie nodig. Bij ASS is dit anders.  

- Comorbiditeit met autismespectrumstoornis toegelaten 

- Verscheidene symptomen in minstens 2 settings vereist 
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GEVOLGEN 

- Veel hypothetische teksten, weinig cijfergegevens 

- Matte et al. (2015): stijging van 2,8 naar 3,55% bij 18-19 jarigen 

(aanpassingen volwassenen) 

- Vande Voort et al. (2014): stijging van 7,38 naar 10,84% door age of 

onset criterium (stijging vooral bij gezinnen met lage SES) 

- Maar: Polanczyk et al. (2014) (strengere criteria): 

o Stijging van 0,1% door age of onset  

o Zelfde klinisch beeld (zie ook Lin et al., 2015) 

 zelfrapportage bij 

studenten (Rigler et al.) 

ICD-10 HYPERKINETISCHE STOORNIS  

Overeenkomsten met DSM-5: 

- set van symptomen 

- duur   

- pervasiviteit 

Verschillen met DSM-5 

- drie dimensies: aandachtsstoornissen, hyperactiviteit, impulsiviteit  geen beelden, enkel volledig 

- geen specificatie van beelden 

- strengere aanvangsleeftijd (6 jaar) 

- strengere pervasiviteitscriteria 

- strengere exclusiecriteria 

ICD-11 

 

 

 

BIJKOMENDE PROBLEMEN 

- Moeilijke omgang met leeftijdgenoten 

- Academisch onderpresteren 

- Lage frustratietolerantie 

- Laag zelfbeeld 

- Problemen op vlak van motoriek 

- Stress binnen het gezin 

- Roekeloosheid 

- Slaapproblemen 

- Enuresis (minstens 2x per week voor minstens 3 maanden) /encopresis (elke maand voor minstens 3 

maanden VANAF 4j) 
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 Impact van ADHD tijdens de levensloop: 

- Kindertijd: laag zelfbeeld, letsels, academische 

beperkingen, impairment van familie & peerrelaties 

- Adolescentie: academische beperkingen, impairment van 

familie & peerrelaties, roken, middelenmisbruik, moto-

accidenten.. 

- Volwassenen: roken, middelenmisbruik, moto-accidenten, 

legale problemen, occupational difficulties 

 

DALSGAARD ET AL. (2015) MORTALITEIT  

 Iedereen geboren in Denemarken tussen 1981 en 

2011: 1,92 miljoen mensen 

 Nog steeds hoger na correctie voor ODD, CD en 

middelenmisbruik. 

 ‘ongevallen’ belangrijkste reden 

EEN BLIK IN HET VERLEDEN 

Jan Steen (ca 1670): De Dorpsschool 

Eerste visuele voorstelling ADHD. Je ziet kids die de clown zijn, niet opletten, 

met andere zaken bezig zijn.. geen ass want is joined attention.  

Gedrag dat we als ADHD kunnen bestempelen, was niet het doel van de 

schilder maar wel levensechte voorstelling vd dorpsschool. 

RILATINE 

Rilatine al sinds ‘59 toegediend (per toeval ontdekt dat dit 

werkte). Hele geschiedenis van medicatie. 

 

 

 

- Melchior Adam Weikard (1775) - An inattentive person won’t remark anything but will be shallow 

everywhere. He studies his matters only superficially; his judgements are erroneous and he 

misconceives the worth of things because he does not spend enough time and patience to search a 

matter individually or by the piece with the adequate accuracy. Such people only hear half of 

everything; they memorize or inform only half of it or do it in a messy manner. According to a proverb 

they generally know a little bit of all and nothing of the whole." (p. 5) "They are mostly reckless, often 

copious considering imprudent projects, but they are also most inconstant in execution. They treat 

everything in a light manner since they are not attentive enough to feel denigration or disadvantages." 



Charlotte Botha 

 
58 

- Sir Alexander Crichton (1789) - “In this disease of attention, if it can with propriety be called so, every 

impression seems to agitate the person, and gives him or her an unnatural degree of mental 

restlessness. People walking up and down the room, a slight noise, in the same, the mowing a, the 

shutting a door suddenly, a flight excess of heat or of cold, to much light or to little light, all destroy 

constant attention in such patients. Inasmuch as it is easily is exited by every impression.”  ≈ ADHD 

overwegend onoplettende beeld 

- Zappel-Philipp: Fidgety Phil – Heinrich Hoffmann (1845) 

- Sir George Frederic Still (1902) - aggressive, defiant, lawless, overactive, attention impaired, dishonest 

and accident-prone 

- Alfred Tredgold (1908) - “Minimal Brain Damage”: hyperactivity, educational difficulties, soft 

neurological signs and motor clumsiness 

- Kramer-Pollnow Syndrom (1932) - agressief, impulsief, motorische rusteloosheid en desorganisatie, 

leerproblemen 

PREVALENTIE EN GESLACHTSRATIO  

- Brede definiëring: ADHD 

o Prevalentie: 3 - 19 % 

 Kinderen: 6,5 % 

• Er zijn veel kinderen met ADHD, er is geen capaciteit om dat voor 6 % vd 

kids grondig te doen en deze kids intensieve hulp te geven geen geld. Er zijn 

eigenlijk teveel kids met ADHD voor deftig zorg te kunnen bieden. Daarom 

denkt men bvb we beperken ons tot groep die heel ernstige symptomen 

heeft.  

 Jongeren: 2,7% 

 Volwassenen: 2,5% 

• Bij volwassenheid daling, is niet voor iedereen klinisch hinderlijk voor het 

leven. Bij 1/3 in ernst aanwezig/toegenomen, bij 1/3 milder dan in 

kindertijd en bij 1/3 volledig verdwijnen kenmerken van adhd. 

o Sex ratio: van 10:1 - 2,5:1 (m:v) 

- Enge definiëring: Hyperkinetic Disorder (cf. ICD-10) 

o Prevalentie:  ca. 1,5% 

o Sex ratio: 4:1 (m:v) 

- Meisjes ondergediagnosticeerd? 

o Meer jongens dan meisjes, als je ICD prevalentie veel minder.  

- Studie wereldwijde prevalentie studie; altijd tussen 5/6. Dus 5x groter dan ass.   

- Conclusie artikel: wereldwijd, ongeveer 5-6%, geen toename (maar wel een 

toename in het voorschrijven van medicatie)    

 

 

 

Evolutie. Betrouwbaarheidsinterval ongeveer rechte lijn. 
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Voor adhd kleine stijging, maar zeker nu stabillisatie of zelfs lichte daling ; 

cijfers uit VS. 

 

 

 

INDRUK VAN TOENAME VAN PREVALENTIE 

- Meer bekendheid, meer meisjes, meer volwassenen? 

- Toegekomen prestatiedruk of afgenomen tolerantie? 

- Medicatie als pseudo-diagnostisch middel? 

- Belang van goede diagnostiek: 

o Kennis, expertise, tijd 

o Belang van richtlijnen vb. Hoge Gezondheidsraad 

 Adviezen over diagnose en 

behandeling adhd. In ieder geval best 

deze te volgen en niet iedereen dat 

druk is bestempelen als ADHD. 

 

 

 

 

 

 

 Diagnostiek niet door leraar of huisarts ofzo, 

niet gesteld op basis van vragenlijsten of 

observaties etc. Als leraren iets vermoeden => 

CLB inschakelen. 
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COMORBIDITEIT 

- Algemene comorbiditeit: 50 - 90% 

- Gedragsstoornissen: ODD: 30 - 60% 

- Gedragsstoornissen: CD: 20 - 30% 

- Angststoornis: 20 - 40% 

- Bipolaire stoornis: 10 - 22% 

- Depressie: 5 - 40% 

- Middelenmisbruik: 15 - 30% 

- Tourette: 10 - 30% 

- Leerstoornissen: 10 - 92% 

- Spraak- en taalstoornissen: 10 - 54% 

- Motorische coördinatieproblemen: ca. 50% 

- Autistische kenmerken: 65 – 80% 

DIFFERENTIAALDIAGNOSE 

Een differentiaaldiagnose is een lijst van mogelijke aandoeningen waaraan een bepaalde patiënt zou kunnen 

lijden, gegeven de klachten en symptomen die op dat moment bekend zijn.  dus wanneer 2 of meer ziekten 

het ziektebeeld kunnen verklaren en er nog geen definitieve diagnose gesteld is 

- ODD 

- CD 

- Angststoornissen 

- Bipolaire stoornis 

- ASS 

- Leerstoornis 

- Tourette 

- Verstandelijke beperking 

- Reactieve hechtingsstoornis 

Ook onderscheiden van; 

- Normale” variatie  

- Verstandige (hoogbegaafde) kinderen 

- Kinderen met verstandelijke beperking  

- Gezinnen met inconsistente discipline, structuur… 

BEPERKINGEN VAN DSM EN ICD 

- Alle items krijgen eenzelfde gewicht toegekend, maar niet alle items zijn even nuttig  

- Aanvangscriteria verstoring zijn vrij arbitrair gekozen 

- Criteria zijn voor interpretatie vatbaar 

- Geen normen i.f.v. geslacht 

- Beperkte normen i.f.v. leeftijd: ontwikkelingsdimensie ontbreekt grotendeels 
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ONTWIKKELINGSDIMENSIE  

- Baby’s  

o Overactiviteit en prikkelbaarheid 

o Rusteloze slaappatronen 

o Onrustig bij wassen en kleden 

o Moeilijk en gulzig drinken 

o Vlug schrikken 

- Peuterleeftijd 

o Voortdurend bewegen  

o Manipuleren  omgeving 

o Minder doelgericht gedrag  

o Minder opvolgen van regels 

- Kleuterleeftijd  

o Overactiviteit 

o Snelle afleidbaarheid en beperkte aandachtsspanne 

o Regels onvoldoende geïnternaliseerd 

o Sociale druk en emotionele prikkels helpen weinig 

o Motorisch onhandig 

- Lagere schoolleeftijd 

o Kernsymptomen duidelijk aanwezig 

o Problemen met leeftijdgenoten 

o Meer verwachtingen t.a.v. het kind: taakhouding 

o Slechte interne controle 

o Onhandigheid: slecht schrijven 

- Adolescentie  

o Symptomen subtieler aanwezig  

o Problemen met concentratie en aandacht 

o Stoornissen in zelforganisatie 

o Slecht academisch presteren  overzitten 

o Frequent uitsluitingen en middelenmisbruik 

o Hogere frequentie kleine accidenten 

o Sociaal onhandig en clownesk gedrag 

COMPLEXITEIT VAN DE ADHD DIAGNOSTIEK  

- Geen enkelvoudige, objectieve "ADHD"-test 

- ADHD symptomatologie bij veel kinderen 

- Symptomen vaak situatiespecifiek, niet consistent over settings 

- Contextfactoren beïnvloeden diagnose 

- Zelfde klinisch beeld bij diverse psychiatrische stoornissen, andere ontwikkelingsstoornissen, 

medische problemen en omgevingscondities 

Bij ASS meest geïnvesteerd in screeners, vragenlijsten, instrumenten. Bij ADHD bestaat er geen equivalent van 

de ADOS van ASS. Er is geen decicieve test als gouden standaard voor ADHD, je kan dus enkel via obsevatie etc 

vd criteria afgaan. 
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MULTIMODALE ASSESSMENT 

ZORGPAD ADHD  

 

 

 

ZORGPAD ADHD 

OUDERS 

Naast de opmaak van het algemeen bilan is het bij een diagnostisch onderzoek naar 
ADHD noodzakelijk om de aanwezigheid en de impact van de ADHD-symptomen in de 
thuiscontext systematisch na te gaan. 

Dit gebeurt bij voorkeur aan de hand van een (semi-)gestructureerd interview, en 
minimaal aan de hand van een checklijst. Aanvullend kan een specifieke ADHD-
vragenlijst worden ingevuld. 

Hieronder vind je een overzicht van mogelijke instrumenten, hun beschikbaarheid en 
psychometrische kenmerken. 

Interview bevatten veelal modules om meerdere psychiatrische beelden te bevragen. 

 

(SEMI-)GESTRUCTUREERDE INTERVIEWS 

Interview 

Leeftij
ds- 

bereik 

Afgeno
men bij 

Type, 
betrouwba
arheid en 
validiteit 

Beschikbaarheid 

Kiddie-
Schedule 
for 
Affective 
Disorders 
& 
Schizophr
enia (K-
SADS) 

6 – 18 
jaar 

Ouders 
Kind 
Leerkra
cht     

Semi-
gestructure
erd 

IRR 
(ADHD): 
.91 

Nederlandse versie op te 
vragen 
bij  jan.vanderende@eras
musmc.nl 

Engelse versie hier 
downloadbaar   

https://www.adhd-traject.be/nl/pagina/algemeen-bilan
https://www.adhd-traject.be/nl/pagina/ouders#interview
https://www.adhd-traject.be/nl/pagina/ouders#vragenlijst
https://www.adhd-traject.be/nl/pagina/ouders#vragenlijst
mailto:jan.vanderende@erasmusmc.nl
mailto:jan.vanderende@erasmusmc.nl
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The 
Diagnostic 
Interview 
Schedule 
for 
Children 
(DISC-IV) 
or Parents 
(PDISC-
IV) 

6 – 18 
jaar 

Ouders 
Kind 

Gestructure
erd 

IRR 
(ADHD): .6-
.9 

Internetvers
ie (.87-.94) 

Verkrijgbaar bij: UCKJP / 
Accare: www.accare.nl 

ADHD 
Child 
Evaluation 
(ACE) 

5 – 16 
jaar 

Ouders 
Kind 

Semi- 
gestructure
erd 

Online gratis beschikbaar 

Diagnostic 
Interview 
for ADHD 
in Young 
people   (Y
oung-
DIVA-5)   

> 18 
jaar  

Ouders 
 

Online beschikbaar 

The Child 
and 
Adolescen
t 
Psychiatric 
Assessme
nt (CAPA) 

9 – 17 
jaar 

Ouders 
 

Meer info 
via http://devepi.duhs.duk
e.edu/ca...       

Developm
ent and 
Well-Being 
Assessme
nt 
(DAWBA) 

5 – 16 
jaar 

Ouders 

Gestructure
erd 

ADHD 
(IRR) > .8 

Online versie inkijkbaar 

 

  

http://www.accare.nl/
https://www.psychology-services.uk.com/getfile.php?type=resources&id=ACE_Nederlands.pdf
http://www.divacenter.eu/
https://devepi.duhs.duke.edu/measures/the-child-and-adolescent-psychiatric-assessment-capa/
https://devepi.duhs.duke.edu/measures/the-child-and-adolescent-psychiatric-assessment-capa/
http://www.dawba.com/py/dawbainfo/f1ned.py
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SPECIFIEKE VRAGENLIJSTEN 

Overzicht van bestaande Nederlandse vragenlijsten voor het in kaart brengen van 
ADHD-symptomen waarbij op kinderleeftijd voorkeur voor VvGK gezien aanwezigheid 
Vlaamse normen. 

Vragenlijst Leeftijdsbereik 
Vlaamse 
normen 

Betrouwbaarheid 
en validiteit 

Vragenlijst voor 
gedragsproblemen bij 
kinderen (VvGK) 

6 – 16 jaar Ja 

Normen: 
Voldoende 

Betrouwbaarheid: 
Voldoende 

Begripsvaliditeit: 
Goed 

Criteriumvaliditeit: 
niet onderzocht 

ADHD-vragenlijst (AVL) 4 – 18 jaar Nee 

Normen: 
Voldoende (Enkel 
voor Nederland) 

Betrouwbaarheid: 
Goed 

Begripsvaliditeit: 
Goed 

Criteriumvaliditeit: 
Voldoende 

Conners rating 
schalen (CRS) 

5 – 15 jaar Nee 

Normen: 
Onvoldoende 

Betrouwbaarheid: 
Onvoldoende 

Begripsvaliditeit: 
Onvoldoende 

Criteriumvaliditeit: 
Niet onderzocht 

http://www.pearsonclinical.be/vvgk6-16-vragenlijst-voor-gedragsproblemen-bij-kinderen
http://www.pearsonclinical.be/vvgk6-16-vragenlijst-voor-gedragsproblemen-bij-kinderen
http://www.pearsonclinical.be/vvgk6-16-vragenlijst-voor-gedragsproblemen-bij-kinderen
https://testweb.bsl.nl/tests/avl/
http://www.pearsonclinical.co.uk/AlliedHealth/PaediatricAssessments/ChildandAdolescentMentalHealth/Conners3rdEdition(Conners3)/Conners3rdEdition(Conners3).aspx
http://www.pearsonclinical.co.uk/AlliedHealth/PaediatricAssessments/ChildandAdolescentMentalHealth/Conners3rdEdition(Conners3)/Conners3rdEdition(Conners3).aspx
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Zelfrapportage 
vragenlijst voor 
aandachtsproblemen 
en hyperactiviteit 
(ZVAH)  

16 – 25 jaar Ja 

Betrouwbaarheid: 
Voldoende tot goed 

Begripsvaliditeit: 
Goed 

Criteriumvaliditeit: 
Goed 

BROWN Attention-
Deficit Disorder Scales  

3 – … jaar Nee 

Normen: 
onvoldoende 

Betrouwbaarheid: 
geen onderzoek 

Begripsvaliditeit: 
geen onderzoek 

Criteriumvaliditeit: 
geen onderzoek 

 

KIND/JONGERE 

- Het systematisch overlopen van de symptomen bij de kinderen en jongeren is niet 
noodzakelijk voor de diagnose zelf.  Zelfrapportering van ADHD-symptomen bij 
kinderen is namelijk weinig valide.  Toch is het zinvol om hun persoonlijke 
beschrijving van de impact van de symptomen op hun functioneren te bevragen 
met het oog op motivatie voor de eventuele behandeling.  

- Daarnaast is een gesprek met het kind of de adolescent ook 
belangrijk om informatie betreffende differentiaal-diagnostiek en mogelijke 
comorbiditeit te verzamelen. Vooral internaliserende problemen moeten hier goed 
bevraagd worden aangezien ouders en leerkrachten daar doorgaans minder zicht 
op hebben. Tijdens het gesprek met het kind of de adolescent dient er aandacht 
te zijn voor volgende aspecten: stemming, oppositie en agressie, taalontwikkeling, 
motoriek, sociaal inzicht, oriëntatie, angst, dwangmatigheid, rigiditeit, neiging tot 
contact, tics, reflectief vermogen, leggen van contact, motivatie voor behandeling 
en lijdensdruk.  

- Tevens kan dit gesprek ook aanleiding geven tot observatie van ADHD-
symptomen, alhoewel men er rekening mee moet houden dat ADHD-gedrag in 
een een-op-een of nieuwe situatie of in een observatie niet noodzakelijk zichtbaar 
is.  

 

 

https://www.acco.be/nl-be/items/9789033484032/Zelfrapportage-Vragenlijst-voor-Aandachtsproblemen-en-Hyperactiviteit--16-25-jaar-
https://www.acco.be/nl-be/items/9789033484032/Zelfrapportage-Vragenlijst-voor-Aandachtsproblemen-en-Hyperactiviteit--16-25-jaar-
https://www.acco.be/nl-be/items/9789033484032/Zelfrapportage-Vragenlijst-voor-Aandachtsproblemen-en-Hyperactiviteit--16-25-jaar-
https://www.acco.be/nl-be/items/9789033484032/Zelfrapportage-Vragenlijst-voor-Aandachtsproblemen-en-Hyperactiviteit--16-25-jaar-
https://www.acco.be/nl-be/items/9789033484032/Zelfrapportage-Vragenlijst-voor-Aandachtsproblemen-en-Hyperactiviteit--16-25-jaar-
https://www.pearsonclinical.com/psychology/products/100000456/brown-attention-deficit-disorder-scales-brownaddscales.html
https://www.pearsonclinical.com/psychology/products/100000456/brown-attention-deficit-disorder-scales-brownaddscales.html
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LEERKRACHT 

We spreken enkel van ADHD als de concentratieproblemen en/of hyperactiviteit-
impulsiviteit in meerdere leefcontexten aanwezig zijn en tot problemen leiden. Het is dan 
ook noodzakelijk om rechtstreeks via de leerkracht zicht te krijgen op het functioneren 
van de jongere in de klassituatie. Om de informatie op een gerichte en 
gestandaardiseerde manier te verwerven kan ook hiervoor gebruik gemaakt worden van 
een interview, eventueel aangevuld met een vragenlijst: 

• Enerzijds wordt best systematisch de ADHD-symptoomlijst bevraagd (bv. aan de 
hand van de K-SADS) met een (semi-) gestructureerd interview 

• Daarnaast is een open bevraging belangrijk. Dit kan eventueel telefonisch (zie 
ook lijst richtvragen telefonisch interview) 

• vragenlijsten 

De informatie vanuit de school kan met een schoolobservatie soms meer kwaliteit krijgen 
en is vooral aangewezen bij specifieke problemen op school.  

 

SPECIFIEKE VRAGENLIJSTEN  

Overzicht van bestaande Nederlandse vragenlijsten voor het in kaart brengen van 
ADHD-symptomen waarbij op kinderleeftijd voorkeur voor VvGK gezien aanwezigheid 
Vlaamse normen. 

Vragenlijst Leeftijdsbereik 
Vlaamse 
normen 

Betrouwbaarheid 
en validiteit 

Vragenlijst voor 
gedragsproblemen bij 
kinderen (VvGK) 

6 – 16 jaar Ja 

Normen: Voldoende 

Betrouwbaarheid: 
Voldoende 

Begripsvaliditeit: 
Goed 

Criteriumvaliditeit: 
niet onderzocht 

ADHD-vragenlijst 
(AVL)  

4 – 18 jaar Nee 

Normen: Voldoende 
(Enkel voor 
Nederland) 

Betrouwbaarheid: 
Goed 

Begripsvaliditeit: 
Goed 

https://www.adhd-traject.be/nl/pagina/leerkracht#interview
https://www.adhd-traject.be/nl/pagina/leerkracht#richtvragen
https://www.adhd-traject.be/nl/pagina/leerkracht#vragenlijst
http://www.pearsonclinical.be/vvgk6-16-vragenlijst-voor-gedragsproblemen-bij-kinderen
http://www.pearsonclinical.be/vvgk6-16-vragenlijst-voor-gedragsproblemen-bij-kinderen
http://www.pearsonclinical.be/vvgk6-16-vragenlijst-voor-gedragsproblemen-bij-kinderen
https://testweb.bsl.nl/tests/avl/
https://testweb.bsl.nl/tests/avl/
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Criteriumvaliditeit: 
Voldoende 

Conner rating 
schalen (CRS) 

5 – 15 jaar Nee 

Normen: 
Onvoldoende 

Betrouwbaarheid: 
Onvoldoende 

Begripsvaliditeit: 
Onvoldoende 

Criteriumvaliditeit: 
Niet onderzocht 

BROWN Attention-
Deficit Disorder 
Scales 

3 – … jaar Nee 

Normen: 
onvoldoende 

Betrouwbaarheid: 
geen onderzoek 

Begripsvaliditeit: 
geen onderzoek 

Criteriumvaliditeit: 
geen onderzoek 

 

 

 

(SEMI-)GESTRUCTUREERDE INTERVIEWS  

Interview 

Leeftij
ds- 

bereik 

Afgenom
en bij 

Betrouwbaar
heid en 
validiteit 

Beschikbaarheid 

Kiddie-
Schedule 
for 
Affective 
Disorders 
& 
Schizophr
enia (K-
SADS) 

6 – 18 
jaar 

Ouders 

Kind 

Leerkrac
ht 

IRR (ADHD): 
.91 

Op te vragen 

bij  C.G.Reichart@cur

ium.nl 

 

Engelse versie online 

beschikbaar 

http://www.pearsonclinical.co.uk/AlliedHealth/PaediatricAssessments/ChildandAdolescentMentalHealth/Conners3rdEdition(Conners3)/Conners3rdEdition(Conners3).aspx
http://www.pearsonclinical.co.uk/AlliedHealth/PaediatricAssessments/ChildandAdolescentMentalHealth/Conners3rdEdition(Conners3)/Conners3rdEdition(Conners3).aspx
https://www.pearsonclinical.com/psychology/products/100000456/brown-attention-deficit-disorder-scales-brownaddscales.html
https://www.pearsonclinical.com/psychology/products/100000456/brown-attention-deficit-disorder-scales-brownaddscales.html
https://www.pearsonclinical.com/psychology/products/100000456/brown-attention-deficit-disorder-scales-brownaddscales.html
mailto:C.G.Reichart@curium.nl
mailto:C.G.Reichart@curium.nl
http://pediatricbipolar.pitt.edu/resources/instruments
http://pediatricbipolar.pitt.edu/resources/instruments
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Developm
ent and 
Well-Being 
Assessme
nt 
(DAWBA) 

5 – 16 
jaar 

Ouders 

Leerkrac
ht 

ADHD (IRR) > 
.8 

Online versie 

beschikbaar 

 

 

RICHTVRAGEN TELEFONISCH INTERVIEW LEERKRACHT  

Naast het bevragen van de ADHD-symptomen is het belangrijk om het functioneren in de 
school na te vragen, met aandacht voor positieve naast moeilijke aspecten. 

• Hoe gaat het met deze leerling (positief en negatief)? 
o op motorisch gebied (fijne/ grove motoriek) 
o op leergebied (taal/ wiskunde/ instuderen/ huiswerk) 
o op emotioneel gebied (stemming, angst, boosheid, …) 
o op sociaal gebied 

 positie in de klas: leidersfiguur, op de achtergrond, clown, 
geplaagd, plager, populair, enz. 

 vrienden op school 
o op gebied van gedrag (gehoorzaamheid, hulpvaardigheid, beleefdheid, 

vriendelijkheid, conflicten, enz.) 
• Zijn de aandachtsproblemen meer zichtbaar op bepaalde momenten van de dag 

(voormiddag/ middag/ namiddag) 
• Vindt U dat de (eventuele) aandachts- en/of hyperactiviteitsproblemen groter zijn 

dan bij de andere leerlingen? Valt deze jongere daarin op? 
• Werden er al bijzondere maatregelen getroffen voor deze leerling 

o Om te helpen? 
o Als sanctie? 

• Welke hulp heeft deze jongere volgens U nodig? 
• Zijn er andere dingen die U nuttig vindt om ons te laten weten? 

OUDER ALS INFORMANT 

Let op: 

- Vaders (tot ca. 50%) en moeders (tot ca. 40 %): zelf ADHD (genetisch!) 

- meer antisociaal gedrag, alcoholmisbruik, leerstoornissen, affectieve stoornissen, 

huwelijksdissatisfactie, isolatie ..... bij ouders 

- Kan leiden tot overrapportering 

  

http://www.dawba.com/py/dawbainfo/f1ned.py
http://www.dawba.com/py/dawbainfo/f1ned.py
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LEERKRACHT ALS INFORMANT 

Bias Leerkrachtinformatie: 

- Negatief halo effect van oppositioneel gedrag op ratings van hyperactiviteit 

- Leerkrachten zijn gevoeliger voor medicatie-effecten 

- Buitengewoon onderwijs versus regulier onderwijs: andere normen 

KIND ALS INFORMANT 

- Vanaf 10 jaar betrouwbare rapportage mogelijk 

- (semi)-gestructureerd: betrouwbaarheid van 0.60 tot 0.80 

- Betrouwbaarheid neemt toe met de leeftijd 

VOORDELEN VAN VRAGENLIJSTEN 

- Eenvoudig en goedkoop 

- Normen 

- Specifieke, duidelijke omschreven gedragsitems 

- Gestandaardiseerd antwoordformaat ( 1,2,3,4 vb) 

- Betrouwbaar en valide 

- Ouders en leerkrachten 

Maar: vaak geen “impairment” informatie (Nederlandstalige vragenlijsten: zie werkcolleges) 

INSTRUMENTENFICHE 

(afgedrukt meebrengen) 

OVERZICHT INSTRUMENTEN 

Specifieke vragenlijsten:  

- ADHD-RS: ADHD Rating Scale  

- AVL: ADHD vragenlijst 

- VvGK: Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen 

- GvK  

(Semi-)gestructureerde interviews:  

- DISC-IV 

- SCID-junior 

- ACE 

- K-SADS 

- DAWBA 

- Young DIVA-5 
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SPECIFIEKE VRAGENLIJSTEN 

ADHD RATING SCALE 

- Lijst met DSM-IV criteria: 18 items 

- Diagnosticus vult lijst in o.b.v. info ouders en/of leerkracht 

- Kan hier enkel als observatielijst worden gebruikt (want geen Vlaamse normen!!!!) 

- Peilt naar aandachtsproblemen en hyperactief-impulsief gedrag 

- 4-puntenschaal: 
o 0 = zelden of nooit 

o 1 = soms 

o 2 = vaak 

o 3 = zeer vaak 

 Rekening houden met: 

- Frequentie van gedrag 

- Mate van gestoordheid 

- Ontwikkelingsvergelijking 

Amerikaanse normen voor: 

- Inattentief gedrag  

- Hyperactief/impulsief gedrag  

- Totaalscore 

- Aparte normen volgens geslacht – leeftijd  voor kinderen tss 5-18j 

ADHD-RS-5 

- Aangepast aan DSM-5 criteria  

- Aparte versie voor adolescenten  

- Nog niet beschikbaar in het Nederlands  

ADHD VRAGENLIJST (AVL) SCHOLTE & VAN DER PLOEG (2005 

- Meetpretentie: meten van symptomen van ADHD 

- Schaalscores: Aandachtstekort (6 items), Hyperactiviteit (6 items), Impulsiviteit (6 items) en totale 

ADHD score (18 items) 

- 5-puntenschaal: 

- 0 = niet of nauwelijks 

- 1 = af en toe (incidenteel) 

- 2 = geregeld (maandelijks) 

- 3 = vaak (wekelijks) 

- 4 = zeer vaak (dagelijks) 

- Leeftijdsrange: 4 – 18 jaar 

- Informanten: ouders, leerkrachten en hulpverleners 

- Normen: Nederlandse normen (2005)  we gebruiken dit wel soms, wel rekening mee houden! 

- Evaluatie:  

o Goede betrouwbaarheid en validiteit 

o Geen Vlaamse normen! 

o Niet alle DSM symptomen 
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VRAGENLIJST VOOR GEDRAGSPROBLEMEN BIJ KINDEREN (VVGK)  OOSTERLAAN E.A. (2008) 

- Algemeen: Nederlandstalige bewerking DBD           (Pelham e.a., 1992) 

- Meetpretentie: gedragsstoornissen (DSM-IV-TR) 

- Schaalscores: 

o ADHD Aandachtstekort 

o ADHD hyperactiviteite/impulsiviteit 

o Conduct Disorder 

o Oppositioneel Opstandige Gedragsstoornis 

 4 clusters. CD en ODD vorige keer onder 1 cluster, aandachtstekortstoornis/gedragsstoornis. Deze is meer 

DSM4, verschil is dat criteria redelijk hetzelfde is maar leeftijd is opgetrokken! 

Nadeel: impairment criterium wordt nt bevraagd = belasting op leven, ervaren last 

- Leeftijdsrange: 6 – 16 jarigen 

- Informanten: ouders/leerkrachten 

- Duur: ongeveer 10 min 

- Normen:  

o Vlaanderen en Nederland 

o 5/6 jaar kleuteronderwijs (enkel Vlaanderen) 

o 6 – 16 jaar 

o Geslacht  

o Type informant: ouders – leerkracht 

- Psychometrie: 

o Convergent en divergent valied 

o Intern consistent 

- Scoring: 4-puntenschaal (0-3): 

o 0 = helemaal niet 

o 1 = een beetje 

o 2 = tamelijk veel 

o 3 = heel veel 

- Schaalscores: 

o ADHD - Aandachtstekort: 9, 16, 20, 24, 26, 31, 34, 39, 41 

o ADHD - hyperactiviteit/impulsiviteit: 1, 7, 11, 17, 19, 22, 27, 30, 32 

o CD: 2, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 18, 28, 29, 33, 35, 37, 38, 40, 42 

o ODD: 3, 12, 13, 15, 21, 23, 25, 36 
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Werkwijze: 

1. Bereken de schaalscores = som van de itemscores 

a. 1 ontbrekend item => gemiddelde score 

b. > 1 ontbrekend item => geen schaalscore mogelijk! 

2. Kies de juiste normtabel 

3. Zoek in de normtabel de normscores, de percentielscores en het betrouwbaarheids-interval op 

4. Interpreteer de normscores: 

a. Voor de schalen Aandachtstekort en Hyperactiviteit/impulsiviteit:  

i. normscore 16 of hoger = klinisch 

ii. normscore 15 = subklinisch 

iii. normscore 14 of lager = niet afwijkend 

b. Voor de schalen ODD en CD: 

i.  normscore 17 of hoger = klinisch 

ii. normscore 16 = subklinisch 

iii. normscore 15 of lager = niet afwijkend 

voorbeeld: 
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GEDRAGSVRAGENLIJST VOOR KLEUTERS (GVK) SMIDTS & OOSTERLAAN (2008) 

- Meetpretentie: Meten van ADHD en ODD/CD symptomen 

- Schaalscores: Aandacht, hyperactiviteit, impulsiviteit, ODD/CD en totaalscore externaliserend gedrag 

(61 items) 

- Leeftijdsrange: 3 t/m 6 jaar 

- Informanten: Ouders en leerkracht 

- Normen: Voorlopig enkel Nederlandse normen  geen Vlaamse normen! 

SPECIFIEKE VRAGENLIJSTEN 

- meer en meer gebruik van klinische interviews 

- worden in zijn geheel maar vaak ook gedeeltelijk afgenomen naargelang de hypotheses 

- ADHD zit meestal in de brede klinische interviews vervat 

- (ASS niet of onvoldoende  ADI-R of ander)  

Bijvoorbeeld: 

- DISC-IV 

- SCID-junior 

- ACE 

- DAWBA 

- K-SADS 

 DIAGNOSTIC INTERVIEW SCHEDULE FOR CHILDREN (DISC -IV) 

Typering DISC-IV interview: 

- Zeer gestructureerd en gestandaardiseerd interview  hoge betrouwbaarheid, objectief 

- DSM-IV en ICD-10 diagnoses 

- Beschrijving van symptomen, weinig contextuele info 

- Geen klinische observatie 

- Geen diagnoses van ASD 

  Verschil is verandering in leeftijd 

 Wel erkend door RIZIV 

Organisatie van de DISC-IV: 

- 2 parallelinterviews: 

o Kindversie (DISC-Y): af te nemen bij kinderen en jeugdigen van 9 – 17 jaar 

o Ouderversie (DISC-P): af te nemen bij ouders van kinderen en jeugdigen van 6 – 17 jaar 

Modulaire organisatie: 

- Angststoornissen 

- Diverse stoornissen 

- Stemmingsstoornissen 

- Psychose screen 

- Gedragsstoornissen 

- Middelenmisbruik 

 ADHD module kan je er apart uithalen 
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Structuur van het interview: 

- Tijdskader: 12 maanden geleden/afgelopen 4 weken 

- Ongeveer 3000 vragen: 

o Stamvragen (vaak overinclusief) 

o Vervolgvragen over frequentie, duur, intensiteit volgens DSM of ICD 

o Vervolgvragen over begin, beperkingen en behandeling 

o Vragen over het hele leven 

- Beperkte antwoordmogelijkheden: JA en NEEN en in mindere mate SOMS/ENIGSZINS 

- Open vragen komen zelden voor 

- Essentie van het interview: lees de vragen letterlijk voor  

 interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

- Huidige jaar-tijdlijn en hele levenskaart invullen aan de hand van een introductie 

STRUCTURED CLINICAL INTERVIEW FOR DSM-5 DISORDER FOR CHILDREN: SCID JUNIOR 

- Structured Clinical Interview for DSM-5 Disorders for Children 

- Op een betrouwbare manier en zonder belangrijke symptoomgebieden over te slaan relevante 

informatie verzamelen voor het stellen van een diagnose  gebaseerd op DSM 5 

- training voor verkrijgen van certificaat. 

ADHD CHILD EVALUATION (ACE) 

- Diagnostisch interview voor kinderen met ADHD (5-16 jaar) 

- Afgenomen door hulpverlener met persoon dicht bij het kind, vaak ouder/verzorger, maar mening van 

het kind zelf kan ook gevraagd worden en onafhankelijke informatie van school is ook wenselijk (bv. 

interview met leerkracht en inzage in schoolrapporten) 

- Kan door adolescenten zelf worden ingevuld, maar bij voorkeur aanvullen met info van ouders en 

school 

- Bevraagt kernsymptomen ADHD en mate van dysfunctie 

- Scoren mogelijk o.b.v. DSM-5 of ICD-10 criteria 

 !! Zelfde interview met leerkracht afnemen als met ouders 

 Heel veel achtergrondinfo, anamnese, demografisch, risicofact, school etc. 

 Verder over kernsymptomen over ADHD, concreet, wanneer, hoeveel, hoe, waar… open vragen 

 Observaties van mensen neerschrijven 

- Inhoud op basis waarvan hulpverlener moet beslissen of het symptoom aanwezig is en of het leidt tot 

dysfunctie: 

o Achtergrondinformatie (demografische gegevens, vroege risicofactoren, medische 

voorgeschiedenis, school, opvoeding, vriendjes, familieachtergrond) 

o Kernsymptomen ADHD (vragen rond voorkomen thuis/op school): vraag om situaties te 

beschrijven, voorbeelden te geven, hoe vaak ze in welke situatie voorkomen, welke 

omstandigheden van invloed zijn etc. 

o Ruimte voor observaties 
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KIDDIE-SCHEDULE FOR AFFECTIVE DISORDERS & SCHIZOPHRENIA (K-SADS) 

- DSM-5 versie beschikbaar maar nog niet vertaald naar het Nederlands: K-SADS-PL-5 

- Semi-gestructureerd interview dat afgenomen kan worden bij het kind (vanaf 8j), de ouders en de 

leerkracht (6-18j) 

- Module ADHD apart 

- Maakt geen gebruik van normen  

- Nederlandstalige versie verkrijgbaar na training 

- Engelstalige versie: https://www.pediatricbipolar.pitt.edu/resources/instruments 

 THE DEVELOPMENT AND WELL-BEING ASSESSMENT: DAWBA 

NIET GEBRUIKEN OP EXAMEN  gebruikt door niet-professionals, online zelftest 

- Gestructureerd interview  

- Zie https://www.dawba.info/a0.html  

- Procedure via zelfstudie: https://www.dawba.info/manual/m0.html 

- Papieren versie of online 

- De respondenten kunnen zelf het interview invullen (jongere (11-17j), ouders (2-17j) 

- Vragenlijst beschikbaar voor leerkrachten (2-17j) 

- Gegevensverwerking door het systeem 

DIAGNOSTIEK VAN ADHD VOOR VOLWASSENEN 

- ZVAH 

- DIVA-5 / DIVA-5-ID  

- SCID-5-S 

ZVAH: ZELFRAPPORTAGE VRAGENLIJST VOOR AANDACHTSPROBLEMEN EN HYPERACTIVITEIT  

(BAEYENS, VAN DYCK, BROOTHAERTS, DANCKAERTS, & KOOIJ, 2012)  

- 16-25 jaar 

- Gebaseerd op de DSM-IV 

- 11 items over aandachtsproblemen en 12 items over hyperactiviteit/impulsiviteit 

- Vier-puntenschaal 

- Huidig functioneren en het functioneren in de kindertijd (0-12 jaar) 

Scoring: 

- Berekenen schaalscores Aandachtsproblemen en Hyperactiviteit/Impulsiviteit 

- Vlaamse normen: verschillende normen voor: 

o Man/vrouw 

o Schoolgaand of schoolverlater 

o Opleidingsniveau 

o Leeftijd 

o Zelf- en ouderrapportage 

o Huidig functioneren en functioneren in de kindertijd 

- Evaluatie normscores (15=subklinisch, ≥16 = klinisch) 
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 Evaluatie ZVAH 

- Adequate begripsvaliditeit 

- Goede criteriumvaliditeit 

- Interne consistentie voldoende tot goed (zelfrapportage Hyperactiviteit/Impulsiviteit huidig 

functioneren onvoldoende! 

- Vlaamse normen (!) 

DIVA-5 DIAGNOSTISCH INTERVIEW VOOR ADHD BIJ VOLWASSENEN (KOOIJ, FRANCKEN & 

BRON, 2016) 

- Semi-gestructureerd interview: uitsluitend de symptomen van ADHD 

- Verdere differentiaaldiagnostiek is noodzakelijk 

- Gebaseerd op DSM-5 criteria 

- In het Nederlands te verkrijgen  

- Nieuw: Young DIVA-5 (5-17 jaar) en DIVA-5-ID (versie voor volwassenen met een verstandelijke 

beperking)  

-  uitsluitend over ADHD, dus geen meerdere modules 

SCID-5-S: INTERVIEW 

- De SCID-5-S is de Nederlandse vertaling van de Amerikaanse SCID-5-CV (Structured Clinical Interview 

for DSM-5 Disorders–Clinician Version) 

- Semi-gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 Syndroomstoornissen  

- De SCID-5-S is onderverdeeld in 14 relatief op zichzelf staande modules. De gebruiker kan het 

interview binnen een module inkorten.  

- Volwassenen (vanaf 18 jaar) en met een minimale aanpassing van de bewoording kan het ook bij 

adolescenten worden gebruikt. 

INTELLIGENTIE-ONDERZOEK 

- Waarom intelligentie onderzoek? 

- Differentiaaldiagnose:   

o Verstandelijke beperking 

o Hoogbegaafdheid 

- WISC-V 

o Geen typisch ADHD-profiel! 

 Waarom? Omdat we een situatie hebben die gestandaardiseerd is en je moet kind 

taakspanning etc geven. Er is geen typisch ADHD profiel, niet bepaalde subtesten 

ofzo die zeggen zekerheid ADHD in wisc 5. Wisc 5 dient voor intelligentie, niet voor 

adhd/… 
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NEUROPSYCHOLOGISCH ONDERZOEK 

- Heel wat diagnostische protocollen in de klinische praktijk bevatten een uitgebreid luik 

neuropsychologisch onderzoek 

- Vooral aandacht en executieve functies worden onderzocht 

- Vaak gebruikte testen zijn o.m.:  

o Wisconsin Card Sorting test 

o Stroop Color word test 

o Bourdon-Vos test 

o TEA-CH 

o CPT-test 

o Matching Familiar Figures Test 

o Complexe Figuur van Rey 

o 15 woorden van Rey 

o Tower of London 

Waarom? Is dit een vereiste van de DSM of de ICD?  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 

BOURDON-VOS 

-  Één van de meest gebruikte testen in Vlaanderen bij kids, bestaat uit stippen (3,4 en 5 stippen) en je 

moet zo snel mogelijk alle 4 eruit halen. Het is een selectieve aandachtstest  Is geen duidelijke 

indicatie voor ADHD   

- !!! Bij hoge motivatie van het kind vb betere aandacht dan niet. 

- 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 ? 

- Evidentie voor selectieve aandachtsproblemen bij ADHD?  Neen (zie o.m. Huang-Pollock, Nigg & 

Carr, 2005), al is er meer onderzoek nodig bij het overwegend onoplettende beeld 

 CONTINUOUS PERFORMANCE TASK (CPT)  

Test waarbij je aandacht en inhibitie test, je mag pas op de knop drukken op voorwaarde 

dat bepaalde letter komt. 

- 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 ‘normale’ controlekinderen, maar andere klinische groepen veel 

minder onderzoeken en wisselende scores.   

- Differentiatie van andere klinische groepen: zeer wisselende resultaten 

- Nut voor differentiaaldiagnose: eigenlijk geen (zie o.m. Preston et al., 2005; Munkvold et al., 2014) 

 



Charlotte Botha 

 
78 

STROOP KLEUR WOORD TEST 

- Vaak gebruikt bij de diagnose van ADHD 

o Meetpretentie: interferentie 

o Wetenschappelijk onderzoek m.b.t. ADHD 

 Vrij veel onderzoek beschikbaar 

 Groepsverschillen tussen ADHD en ‘normale’ controlekinderen 

 Differentiatie van andere klinische groepen: nauwelijks 

 Nut voor differentiaaldiagnose: eigenlijk geen (zie o.m. 

Homack & Riccio, 2004; Schwartz & Verhaeghen, 2008) 

WISCONSIN CARD SORTING TAAK 

- Vaak gebruikt bij de diagnose van ADHD 

o Meetpretentie: cognitieve flexibiliteit 

o Wetenschappelijk onderzoek m.b.t. ADHD 

 Vrij veel onderzoek beschikbaar 

 Groepsverschillen tussen ADHD en 

‘normale’ controlekinderen 

 Differentiatie van andere klinische 

groepen: wisselende resultaten, sommige 

klinische groepen presteren slechter dan 

ADHD 

 Nut voor differentiaaldiagnose: eigenlijk geen (zie o.m. Romine et al., 2004, Kado et 

al., 2012) 

TEA-CH 

- Voor kinderen van 6-16 jaar 

- Niet-gecomputeriseerd 

- Gestandaardiseerd 

- Beoogt 3 aspecten van aandacht in kaart te brengen: 

o Selectieve aandacht 

o Volgehouden aandacht 

o Aandachtscontrole 

- Via dubbeltaken ook informatie over verdeelde aandacht 

- Ook informatie over inhibitie 

Voorbeeldje van subtest; trollen tellen, speurtocht 

- 9 subtests 

- Afname van ca. 1 uur 

- Parallelvorm maakt hertesten mogelijk 

- Korte screening is ook mogelijk 

- Vrij recente Vlaams-Nederlandse normen beschikbaar, oorspronkelijke Australische normen zijn NIET 

bruikbaar! 

o Bij ons focus op accuraatheid ipv snelheid bij andere landen vb. 
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TEA-CH & 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? 

- Kinderen met ADHD doen immers het vaak goed op 

o Oriënting taken 

o Selectieve aandachtstaken 

o Volgehouden aandachtstaken 

- Diagnostische criteria gaan over observeerbare dagelijkse gedragingen op school en thuis 

- Niet over prestaties op cognitieve tests 

VASTSTELLINGEN UIT NEUROPSYCHOLOGISCH ONDERZOEK 

- Meestal wordt vergeleken met kinderen met een typische ontwikkeling 

o Er worden dan vaak groepsverschillen gevonden 

o Maar groepsverschillen betekenen nog niet dat de test geschikt is voor classificatie van 

individuen 

- Veel minder wordt vergeleken met andere klinische groepen 

o De resultaten zijn vaak wisselend 

o Als er verschillen zijn, gaat het ook om groepsverschillen 

o Soms presteren kinderen met ADHD beter dan andere klinische groepen 

o Vaak wordt onvoldoende aandacht besteed aan adequate diagnosestelling, comorbiditeit en 

medicatie 

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

o De snelheid van aanbieding van prikkels: betere prestatie bij snelle aanbieding dan bij trage 

aanbieding (cf. toestandsregulatie) 

o Nieuwheid van de situatie 

o In het vooruitzicht gestelde beloning 

o Aan- of afwezigheid van proefleider / ouder 

o … 

 We kunnen de prestaties beinvloeden; als we zeggen we willen het kind zien zoals het gemiddeld is  doen 

we niets, als we kind in zo goed mogelijke situatie willen  ‘als je goed preseteert krijg je een ijsje’ (dan gaat 

het beter dan zonder ijsje). Soms doen ouders dit zonder dat je het zelf weet. Context speelt dus zeer grote 

rol!!! 

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 relatief nutteloos en zijn 

andere evaluatiemethoden meer aangewezen 
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OBSERVATIE 

Voordelen en belang observatie: 

- Meestal wel differentiatie m.b.t. hyperactiviteit 

Onderzoeksgegevens 

- Wel discriminatie tussen ADHD en controle  

- Specificiteit: onduidelijk 

- Discriminatie: beter in klas dan in labo 

- Discriminatie: off-task, plaats verlaten, vocalisatie  

Nadelen: 

- Dataverzameling verschillende settings/tijd: moeizaam 

- 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) 

- ADHD-SOC (School observation code kit) 

Actigraphy 

- Elektronische toestellen voor het kwantificeren van bewegingen 

- Objectief, unidimensioneel, valide, draagbaar, betrouwbaar 

- Geen kwalitatieve data, enkel info over (hyper)activiteit 

- Vaak gebruikt voor slaapmonitoring 

ETIOLOGIE: GENETISCHE COMPONENT 

- Sterke genetische bijdrage (60 tot 80 % heritabiliteit) 

- 13-30% recurrence rate bij siblings (Wade et al., 2015) 

- Associaties met enkele genetische stoornissen: 

o VCF (22q11del) 

o Klinefelter 

o Williams 

o Fragiel X 

o NF 

o ……. 

- Wellicht vele interagerende genen (> 300), allemaal met een kleine effect size (polygenische 

architectuur)         Faraone & Larsson, 2019 

- Genen zijn ook gerelateerd aan ADHD kenmerken in niet-klinische populatie (Stergiakouli et al., 2015) 

- Andere genen belangrijk bij volwassenen dan bij kinderen? 

- De genen die het vaakst terugkomen zijn het dopamine receptor D4 gen (DRD4: 7-repeat allele) en 

het dopamine transporter gen SLC6A3 of DAT1 (9 en 10-repeat alleles) wat een belangrijke rol voor 

dopamine suggereert in de pathogenese van ADHD 

- Ook enkele andere dopamine en serotonine genen blijken in vele studies betrokken te zijn 
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Geassocieerde genen (Leahy 2017) 

  

   

 

 

 

 

 

ETIOLOGIE: OMGEVINGSFACTOREN 

- Pre-, peri- en postnatale complicaties 

o foetale blootstelling aan nicotine, medicatie …. 

o andere pre- en perinatale problemen  (ook prematuriteit / laag geboortegewicht) 

- Kwaliteit van opvoeding en gezinsinvloeden*  richting van verband niet altijd duidelijk 

o Vb. psychosociale problemen (o.m. Institutionalisering), ouderlijke conflicten, depressie bij 

moeder, lage SES 

- Verworven beschadigingen 

o Vb. sommige hersenziekten en -letsels (na trauma) 

- Reacties op stoffen 

o idiosyncratische reacties op voeding 

o blootstelling aan toxische hoeveelheden lood 

o pesticiden? 

GENE-ENVIRONMENT INTERACTIONS (THAPAR ET AL., 2015) 

  

 

 

 

GEN-OMGEVINGSINTERACTIES: ONDERZOEK 

- O.m. interactie DAT1 9-repeat allele en prenataal roken van de moeder aangetoond (9 maal meer 

kans op ADHD) maar geen volledig eenduidige bevindingen 

- G X E kon  niet worden aangetoond voor chaos in het gezin en SES (Gould et al., 2018) 
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NEUROBIOLOGISCHE BEVINDINGEN  

- Kleiner hersenvolume 

- Afwijkingen in frontale, pariëtale en temporale gebieden 

- Afwijkingen in basale ganglia (striatum) 

- Afwijkingen in de thalamus 

- Afwijkingen in callosale en aangrenzende gebieden (o.m. ACC) 

- Afwijkingen in cerebellum 
          Metha et al., 2019 

- EEG-afwijkingen 

- Vertraagde corticale maturatie 

- Diverse dysfunctionele neurotransmittersystemen (niet alleen dopamine en norepinefrine) 

- Hypoactivatie in diverse netwerken 

- Abnormale functionele connectiviteit, o.m. in het default – mode netwerk (zie verder) 

 Maar consistentie ontbreekt: is fMRI wel betrouwbaar bij ADHD 

(Somandepalli et al., 2015)? 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Charlotte Botha 

 
83 

(NEURO-)PSYCHOLOGISCHE THEORIE OVER ADHD 

TRADITIONELE VISIE 

ADHD is het gevolg van een onveranderlijke en stabiele executieve dysfunctie die we terugvinden bij alle 

individuen met ADHD 

NIEUWE VISIE   

ADHD is een heterogene psychopathofysiologische stoornis die gekenmerkt wordt door variatie in beperkingen 

tussen en fluctuaties van de expressie van beperkingen bij individuen 

 

  

TRADITIONELE VISIE: EXECUTIEVE DYSFUNCTIE  

Iedereen dacht dat adhd executieve functie probleem was  Strooptest (interferentie controle) 

Belangrijkste model: Model van Barkley (1997)  

- Inhibitie staat centraal 

o Inhibitie van automatische respons 

o Inhibitie van een aan de gang zijnde actie  

o Interferentie controle 

Inhibitiedeficit  problemen bij 4 andere EF’s 

- werkgeheugen (non-verbaal) 

- interne spraak (verbaal werkgeheugen) 

- zelfregulatie van affect, motivatie, arousal  

- reconstitutie 

 research evidentie voor model van Barkley: Er is heel wat evidentie die aantoont dat er een link is tussen 

EDF (en zijn neurale substraten) en ADHD 
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THE NEURAL CORRELATES OF ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY 

DISORDER: AN ALE META‐ANALYSIS  DICKSTEIN ET AL. (2006) 

Meta analyse van Dickstein  toonde dit duidelijk aan 

ALE meta‐analyses across studies of ADHD and controls (a) Activation likelihood 

estimation (ALE) meta‐analyses revealed an extensive pattern of significantly 

elevated probabilities of activation in regions of frontal lobe (bilaterally), medial wall, 

and right‐sided striatum for Controls. (b) Patients with ADHD show more localized 

areas of significantly elevated probabilities of activation, predominantly in left 

frontal lobe. (c) To better compare the groups, a difference map of results for 

Controls vs. patients with ADHD is shown. For all images: x = −6, y = 13, z = 

1 respectively, p < .05 corrected 

Latere studies (2013) ook  Op groepsniveau! Is er wel iets van aan! 

Axial slices show the specific neural circuits underlying the responses of ADHD children 

(blue) and healthy controls (red) to Lure condition by subtracting brain responses to NoGo 

condition from those of the Lure condition.  

MODEL VAN BARKLEY 

Er is heel wat evidentie die aantoont dat er een link is tussen EDF (en zijn neurale 

substraten) en ADHD. 

Maar: 

- Enkel een proportie van de kinderen met ADHD heeft EDF 

- EDF is niet specifiek voor ADHD  niet exclusief, ook bij ASS bvb 

- EDF bij ADHD is altijd partieel of gefragmenteerd  niet alle EDF zijn verstoord 

- EDF alleen verklaart niet de complexiteit van de problemen bij ADHD (Wilcutt et al., 2005) 

ILLUSTRATIES VAN HET INHIBITIEPROBLEEM 

INHIBITION  STOP TASK: SSRT (MSEC)  (GEURTS, VERTÉ, OOSTERLAAN, ROEYERS, & 

SERGEANT, 2004;  VERTÉ, GEURTS, ROEYERS, OOSTERLAAN, & SERGEANT, 2004)  

We hebben in begin van deze eeuw een grootschalige studie gedaan met universiteit van 

amsterdam naar executieve functies nr ontwikkeling en gedragsstoornissen. ASS vergelijken met 

ADHD, tourette, conduct disorder etc. Grote studie met onderzoek nr uitgebreide groepen 

(zuiver, zo weinig mogelijk comorbiditeit, etc) 

1 vd taken die we afnamen was ‘stop-signaaltaak’ = inhibitietaak, nr links of nr rechts vliegen (linker of 

rechterknop duwen, zo rap mogelijk) zeer eenvoudig maar zo rap mogelijk en zonder fouten  Maar bij 

sommige stimuli kwam er een stop signaal, visueel of auditief  

Je ziet het vliegtuig heel snel komt er een stop signaal en dan mag je nt meer duwen! = inhibitie ve aan de gang 

zijnde actie want je bent al voorbereid om te duwen 
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Interval tss tonen van stimulus (vliegtuig) en stopsignaal kan variëren, kijken hoe lang er max mag zijn tss deze 

2 opdat iemand nog de actie kan stoppen (millisec)  Hoe langer interval hoe verder je in de voorbereiding 

bent om te duwen  

top single reaction time (ssrt) hoe hoger die is, hoe moeilijker inhibitie 

Normaal – ASS – ADHD - Tourette 

ASS & ADHD konden minder goed inhiberen dan typische ontw en Tourette, 

maar je kon ze nt van elkaar onderscheiden. 

 Dus als ADHD een inessentie inhibitieprobleem is, hoezo kan je het dan 

nt onderscheiden van ass? Is ASS dan ook geen ADHD? 

SELF-ORDERED POINTING TASK 

Werkgeheugen taak  10 plaatjes in boekje, je mag vrij een plaatje aanduiden, volgende pagina 

zelfde plaatjes in andere volgorde, plaatje kiezen dat je nog nt had aangeduid   

Working memory  SOP  errors: Fout = plaatje 2x aanduiden 

- 4 niv van moeilijkheid, lijken meer op elkaar 

o 4 groepen: level 1: eenvoudigste, geen verschil tss 3 

groepen 

o Level 2, 3 en 4: ten eerste  normale groep begint zich 

vanaf level 3 te onderscheiden vd andere groepen 

o Ass groep vanaf level 2: duidelijk meer fouten dan adhd 

en tourette, die dan terug nt van elkaar te onderscheiden zijn 

- Er is dus geen typisch profiel voor adhd bij EDF 

- Ook géén dubbele dissociatie, bvb daar is ASS minder en adhd beter of omgekeerd of tss andere 

stoornissen 

EFFORTFUL CONTROL 

No difference between ASD and ADHD on inhibitory control and attentional 

control, only difference on activation control 

(Samyn, Roeyers, & Bijttebier, 2011) 

Vragenlijsten, geen verschil tss ASS en ADHD op inhibitorische controle, 

aandachtscontrole, activiteitscontrole 

 Ingevuld dr ouders 
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NIGG ET AL. 

Je voorstellen: dit is controlegroep en dit is ADHD  Zowat de helft vd kinderen 
in controlegroep valt op geen enkele EF uit 
Geldt dus ook voor 20% vd adhd groep 
Dus 1 of meer die uitvalt is bij 80% of minder dan de helft  niet bruikbaar op 
individueel niveau 
Het is pas als we nr 4 of 5 uitvallende EF gaan of die nt leeftijdsadequaat ontw 
zijn, we een heel duidelijk verschil of bijna geen controles meer zien (nog steeds 
minder dan 20% vd groep met adhd)  

LAMBEK ET AL. 

 
Hetzelfde maar met 6 EF 
 

 Het is nooit zo dat voor alle kids met adhd iets geld en voor de controles niet. 
Enkel bij hele grote uitvallers zijn er bijna geen kids uit controle groep, maar oook 
amper kids met adhd. 
 
EN moeten we de nodige reserves hebben vr diagnostiek én voor interventie 

 Bij ons valt dat nog mee, maar in NL is dit een beetje aan het terugvallen omdat 
er veel kritiek op kwam uit wetenschappelijk onderzoek, behandeling van adhd 
omvat bijna defacto executieve functie training? Terwijl dit nooit is aangetoond! 
 

NIEUWE KIJK 

ADHD is een heterogene psychopathofysiologische stoornis die gekenmerkt wordt door variatie in 
beperkingen tussen en fluctuaties van de expressie van beperkingen bij individuen. 
 
Variabiliteit te wijten aan: 

- Spontane oscillaties – periodische fluctuaties 
- Context/toestand/motivatie 

 
Bekijkt adhd veel dynamischer, nt als stabiel iets wat uitvalt en dan verholpen moet worden  Nt elk individu 
kunnen we hetzelfde bij vaststellen, kan verschillen naargelang de context (moment vd dag bvb) , taak, 
beloningen 

SPONTANE OSCILLATIES 

1. THE HUMAN BRAIN IS INTRINSICALLY ORGANIZED INTO DYNAMIC, 

ANTICORRELATED FUNCTIONAL NETWORKS. FOX ET AL., 2005 – PNAS  

Er zijn netwerken die nooit samen actief zijn met andere netwerken = geanticorreleerde 

functionele netwerken en netwerken die in gang schieten wnr we iets doe en anderen wnr we even 

wegdromen of slapen (nt echt iets aant doen) 
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Taak negatief network het overnemen als je wegdroomt 

1. 1 vd taak negatieve netwerken is default mode netwerk 

Default network  veel speculatie over 

- Zou helpen bij verwerken van ervaringen (Meestal ‘s nachts) maar 

kan overdag al wat mee starten, bij rust of wegdromen 

- In begin: zeiden de onderzoekers ‘zou dit dan geen rol knn spelen 

met ADHD?’ Want moeilijkheden om aandacht vast te houden. 

- Default mode network wordt gedeactiveerd, gaat onder treshold waar het gaat interfereren 

(aanvankelijk) hypothetisch 

- Ofwel dat nt functioneel is zou het mss bij adhd terug de kop 

opsteken!  

 

Redelijk wat oz vooral met EGG dat aangetoond heeft 

dat ze gelijk hadden! Hypothese klopte wel al deels  

DM was actief  wnr het niet gewenst is   

 Recente studie; aagetoond dat er een verhoogte 
integratie is van DM netwerk met andere netwerken 
bij adhd vergeleken met anderen 

  

 

 

2. ONDERZOEK NAAR TIME OF DAY EFFECTS 

Gekeken naar hartslag als maat voor arousal en 

gekeken naar cortisolwaarden als maat voor arousal 

 Hartslag meten, ook met actometer, paar keer 

per dag speeksel verzamelen (saliva) om cortisol te 

bepalen 

HARTSLAG 

We vonden dat hartslag van kinderen met ADHD nt 

altijd even hoog is als normale ontw, soms hoger! 

Grotere arousal op sommige momenten, hoger in 

namiddag en verdwijnt naar slapen toe 

Actometer gaf aan dat ze op dit moment nt meer woelen! Dus kinderen 

hebben hogere arousal zonder meer te bewegen ‘s nachts  Namiddag, 

meer beweging maar nt echt correlatie met hartslag 

CORTISOL 

We zien dat beide groepen rond middag lager zitten dan controle groep  

 Maar groep die ‘s morgens hoog zit gaat naar laag en omgekeerd, ‘s 

morgens laag gaat ‘s avonds nr hoog 
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CONTEXT, TOESTAND, MOTIVATIE 

3. Toestandsregulatieprobleem 

4. Delay aversion 

5. Sensitiviteit voor beloning 

1. TOESTANDSREGULATIEPROBLEEM 

COGNITIEF-ENERGETISCH MODEL (SANDERS,1983) 

 (nt ontwikkeld voor ADHD) 

Processing stages: verschillende fasen van stimuliverwerking, 

bvb we komen aan verkeerslicht (pre-processen wat er 

gebeurt)  kijken nr licht  afh van kleur respons kiezen  uitvoeren 

Aangeven of er wel voldoende energie is om taak adequaat uit te voeren en dus, wie rijdt er door rood licht, 

iemand die er bewust wil doorrijden, of te laat opgemerkt  nt voldoende energie om het adequaat te doen, 

zoals mensen die examen nt tot einde goed knn volbrengen omdat energie inzakt  Automatisch systeem 

waardoor we meer ons best doen, waardoor wij de info wel knn blijven uitvoeren 

MANIPULATIE VAN ENERGIENIVEAU DOOR  AANBIEDINGSSNELHEID PRIKKELS 

Blijkbaar situaties waarbij energieniveau optimaal is  bij beste prestaties 

Bij bepaalde situaties presteren we beter op eenzelfde taak louter dr context  

Energieniveau nt meest mogelijk, nt minst mogelijk  We knn dit manipuleren in 

onderzoek dr aanbiedingssnelheid van prikkels  

METIN, ROEYERS, WIERSEMA, VAN DER MEERE, & SONUGA-BARKE (2013): META-

ANALYSIS 

2. Trage aanbiedingssnelheid: ADHD: tragere reactietijd 

3. Snelle aanbiedingssnelheid: ADHD: meer fouten  

Een meta-analyse van studies waarbij prikkels 

aangeboden worden met minstens 2 snelheden. Bvb 

stoptaak wegdenken, taak van vliegtuig: vliegtuig om 

de seconde laten verschijnen, om 2 sec etc 

Figure 2   Forest plots of effect sizes for mean reaction 

time at fast (left) and slow event rate (right) conditions 

of the within-subject studies. CI, confidence interval; 

Std diff, standard difference.  

Figure 3   Forest plots of effect sizes for commission 

errors at fast (left) and slow event rate (right) 

conditions of the within-subject studies. CI, 

confidence interval; Std diff, standard difference. 

 

SNEL     TRAAG 
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 Metin, Roeyers (2016) 

4 aanbiedingen van stim, om de 1,3, 2, 4 en 8 sec 

- Zwart adhd 

- Grijs controle 

Hoe variabel is de reactietijd?  controlegroep maakt het nt zoveel uit, 

beetje omhoog naar 8 sec (nooit sign) 

Adhd groep presteert alleen even goed als controle groep bij 2 sec, 

voor de rest variabliteit vooral bij extremen 

DUS: Probleem met variabiliteit van reactie? Nt als we de taak altijd om de 2 sec zouden aanbieden, WEL wnr 

er gevarieerd wordt, extremen! 

Default mode network & modulatie van dat DMN 

Nt te ingewikkeld: hoe meer nr beneden, hoe minder DMN interfereert  Per 

conditie hoe meer nr beneden hoe minder inferentie 

- Bij taak die snel wordt aangeboden, zien we een verschil tss adhd en 

controle 

- Bij taak die met gemiddelde snelheid wordt aangeboden zien we 

interferentie met DMN 

 Bij trage aanbieding, ZEER GROOT VERSCHIL ZICHTBAAR  

Interferentie van DMN afhankelijk van context! Want bij 2 sec geen verschil, interferentie komt bij TRAGE 

aanbieding 

Onderzoek nr tilfenidad en korte of lange stim interval (enkel 

kinderen met ADHD)  Ofwel met rilatine (tilfenidad) of placebo 

- Taak werd aangeboden, snel of traag 

- Reactiesnelheid: als je tilfenidad krijgt in beide condities 

ga je sneller presteren, vooral in trage conditie dus 

activatie wordt verhoogd, arousal verhoogd, energie blijft 

beter op pijl dus betere prestatie 

- Want, taak aanbieden per 8 sec  is lang! Je zakt in na verloop van tijd, tilfenidad gaat dit tegen 

- Alleen met tilfenidad in conditie leiden tot meer fouten, in trage conditie tot minder fouten  komt 

omdat je in snelle conditie al heel wat arousal hebt, om de seconde duwen  je raakt overaroused, 

sneller werken maar meer fouten 

- Opnieuw: tilfenidad nt in elke context dezelfde effecten of 

aangewezen! 

COGNITIEF-ENERGETISCH MODEL: ERP ONDERZOEK 

EGG maten koppelen aan model  Evidentie dat p300 (amplitude die 

verschijnt na 300 ms na presentatie van stim) index voor effortallocatie = meer 

energie inzetten (bij kinderen meestal wat trager dan 300ms) 
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Altijd zelfde soort taak, snelle en trage aanbieding, 

duidelijke p3 amplitude, stippellijn is adhd, volle lijn = 

controle, geen verschil in snelle conditie 

P3 in trage conditie is groter bij controle dan bij adhd 

 er wordt meer extra energie ingezet in controle 

groep dan adhd groep in trage conditie 

 

 

Dit is de reactietijd voor de controles en voor adhd, 

in snelle conditie is ADHD zelfs sneller dan controle 

groep 

In trage conditie wordt ADHD trager dan de 

controlegroep, laatste kent ook verval, mr nt zoveel 

(door amplitude: adhd groep in trage conditie gaat 

nauwelijks meer effort alloceren en controlegroep 

keiveel meer! Die voelt dat in trage conditie als ze nt 

meer energie inzetten het nt zal lukken) 

Dus automatische verhoogde effort allocatie voor 

ADHD in ongunstige omgevingscondities! 

Waar zit het ‘probleem’? Er is geen probleem met verwerken van stimuli, aandacht, inhibitie etc… er is een 

probleem met arousal en activatie vooral met evaluatie systeem dat extra effort moet alloceren moment dat 

arousal en activ onvoldoende is omwille van omgevingssituatie! 

Energetisch probleem, geen aandachtsprobleem! Naam klopt 

nt! ADHD = in optimale omgevingssituatie is er géén 

aandachtsprobleem 

Vandaar dat aandachtstesten voor kinderen met ahdd zo 

geweldig zijn en nooit differntiaal diagnostische info 

opleveren, omdat het zoveel afhangt van andere zaken bvb 

beloning 

Opzich niks mis met response!  Is dus eigenlijk geen 

aandachtsprobleem! Enkel bij lange taken etc. 

2. DELAY AVERSION = AFKEER VOOR WACHTEN 

Hypothese: 

1. Kinderen met ADHD hebben afkeer t.a.v. wachten op uitstel etc. 

2. Klassieke diagnostische testen zijn meestal ‘child paced’ 

3. Kinderen met ADHD kiezen voor onmiddellijkheid 

MFFT = MATCHING FAMILIAR FIGURES TEST 

Zo snel mogelijk aangeven welk plaatje met welk overeenkomt  
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DELAY AVERSIEF OR IMPULSIEF? (SONUGA-BARKE, 1994) 

In 94 onderzoek met MFFT 

Afnemen in 2 vormen, gewone form (child paced) = bij drukken 

komt volgende plaatje direct OF ongeacht hoe snel je drukt het 

volgende plaatje komt pas na 30 sec 

In beide condities zo snel genoeg duwen, maar als ze delay aversief zijn gaan ze in IP conditie nt per se nt 

wachten  eerder wachten, en dat gebeurde ook! 

In de kind paced conditie gingen de kinderen zo rap mogelijk duwen om zo rap mogelijk ervanaf te zijn, vol 

fouten 

Maar in IP conditie, toch 30 sec wachten  antwoorden na 13, 14 sec, wachten, bijna in middel van interval 

eens duwen  interval doorbreken! Wat wachten, iets doen, en dan weer wachten maar minder lang, maar 

tijd werd nt nuttig gebruikt! Prestatie nt beïnvloed. 

 Later veel grotere studie gedaan op EU vlak  

- Opnieuw een eenvoudige taak, je kon dus in taak kiezen voor 

sooner smaller of larger later 

o Sooner smaller: snel reageren en kleine beloning 

o Of larger later: 30sec wachten en dan dubbele beloning 

- No post reward delayed condition (links)  zodra taak is uitgevoerd 

verschijnt volgende titem 

- Post reward delay condition; snel antw en maar 1 bol maar bij delay 

duurde het toch in toaal 30sec tot volgende antwoord, dus snel of 

traag antw duurde altijd 30 sec 

o Rap vanaf: kiezen vr snel kiezen mr minder gewonnen 

- Tweede conditie maakt het nt uit hoe snel je duwt dus kan je maar 

beter wachten op larger later conditie want dan dubbele beloning 

Resultaten (Marco et al., 2009) 

Bij controle groep: percentage voor meest opleverend (zwart) in controle 

groep wou zoveel mogelijk beloning, dus koos larger later 

Adhd groep koos in no-prd minder vaak voor optimale beloningsconditie, 

opnieuw ander functioneren, wachten kan worden vermeden  voor stuk 

opheffen dr economisch nt verstandig te kiezen, voor ‘impulsief gedrag’ 

Delay Aversion Hypothese: 

1. Assumptie dat impulsiviteit, aandachtsproblemen, hyperactiviteit functioneel identiek zijn  

2. Doel is de eigenlijke duur of waargenomen duur reduceren 

Geldt dit ook voor aandachtsproblemen en hyperactief gedrag? 
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HYPERACTIVITEIT & DA 

1. Effect van wachten  Additief effect ADHD + wachten op motorische onrust 

Situatie opgezet waarbij kinderen in ruimte kwamen en hier moesten wachten, werden gefilmd, zoals bij 

volwassenen, empatische accuraatheid, gefilmd worden terwijl ze het nt wisten  we zien motorische onrust 

wnr ze moeten wachten, verschilt nt bij controle groep, vertoonden mr onrust dan wnr ze nt moesten wachten 

We hebben dan nt temprorele stim toegevoegd tijdens wachten,  bvb kijken nr spectaculaire video van dieren 

die vochten 

‘oei ben iets vergeten’ en weglopen, ‘wacht eventjes’ in ene conditie en andere ‘kijk eventjes naar dit’ 

- Voor controle groep geen verschil 

- Adhd groep, nt gewezen op wachten vs ‘wacht’ 

o Ook conditie met ‘wacht’ en grote klok aan de muur die tikte die 

aangaf dat het dus we lang duurde  groot verschil tss groepen 

tss wel of geen klok 

 Hoe meer wachten benadrukt wordt hoe meer hyperactief gedrag bij adhd 

2. Effect van niet-temporele stimulatie tijdens wachten 

Vraag of oz bij adhd wel betrouwbaar is?  Bvb resting state EEG: er gebeurt niks, 

soms ogen dichtdoen voor 6min 

We zien dus bij adhd wel effect vs kinderen uit controle groep 

Controle groep altijd dezelfde waarden, die met adhd gaan in 2e helft van experiment 

andere waarden laten zien  te maken met Delay aversion? –> alert voor zijn (onderste tekening, verschil 

enkel in 2e helft van experiment!) 

BLOOTSTELLING AAN WACHTEN OP SCHOOL (IMERAJ, ANTROP, ROEYERS, 

DESCHEPPER, BAL, DEBOUTTE, & SONUGA-BARKE, 2013) 

Kinderen op school zijn 12% vd tijd aan het wachten (in de rij, beurt afwcahten 

etc.) 

HYPERACTIVITEIT EN LUIDRUCHTIGHEID IN FUNCTIE VAN CONDITIE  

We hebben dus control, adhd en gekeken nr mate van hyperactiviteit en 

mate van noisiness, lawaai maken, in niet wacht situatie en in wacht situatie 

Vooral verschil in situatie waarin er moet gewacht worden!  Controlegroep 

laat opnieuw effect zien van wachten vs nt wachten 

Onderzoek: stagair bij kinderen, laten filmen  

- kind met adhd in de klas en controlekind, random uit de klas als vergelijking 

- Medewerkster: 2 camera’s, alles inbeeld, gericht op die 2 kinderen, hadden ook actometers aan 
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AANDACHTSSPANNE I.F.V. ACADEMISCHE EISEN 

Aandachtspanne ifv academische eisen 
- Hoog: wisk 
- Academic: gesch, aardr 
- Non-academ: tekenen 
- Instructional trans v een nr andere veranderen 

3. SENSITIVITEIT VOOR BELONING 

Sensitiviteit vr beloning, gevoeligheid vr sociale beloning vs geld 

TD:  

- Sociale beloning mss nt zo effectifef 

- Adhd presteert beter als je gwn cash geeft 

SOCIALE BELONING VS GELD 

Condities met 0 euro, 1 euro, 10 euro etc 
 
Game of standaard: WG taak, controle groep, game vorm, 1 
euro of niks, gewone taak, pen en papiertaak. We zien dat ze 

wnr het game is en vooral wnr ze betaald worden  betere 
prestaties 

Temporal discounting, onder meer te maken 

met kies je voor bvb 30 euro binnen week of 

5 euro NU 

 Zien we opnieuw dat adhd groep veel sneller gaat kiezen vr onmiddelijke beloning die veel 

minder is dan uitgestelde langere beloning, zelfde als bij controle groep, adhd veel sneller 

verval en sneller voor kleinere en NU kiezen 

SHORTENED REWARD DELAY GRADIENT SAGVOLDEN ET AL. (2005)  

Delay aversion gebaseerd op fundamentele afwijkingen in beloningsmechanismen: 

we zien hoe dicht beloning mt zijn bij bekrachtiger 

- Snellere daling van effectiviteit beloning wanneer interval tussen respons 

en beloning groter wordt bij kinderen met ADHD  

Typische ontw vs adhd, tijd tss wnr kan beloond worden veel kleiner bij adhd  je 

kan dus aan kind zeggen ‘als je nu flink werkt krijg je deze namiddag een ijsje’ bij adhd moet het ijsje meteen 

gegeven worden of binnen halfuur max, anders zal het volgende keer nt meer werken 

- Leidt tot voorkeur voor onmiddellijkheid of gedragsimpulsiviteit 

- Bij taken met delay of vanuit vereisten uit omgeving om te wachten, veel faalervaringen bij ADHD, 

t.g.v. verkorte delay reward gradient 

- Associatieve conditionering zorgt voor algemene delay aversion 

- Belang van context variabelen: ontwikkeling van delay aversion is omgevingsafhankelijk  Bij veel 

fouten, wachtperiode negatief gn bekijken  ontwikkeling van delay aversion = omgevingsafhankelijk 

 Activatie van amygdala, sprake van delay aversion, verhoogde acvtiviteit van amygdala en PFCortex wnr we 

met delay aversion werken 
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CONCLUSIES 

- Kinderen met ADHD zijn niet heel dag even druk, even onaandachtig, even impulsief 

- Enerzijds zijn er spontane fluctuaties, anderzijds is er een duidelijke impact van context- en 

motivationele factoren (DMN) 

- We zijn geëvolueerd van een statische naar een meer dynamische kijk op ADHD 

- Niet alle factoren hebben bij alle kinderen dezelfde impact 

- Eén “grand” theorie over ADHD die alles verklaart bestaat niet: multifactoriële modellen (ene kind 

meer beloning/meer delay aversion/…  VS EDF, wel grand theorie 

- Onderzoek zal verder moeten uitwijzen hoe dit allemaal in zijn werk gaat  

IMPLICATIES VOOR DIAGNOSTIEK 

- Diagnostiek, bvb. 

o Nut van statische EF-testen en aandachtstesten? Grondig plannen van observaties 

o Context steeds in rekening brengen! 

- Psycho-educatie 

o Inzicht 

- Begeleiden van ouders, bvb. 

o Omgaan met wachtsituaties 

o Belonen 

Wat is nut van statische EDF testen: observaties mtn grondig gepland worden op school 

- Dus bij observatie tijdens wisk les in grote groep of observeren wnr ze bij tekenen individueel taken 

maken  GIGANTISCH VERSCHIL 

- Observatie tss wachten en nt wachten anders, tijdstip vd dag anders… namiddag drukker etc 

- Je moet ze proberen observeren bij wiskunde of wetenschappen waar ze zich mtn inspannen en 

iedereen werkt, af en toe wachten omdat ander aan het oplossen of lezen is etc 

- Begeleiden van ouders, omgaan met wachtsit, beloning mt snel zijn, sociale beloning volstaan nt 

- School, bvb. 

o Wachten, transities vermijden  anders gaan ze clown uithangen om dit te doorbreken 

o Moeilijke momenten aankondigen / structureren 

o Monitoren 

o Nadenken over lesvormen  vooraan laten zitten om ze te kunnen bijsturen, niet te veel 

afgeleid door kinderen voor hen… 

o Belonen: soms zeer ingenieuze beloningssystemen, bvb alle leerlingen op alpe duez kaart 

voor wielrenner, kind met adhd kan nt wachten om op eind vh jaar alpe duez te winnen, 

helpt nt voor kind met adhd! 

- Interventie, bvb. 

o Niet te simplistisch denken over trainingen 

- Medicamenteuze ondersteuning 

o Individuele afstemming van dosis/timing? 

o Leidt niet steeds tot betere prestaties 

  



Charlotte Botha 

 
95 

HOOFDSTUK 3: GILLES DE LA TOURETTE  

HISTORISCH 

- Eerste systematische casusbeschrijving: Marquise de Dampierre, beschreven door Jean Marc Gaspard 

Itard in Mémoire sur quelques fonctions involontaires des appareils de la locomotion, de la préhension 

de la voix (1825) (l’enfant sauvage) 

- In 1885 beschreef Georges Gilles de la Tourette (een leerling van Charcot) 9 casussen waaronder de 

Marquise de Dampierre in het artikel Etude sur une affection nerveuse caracterisée par de 

l'incoordination motrice accompagnée d'echolalie et de coprolalie 

- Volgens Jean-Martin Charcot pasten de symptomen niet bij de hysterie en hij lanceerde het eponiem 

la maladie des tics de Gilles de la Tourette. Hij kreeg echter veel kritiek van zijn collega’s die het als 

een vorm van het chorea van Sydenham beschouwden 

o Video van kind met random bewegingen, geen tourette, was een neurologische ziekte 

o Had niet zoveel impact omdat het een onaangename man was die met iedereen ruzie had 

- Eerste helft 20e eeuw: vooral psychoanalytische interpretaties (Ferenczi, Mahler,...), maar therapieën 

waren weinig succesvol 

-  In 1968 voor het eerst medicatie, die het nt oplost maar wel verlichting kan brengen 

Geschiedenis tot 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVALENTIE 

- Tics: 4-24 %  tics komen veel voor, maar meeste zijn van voorbijgaande aard 

- TS: 0,3-1% bij kinderen en adolescenten 

- Vrij veel variatie in prevalentiegegevens, o.m. te wijten aan instrumenten, leeftijd, soort populatie 

- Sex-ratio: 2 à 4,3:1 M-V 

VERLOOP 

- Aanvang vanaf 3 jaar, meestal tussen 4 en 6 jaar 

- Meestal aanvang met enkelvoudige faciale tic 

- Graduele ontwikkeling, piek tussen 10 en 12 jaar, vaak levenslang 

- Meer sprake van  “premonitory urges” met stijgende leeftijd (cf. Cohen et al., 2013) 
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- Minder symptomen in de adolescentie en volwassenheid, bij ca. 80% 

o Bij 80% wordt het na 10-12j milder, door minder tics of leren controleren? Combinatie wss 

- Bij een kleine minderheid evenwel meer en ingrijpender tics in de volwassenheid 

o subgroep waarbij het erger wordt in volwassenheid, of later ontstaan (12-14j) 

 Kindjes soms tijdelijke tics, zoals blinking, is voorbijgaand, maar begint bij tourette ook zo! 

 Soms gemist omdat het nt altijd even duidelijk is 

In syllabus 2 goeie artikels ! 

 In artikel over diagnostiek: premonitory urges; duidelijker bij stijgende leeftijd, ze 

voelen de tics aankomen soort onaangenaam gevoel of warm gevoel dat tic voorspelt 

en tic doet het verdwijnen, vergelijken met jeuk en krabben, je kan ook nt krabben 

maar je blijft ze wel voelen en dan kan je je minder concentreren. Ophouden kan 

maar is nt makkelijk, soms in bepaalde scholen kinderen even naar ticruimte mogen 

bvb, even gaan ticcen 

 ETIOLOGIE 

- Sterke genetische bijdrage  

o 10-100 x meer tics of TS bij eerstegraads verwanten 

- Recente Zweedse populatiestudie (Mataix-Coix et al., 2015): heritabiliteit van ticstoornissen: 0.77 

- Genetisch onderzoek minder ver gevorderd dan bij andere ontwikkelingsstoornissen 

o 8 risicogenen geïdentificeerd 

- Enige overlap met bevindingen voor o.m. ASS, ADHD en schizofrenie 

- Interactie genetische en omgevingsfactoren (pre- en perinatale complicaties) 

- Omgevingsfactoren kunnen ernst van symptomen beïnvloeden 

 Etiologie, massaal veel complicaties 

ASS of ADHD krijg je niet gelezen in een leven, tourette wel  Veel minder bestudeerd etc dan ASS & ADHD. 

MAAR Er zijn er ongeveer even veel als met ASS! Ook hier genetisch onderzoek, ook sterke genetische 

bijdrage, meer tourette bij eerstegraadsverwanten! 

 0,77 in richting van ass en adhd, ietsje minder maar ongeveer zelfde 

Genetisch oz minder ver gevorderd dan andere OS: Ass 100 boven risicogenen, tourette maar 8 gevonden+ 

Omgevingsfactoren knn rol spelen, ernst van symptomen beïnvloeden 

NEUROBIOLOGIE – NEUROPSYCHOLOGIE (ZIE OOK GAGNÉ, 2019 IN SYLLABUS)  (ART 7) 

- Evidentie voor betrokkenheid cortico-striatale-thalamo-corticale circuits 

- Abnormale werking van heel wat neurotransmotters: dopamine, glutamaat, GABA, serotonine, 

histamine en acethylcholine 

- Verstoorde EF? gemengde resultaten, zeker geen algemeen EF-

probleem  

- Probleem: Vaak kleine samples, met onvoldoende controle voor 

comorbiditeit en medicatie 

- Alles vraagt om bevestiging 
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- Tourette bestaat zelden zuiver, zonder bijkomende aandoening of stoornis/conditie/… 

Een review van de neuropsychologische dimensies van Tourette  

 COMORBIDITEIT 

-  In ca. 90% van de gevallen !! 

- Vaak grotere impact op verstoring dan tics zelf 

- OCD 

o TS: 20-50% OCD 

o OCD: 19-59% TS 

o Ongeveer 25% van TS-familieleden heeft OCD 

(vooral vrouwen) 

o Ongeveer 5% van OCD-familieleden heeft TS 

o Link tussen beide is nog niet helemaal duidelijk 

o TS+OCD als dubbele diagnose heeft slechtere prognose  en lagere kwaliteit van leven 

- ADHD 

o TS: 30-50% ADHD 

o ADHD: 10-30% TS 

o Tot 35% van TS-familieleden heeft ADHD (maar vooral als die ook tics vertonen) 

o TS+ADHD: meer agressie 

- Stoornissen in de impulscontrole 

- Leerstoornissen 

- ODD en CD 

- Stemmingsstoornissen 

- Autismespectrumstoornis 

- ...... 

BIJKOMENDE KENMERKEN 

- Coprolalie = vuil taalgebruik: 8-20 % van de gevallen (in andere culturen soms nog minder) 

- Schaamte 

- Fysieke letsels 

- Gedragsmoeilijkheden (niet gecorreleerd met ernst symptomen) 

- Sociale competentieproblemen 

o vaak verworpen status  denken dat ze erom doen 

- Agressie, woede-uitbarstingen 

- Slaapproblemen 

DIAGNOSTIEK 

- Tics laten beschrijven door ouders of kind 

o Vragen om tics te beschrijven, zal nog altijd tics proberen verbergen behalve als je ze laat 

demonstreren, soms is dit nodig! Nr ouders toe, hij knippert wel eens etc… ouders weten het 

nt altijd 

- Gebruik van video-materiaal 

- Tics laten demonstreren 

- Zelf tics demonstreren 

- Aan tics gekoppelde nevenverschijnselen bevragen 

o Nevenverschijnselen, premonitory urges vragen aan betrokkenen zelf 
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- Observatie: onrust, rusteloosheid, kuchen, lichte tics, knipperen 

o Stagair in wachtzaal, voor mensen binnenkomen, stagair doet alsof ze ook aant wachten is, of 

na het onderzoek, stagair zal meer tics zien in wachtzaal dan in anderhalf uur testing! 

o Nog nooit gehad dat je het thuis niet zag, maar je moet lang blijven!!!!! Paar uur, niks doen, 

zoveel mogelijk onzichtbaar worden, mag ik eens naar jouw aquarium komen kijken ? En dan 

daar nog wat wachten, ik werk ondertussen een beetje.. ‘Je moet u van mij nt aantrekken’ 

o !!! Kind voor tv zetten! Kind moet vergeten dat hij er is, tics in alle glorie knn vaststellen, op 1 

of andere manier als ze nt bezig zijn met omgeving en ze ontspannen wat dan zie je alle tics 

ook vocaal! Werkt heel goed, maar moeilijke realisatie. 

- Let op: vaak worden tics opgehouden tijdens onderzoek ! 

o Voorbeeld van prof over jongen die alles deed om tics te verbergen, pas toen hij naar TV keek 

kwamen de tics boven. Vertelde ze te verbergen omdat de prof lief was tegen hem en hij 

geen vrienden had door zijn tics. 

- Comorbiditeit bevragen/onderzoeken 

- Instrumenten: zie Cohen et al. (2013); werkcollege 

o Casus: sprake van tourette in onderzoek, truc met potlood werkte niet  potlood express 

breken en kinderen stiekem observeren 

- Belang van neurologisch onderzoek 

  

 verdwijnt niet, wordt soms wel milder 

 

 

 

CRITERIA IN DSM-5 

Chronisch neurologische stoornis 

A. Zowel multipele motorische als één of meer vocale tics zijn op een bepaald moment tijdens de ziekte 

aanwezig, hoewel niet noodzakelijkerwijs tegelijkertijd 

a. Alleen motorisch is géén tourette, tourette heeft minstens 1 vocale tic! 

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

begin van de tics  anders van voorbijgaande aard 

a. Begint vaak in aangezicht en breidt dan verder uit 

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 

 er is nood aan betrouwbare, valide instrumenten die screening en meting mogelijk maken 

 tics worden vaak beïnvloed door situationele factoren 

 gaat vaak gepaard met hyperactiviteit, concentratiestoornissen en dwanghandelingen 
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ERNST 

- Ernst van syndroom afhankelijk van meerdere factoren zoals: 

o Frequentie 

o Aantal soorten tics 

o Intensiteit (hoe hard/zacht) 

o Complexiteit (verschillende tics door elkaar of enkelvoudige tics) 

o Interferentie (storing van dagelijks leven) 

o Voorkomen op één of meerdere plaatsen 

o Mate van onderdrukbaarheid 

o Anatomische distributie  verspreid over lichaam? Hoeveel lichaamsdelen betrokken? 

INDELING 

- Enkelvoudig: 1 ding, knipperen met ogen 

- Complex: meerdere tegelijk, knipperen en klikken met tong 

o Hele zin ipv 1 woord is al complex! Of groepering van 

woorden 

- Motorisch: beweging 

- Vocaal: klank 

- In combinatie 

o Enkelvoudig motorisch: oogknipperen, opspannen 

van nek 

o Complex meervoudig: meerdere spiergroepen betrokken, ziet er ook complexer uit 

 Link met dwang! Overlap dwang & tic: verschil is dat het eerste bewust is (over nadenken) en andere 

onbewust/automatisch (gebeurt gewoon) 

   

- Belangrijk om meerdere informanten aan te spreken  omdat het zo situationeel is 

- Moeilijk om schaal te ontwikkelen die de stoornis kwantificeert op een simpele, accurate en 

begrijpbare manier 

- Er bestaat nog geen geïntegreerde lijst 
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MATERIALEN 

TOURETTE SYNDROME SYMPTOM LIST (TSSL), COHEN ET AL., 1985  

- Meet ernst van de tics 

- Door zelf, ouder en/of leerkracht 

- 41 items:  

o Enkelvoudige motorische tics (11) 

o Complexe motorische tics (11) 

o Enkelvoudige vocale tics (6) 

o Complexe vocale tics (7) 

o Gedragsproblemen (6) 

- Tic-types beoordeeld op 6-puntenschaal: 

o 0: helemaal niet (symptoom afwezig) 

o 1: soms (1 op 45 min) 

o 2: regelmatig (1 op 15 tot 44 min) 

o 3: erg vaak (1 op 4 tot 14 min) 

o 4: extreem vaak (1 op 4 min) 

o 5: voortdurend, altijd (minstens 1 per min) 

- Beoordelingen worden opgeteld: meting van aantal en ernst van tics 

- Meestal gebruikt als screeningsinstrument 

- Voordelen: 

o Assessment van ernst en fluctuatie (via dagboek) 

- Nadelen: 

o Noncompliance van rater 

o Tekort aan ervaring door rater  wat is een tic? Verschil met dwang? Wat voor ‘gebaar’? 

o Observator-bias  over- of onderschatting vd symptomen 

 Oplossen; op verschillende momenten scoren (meer en minder gestructeerde) 

o Moeilijk bij te houden voor ouders 

YALE GLOBAL TIC SEVERITY SCALE (YGTSS), LECKMAN ET AL., 1989  

- Lijst in te vullen o.b.v. semi-gestructureerd interview, observatie en dossier en bestaande uit: 

1. Checklist die soorten tics inventariseert (cf. TSSL) 

2. In kaart brengen van tickarakteristieken: 

o Aantal 

o Frequentie 

o Intensiteit 

o Complexiteit 

o Interferentie 

- Beoordelaar moet klinische ervaring hebben met TS-patiënten 

- Maakt onderscheid tussen motorische en vocale tics 

- Genereert drie samengestelde scores: 

o Totale tic-score (aantal + frequentie + intensiteit + complexiteit + interferentie) 

o Beoordeling van algemene beperking (impact stoornis op individu, gedurende afgelopen 

week) 

o Globale ernst-score (tot. ticscore + alg. beperkingsscore) 
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Voordelen: 

- Goede construct-, convergente, en discriminantvaliditeit 

- Goede interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en hoge interne consistentie items 

- Voorlopig beste instrument voor assessment van ernst stoornis bij kinderen, adolescenten en 

volwassenen 

- Geschikt als evaluatie-instrument van behandeling 

- Zeer gemakkelijk af te nemen 

- Kortdurend: 10 à 15 minuten 

- Beoordelingen op 6-puntenschaal, aangevuld met ankerpunten (betekenis elke schaal en 

voorbeelden) 

Nadelen: 

- Geen differentiatie historische info en info verzameld door onderzoeker 

- Niet alle karakteristieken worden nagegaan, bv. distributie en mate van suppressie niet opgenomen 

 alles op een hoop 

TOURETTE SYNDROME GLOBAL SCALE (TSGS), HARCHERIK (1984)  

 Multidimensionele schaal: combineert verschillende ratings van tic-symptomen en sociaal functioneren in 

een globale score voor ernst 

Sectie tic-symptomen: 

- Frequentie (0 -> 5) 

- Disruptie (0 -> 5) 

- Simpele en complexe motorische tics 

- Simpele en complexe vocale tics 

- Voor elke categorie worden frequentie en disruptie vermenigvuldigd. Producten worden opgeteld tot 

totale ernst-score. 

Sectie sociaal functioneren: 

- Gedrag (conduct) 

o motorische rusteloosheid 

o school- en leerproblemen 

o werkproblemen 

- Elk op schaal van 0 -> 25 

- Tic-symptomen en sociaal functioneren geïntegreerd via wiskundige formule tot een globale score 

 Problemen: 

- Combineert info uit verschillende dimensies zonder empirische justificatie 

- Frequentie x disruptie vergroot smalle verschillen in ernst = overschatting. En onderschat sociaal 

functioneren 

- Validiteit en betrouwbaarheid bepaald op klein aantal subjecten 

- Geen meting van verschillende tic-karakteristieken 
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TOURETTE SYNDROME SEVERITY SCALE (TSSS), SHAPIRO & SHAPIRO (1984)  

- Klinische rating 

- Samengestelde score: 

o Mate waarin tics merkbaar zijn door anderen 

o Mate waarin tics commentaar of nieuwsgierigheid bij anderen uitlokken 

o Mate waarin anderen persoon als bizar of vreemd zien 

o Mate waarin tics met globaal functioneren interfereren 

o Mate waarin persoon ongeschikt gemaakt, huisgeboden of gehospitaliseerd is 

- Scores van de 5 items worden opgeteld en geconverteerd in een kwalitatieve globale ernst-rating  

- Voorziet in globale index voor de ernst van de tics: 

o Geen 

o Erg mild 

o Mild 

o Matig 

o Opvallend 

o Hevig  

o Erg hevig 

Voordelen: 

- Mogelijkheid om halve waarden aan factoren toe te kennen 

- Simpel in gebruik  

- Valied en betrouwbaar instrument bij klinisch gebruik 

Problemen: 

- Beperkt instrument, geen assessment van brede waaier tic-karakteristieken 

- Focust enkel op sociale tekorten geassocieerd met TS 

- Tekort aan ankerpunten die mate van ernst determineren 
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HOOFDSTUK 4: LEERSTOORNISSEN 

 

 

 

 

 

WAT IS EEN LEERSTOORNIS?  

DSM-5 

Specifieke leerstoornis = neurobiologische ontwikkelingsstoornis (+ indicatie van ernst) 

- Met beperkingen in het lezen 

- Met beperkingen in de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden 

- Met beperkingen in het rekenen 

Netwerk Leerproblemen Vlaanderen: twee leerstoornissen 

- Dyslexie (lezen en/of spellen = dysorthografie) 

- Dyscalculie 

 BESCHRIJVENDE DIAGNOSE: 3 criteria 

SPECIFIEKE LEERSTOORNIS 

A. Moeite met het aanleren en gebruiken van schoolse vaardigheden, zoals blijkt uit de persisterende 

aanwezigheid van minstens 1 van de volgende symptomen gedurende minstens 6 maanden, ondanks 

interventies gericht op deze moeilijkheden: 

• Dus niet enkel aanleren, ook moeite met blijven gebruiken  niet altijd blijvende 

problemen, maar onder bepaalde omstandigheden (tijdsdruk, stress…) 

• Ondanks interventies; er moet reeds 6 maanden intensief geprobeerd geweest zijn om de 

problemen aan te pakken 

1. Lezen (traag of met veel fouten) 

2. Begrijpend lezen 

3. Spelling 

4. Zich schriftelijk uitdrukken (grammaticaal, zinnen vormen) 

5. Gevoel voor en feiten rond getallen 

6. Cijfermatig rekenen 

B. Deze schoolse vaardigheden zijn substantieel en meetbaar slechter ontwikkeld dan gezien de 

kalenderleeftijd verwacht mag worden en hebben een significant negatieve invloed op de 

schoolresultaten en werkprestaties, of op de alledaagse activiteiten, wat wordt bevestigd door bij de 

betrokkene afgenomen gestandaardiseerde prestatietests en een volledig onderzoek.   

• Probleem: DSM heeft geen cut-off score hiervoor 
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C. De leerproblemen beginnen tijdens de schooljaren, maar worden soms pas echt manifest op het 

moment dat de betreffende schoolse vaardigheden zwaarder belast worden dan de betrokkene met 

zijn of haar beperkte vermogens aankan.  

D. De leerproblemen kunnen niet beter worden verklaard  door verstandelijke beperkingen, niet 

gecorrigeerde visus- of gehoorstoornissen, andere psychische of neurologische stoornissen, 

psychosociale tegenslagen, gebrekkige beheersing van de taal waarin het onderwijs gegeven wordt, 

of inadequaat onderricht. 

• Een leerstoornis kan dus voorkomen bij alle niveau’s van functioneren. 

 

- ! Lijken op de kenm voor ASS en ADHD  Kan in begin onopgemerkt blijven, en pas als capaciteiten 

overschreden worden zichtbaar worden  bvb. In middelbaar latijn-wisk, kan nt meer volgen… 

leerstoornis? Kan ook zijn dat de richting gwn te moeilijk is! Evenwicht zoeken tss richting/leerstoornis 

etc 

- ! Uitval moet duidelijk op een bepaald domein zijn! 

- Alle kinderen met andere taal zouden leerstoornis diagnose krijgen, dit kan niet! 

- IQ? Lager IQ of hoogebegaafd?  Leerstoornis kan voorkomen bij alle niveau’s van functioneren, 

MAAR er moet een schools domein zijn dat duidelijk en meetbaar slechter is dan de typische 

ontwikkeling 

- Geen normen hiervoor, normen voor leeftijdsgroepen, klasgroepen, cut-off etc  klinische ervaring! 

Specifieer (niet verplicht):  dit moet niet van DSM, maar je moet dit weten voor de behandeling 

- Met beperkingen in het lezen (dyslexie) 

- Met beperkingen in de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden  

- Met beperkingen in het rekenen (dyscalculie) 

+ indicatie van ernst (licht, matig, ernstig) (arbitrair)  opletten; bij ‘lichte’ dyslexie kan gezegd worden op 

school ‘we gaan nie tegemoet komen’ 

Geïsoleerde beperkingen  dysorthografie (lezen) 

IN VLAANDEREN 

Enerzijds dyslexie anderzijds dyscalculie  Grote overlap, apart benoemen, 

maar ruimer kijken 

 Bij moeilijk rekenen ook een spellingstest afnemen 

Dysorthografie: in 95% samengang met dyslexie, soms met dyscalculie  Dysorthografie wordt zelden gesteld 

omdat er meestal dyslexie of dyscalculie is met dan moeilijkheden bij uitdrukking 

 Dit alles noemen we enkel een leerstoornis als er geen andere verklaring is, bvb ADHD, ASS dan is het een 

leermoeilijkheid  

En dit alles samen zijn de ‘leerproblemen’ 
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BESCHRIJVENDE CRITERIA NETWERK LEERPROBLEMEN 

1. Achterstandscriterium 

- Ernstige achterstand tov leeftijds- of niveaugenoten  

moet duidelijk zijn 

- KLINISCHE SCORE: Pc < 10 (1-9) / SS ≤ 5 

o Klinische score als kind op genormeerde test lager scoort dan percentiel 10 of standaardscore 

5 

 Curve van normaalverdeling: 

- de gemiddelde kinderen/beter dan gemiddeld 

- Dan zwak 

- Dan subklinisch 

 Tot hier nog altijd geen leerstoornis 

Rode zone: percentielscore lager dan 10 = eerste criterium voor leerstoornis 

!!! Arbitraire norm: opgesteld in samenspraak met praktijk en WS, lage norm omdat anders iedereen 

leerstoornis kan krijgen 

Ze moeten op 2 testen lager dan percentiel 17 scoren bij logpedie etc., maar psychologen; percentiel 10. 

  

 

 

2. Exclusiecriterium: 

- Geen andere oorzaak die alles verklaart  

- (comorbiditeit mag)  Bvb. moeilijk opletten door ADHD, maar als ze toch nog moeilijker lezen & 

spellen kan het ook leerstoornis zijn  kan dus wel samen voorkomen 

  

 

 

3. Hardnekkigheidscriterium: 

- Problemen blijven aanwezig (klinisch) na taakspecifieke remediëring (3 à 6 maanden) 

o Verbetering mag: maar scoort nog steeds klinisch (>pc 10) 
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PREVALENTIE 

Ongeveer 5%, maar sterk afhankelijk van: (1/20  1 kind per gemiddelde klas) 

 Cijfer sterk afhankelijk hoe dyslexie geoperationaliseerd wordt (wij, Vlaamse etc) sommige internationele 

studies: 1/25  

- Gebruikte criteria (ernst, hardnekkigheid, exclusie)  sommigen nemen hardnekkigheid niet mee, ook 

higere prevalentie dan 

- Orthografie: overeenkomst klank(foneem) – teken(letter)  taal: hoe goed gaat geschreven overeen 

met de uitspraak 

o Transparant/oppervlakkig: uitspraak consistent – (bv. Italiaans, Spaans): 1 à 3% 

o Opaque/diep: uitspraak varieert sterk (bv. Engels: a cat came, the calm king is back): tot 20% 

 je moet de context meehebben 

 Hier meer dyslexie, hogere prevalentie 

 In makkelijke taal zwak scoren, klinisch in moeilijke taal! 

o Intermediate: (bv. Nederlands: kat, kater, paard, maar dt, ij/ei, ou/au voor spelling): ca. 5% 

o Vooral impact op fouten, remedieerbaarheid (soms moeilijk om alles uit te leggen) 

 Meer in moeilijkere taal 

o Snelheid lijkt meer universeel kenmerk  dyslexie gaat overal traag lezen 

- 2 à 3 jongens / 1 meisje (hoger in verwezen populaties) 

COMORBIDITEIT 

Gemiddeld 50% comorbiditeit 

Meest voorkomend: 

- Tot 55% Taalontwikkelingsstoornis  meestal bij kinderen die nog leren spreken 

- 25 tot 50% ADHD  genetische overlap  

- 30 tot 50% dyscalculie 

- 20 tot 50% DCD  ontwikkelingscoördinatiestoornis, onhandigheid etc 

Let op voor ‘schijn’comorbiditeit (bv. Leerstoornis – ADHD) 

- Complicatie: geen normen 

- Vaak latere aanmelding voor de leerproblemen 

- Vaak hardnekkiger beeld 

- Behandeling moet zich richten op beide stoornissen 

Moeilijk om uit elkaar te houden! Kind met dyslexie heeft moeite met lezen en spellen, vreselijk hoe ze in de 

spotlight geplaatst worden, sommige gaan hierop reageren met INTERNALISERENDE problemen, andere met 

EXTERNALISERENDE problemen (nt meer opletten, clown uithangen (er wordt toch al met hen gelachen, lachen 

ze tenminste nt met punten))  ‘gedragsstoornis’, terwijl dit ook te verklaren valt uit onzekerheid van 

leerstoornis 

 Uiten op punten toetsen: aan leerstoornis toewijzen terwijl het aandachtsprobleem kan zijn door ADHD 

Kenmerk =/ diagnose! Er zijn geen normen… dit maakt het moeilijk. In klinische ervaring hier rekening mee 

houden. 
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DCD, ASS, ADHD wordt meestal vroeger gesteld dus alle probl worden hieraan toegeschreven waardoor men 

laat doorheeft dat er meer aan de hand is. Vaak ook hardnekkiger beeld om ‘op te lossen’, oorzaak vaak 

genetisch, familiaal, behandeling MOET ZICH RICHTEN OP BEIDE STOORNISSEN (studies; ADHD en dyslexie 

apart behandelen bij comorbiditeit, maar ze beïnvloeden elkaar NIET, dus ze moeten elk aangepakt worden 

zonder aandacht voor andere te verliezen). 

OOK: 

Geen klinische diagnose per sé, maar kinderen/ JV / VOLW met leerstoornis; faalangst, schrik, depressieve 

gevoelens breiden zich uit… Ook vaker bij meisjes dan jongens. 

- Faalangst 

- Andere angsten, depressieve gevoelens (M > J) 

- Psychosomatische klachten  buikpijn voor school (kan ver gaan!) 

- Gedragsproblemen (J > M) 

- Laag zelfbeeld (veel faalervaringen ondanks extra inspanning)  extra oef maken zonder resultaat 

- Leerachterstand  beperktere kansen 

- Slachtoffer van pesterijen, onbegrip van ouders of leerkrachten 

- Spanningen binnen het gezin 

 vraagt alertheid van behandelaars en school, belang van psycho-educatie: Aan behandelaars etc om uit te 

leggen dat ze niet dom zijn, maar gwn moeilijkheid en andere sterktes! 

 Kinderen lopen vaak leerachterstand op: beperktere kansen voor doorstroming nr hoger onderwijs 

 Spanning binnen gezin; een ouder heel erg betrokken en andere minder, soms weinig begrip ‘je helpt die 

veel te veel’ etc  vaak veel spanningen rond kind die faalangst en functioneren aantasten 

GENETICA 

- Heritabiliteit > 60% 

o 34-77% DL wanneer ouders of oudere broer/zus DL 

- 9-tal locaties met interagerende genen geassocieerd met dyslexie in minstens 2 onafhankelijke 

studies 

o Veel minder genetica-studies dan naar ASS/ADHD 

- Een aantal hiervan worden ook geassocieerd met: 

o Lezen in een algemene populatie (evidentie voor continue distributie) en ‘rapid naming’ 

o Andere ontwikkelingsstoornissen (vb. FOXP2 en CNTNAP2)  verklaring voor comorbiditeit 

- Vermoedelijk geassocieerd met hersenontwikkeling, dus ontstaan in neuronale groei, migratie en 

patroonvorming van neuronen  zorgt vermoedelijk voor structurele verschillen in hersenen, vooral 

in de linkerhemisfeer, die zirgen voor functionele verstoringen (bvb nt snel kunnen 

benoemen/verklanken) 

o Dit resulteert vermoedelijk in structurele anomalieën 

o Die leiden tot functionele verstoringen 

 Toch meer dimensioneel gebeuren; verstoringen in expressie van gen, leesmoeilijkheden/spelmoeilijkheden 
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OMGEVINGSFACTOREN 

- Lage SES zijn vaak gezinnen waar minder stimulatie is, 

minder structuur, minder bib, boeken, minder talige input, 

minder kansen, minder betrokkenheid etc  

 Heel lang dit gaan gelijkstellen: lage ses –> lage ac. VDGH 

- MAAR evengoed in hoogopgeleide gezinnen, kind uit 

opvang gaan halen na lange werkdag 

 Duidelijk verband, stimulatie, structuur etc zeker positieve impact op schoolse vdgh vh kind 

 Nt zomaar vanuit gaan dat dit gelijk is, verband is er soms absoluut NIET!  weggaan van lage ses 

 Maar kijken naar gele zaken: 

- Vaak: leerstoornis leidt tot minder onderwijskansen, dus meer kans op leerstoornis als ouders minder 

hoog diploma hebben gehaald, diploma van de moeder, want ‘meest met kind bezig’  vrij kortzichtig 

van meeste oz’ers! Mss al gecorrigeerd in beroep? Maar hier is niet naar gekeken! 

- Dyslexie vaak erfelijk: kans dat kind minder goed doet op school door erfelijke belasting, dus 

genetische factoren mee in rekening brengen verzwakt het initiële verband 

- Uitgaan van ses en stimulatie: veel verantwoordelijkheid/schuld bij thuissit! 

 Het is niet omdat je moeite hebt met lezen dat je sws een leerstoornis hebt! Bvb kleuters weinig 

naar kleuterklas geweest, veel moeilijker gehad in kleutertijd maar je kan het soms vrij snel 

remediëren en dan halen ze het op, dan is het gwn een moeilijke start 

 Sociaal-economische status  

- Onderwijs (belang van expliciete fonologische instructie vs bv. vroege herkenning van woordbeeld)  

mindere rol, maar als leerprogramma focust op herkenning van woorden ipv ontleden van klanken  

meer moeilijkheid, ze leren nt hoe woord opgebouwd is  meeste gaan uit van klanken en dan 

combineren tot woorden, dit is beter! 

- Enige evidentie voor ‘vroege’ omgevingsfactoren zoals vroeggeboorte, laag geboortegewicht, 

prenataal roken, … maar onderzoek tot nu toe beperkt  beperkt OZ! Moeilijk zuiver te meten los van 

andere factoren nr kansen krijgen, genetica etc. 

GEN X OMGEVINGSINTERACTIES 

- Mate van heritabiliteit afhankelijk van 

o Leeftijd waarop gemeten (ouder = hogere heritabiliteit) 

o Opleidingsniveau van de ouders (hoger niveau = hogere heritabiliteit) 

- Wijst op een sterke gen x omgevingsinteractie 

o Passief  

 lage ses, minder talig in huis etc  dus kwetsbaarheid komt sneller tot uiting (ouders 

en kinderen doen niks bewust) 

o Evocatief 

 kinderen lokken bepaald gedrag uit bij ouders, kinderen zijn verschillend en lokken 

verschillend gedrag uit (ene kind leest graag dus je geeft die een boek cadeau met 

kerst, andere kind leest nt graag dus krijgt andere dingen) op die manier werk je mee 

aan gen x omg interacties, wat je kind goed kan en graag doet ga je onbewust meer 

stimuleren en omgekeerd. 

o Actief 

 kind dat voelt dat het iets nt goed kan zal het ook vermijden 

 belang van motivatie: stimuleren op LEUKE manier, samen lezen, om de beurt, luisterverhalen, 

kortere verhalen, in interesses (dieren etc) boeken zoeken, korte tekstjes 
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Dus grote genetische fact + omgevingsfact (maar ook makkelijker te remediëring)  Dus gen x omg interacties, 

in bepaalde omgevingen komt een bepaalde genetische invloed meer of minder tot uiting.  

Bij leerstoornissen: bij lagere schoolkinderen weinig genetica, maar bij volwassenen veel meer! Omdat 

remediëerbare problemen hier al weg zijn. 

 Ze halen het soms wel dr kansen die ze krijgen op school 

NEUROBIOLOGIE 

Je mt weten dat er # zones in hersenen zijn die actief zijn bij 

normaal en leren lezen 

- Linker hersenhelft!  bij gemiddelde mens, meestal 

mannen en rechtshandig in studies… zit in 

linkerhersenhelft 

- Maar meerderheid van activ zit links! 

3 gebieden:  

1. dorsaal, posterieur: klank en teken koppelen ‘ik zie ‘a’ ik weet hoe ik die mt uitspreken/verklanken’ 

bij leren lezen vooral spellend lezen dan gebruiken ze dit gebied, of vreemde taal lezen/leren. 

2. Eens ze vlotter zijn: woordvormen opslaan (ventraal, visuele cortex) op de duur woorden/stukken v 

woorden nt meer letter per letter lezen maar MORFEEM lezen (groepjes letters of hele woord) of je 

naam herkennen, nt meer aparte letters voor nodig  sterk visueel woordbeeld voor je eigen naam, 

hoe meer woorden je opslaat hoe sneller dit gebeurt, maar bij vreemde taal terug deze zone nodig om 

aparte letters etc te gaan herkennen. 

3. Derde stukje: broca: taal-spraak, innerlijke spraak, betekenisverlening, beginnende lezertjes; lezen 

eerst hardop, later zie je de lipjes nog bewezen ‘zeggen in  hun hoofd’ somige mensen blijven innerlijk 

verklanken 

 Interactie v deze 3 zones zorgt voor normaal lezen/normaal betekenisverlenen 

Theoretisch; studies bevestigen dit, 2 routes tot lezen = DUAL ROUTE THEORIE: eerste = dorsaal (letter tot 

klank, print to sound’ ik zie iets ik weet hoe het klinkt + beteknis met ….. = Tragere route. 2e route van print 

naar betekenis, snellere route! 

 Normaal beide nodig, maar: 

2 ROUTES 

Wat er gebeurt als  1 vd gebieden uitvalt: 

 bvb moeilijker/geen klank aan teken koppelen  aangewezen 

op woordbeeld, radend lezen (gelijkende woorden verwarren) dan 

wel snel, maar veel fouten 

 Wnr 2e stap niet gebeurt: spellend blijven lezen 

Beide zien bij dyslexie! Soms combinatie. 
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DYSLEXIE 

Meta-analyse functionele verschillen: 

- Rood = onderactivatie bij DL 

- Groen = overactivatie bij DL 

Martin et al. 2016 

Beeldvorming op elkaar gelegd, meta-analyse, corticale gebieden (grijs, buitenkant v hersenen) 

- Rode zones tonen onderactivatie bij dyslexie 

- Linkerhemisfeer: veel onderactivatie (ook rechts beetje) bij dyslexie 

- Doorsnedes; vooral links minder activatie bij die zones 

- Groene puntjes = overactivatie, mensen met dyslexie gaan deze meer gebruiken!  innerlijke spraak 

‘hardop lezen in hun hoofd’ als compensatie 

Waar zitten precies de problemen? Dit moet je nt kennen, je moet wel weten dat het zichtbaar is id hersenen, 

als je het moet uitleggen aan ouders, dit is NIET lui zijn/harder je best mtn doen… je kan dit nt gebruiken bij 

diagnostiek (want groepsgemiddelde) maar dus echt wel verschillen in de hersnenen! 

FASICULUS ARCUATIS 

Zones die overal voor instaan, maar meer naar connectie (witte stof)   Peterson et al. 2015 

Belangrijk bij dyslexie: roze  gaat net die 3 gebieden verbinden waar we het 

net over hadden 

Dorsale stuk van witte stofbaan, leren lezen, belangrijk bij dyslexie 

OORZAAK/GEVOLG 

- Studies uitgevoerd bij (jong)volwassenen met dyslexie 

o Moeilijkheid: studies uitvoeren bij JV met dyslexie, vrij zeker 

van diagnose maar pragmatisch, liggen makkelijker stil, 

ethisch makkelijker om toestemming te krijgen dan van kind 

- Hersenen veranderen door gebruik 

o Zien we nt gwn verschillen omdat ze minder lezen? 

o studie scannen vooraf, leren lezen, en dan zag men dat in visuele cortex er een hogere activ 

kwam naarmate ze beter leerden lezen, netwerk in linkerhemisfeer beter gestimuleerd 

o misschien gewoon gevolg van minder/niet goed kunnen lezen 

- Vb leren lezen bij volwassenen (Dehaene et al., 2010): 

o Verhoogde activiteit in VWFA 

o Activering van LH gesproken taal netwerk 

o Verhoogde activiteit in fonologische regio 

- Structurele en functionele verschillen: oorzaak of gevolg van DL? 

 onderzoek bij jonge kinderen nodig 
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JONGE KINDEREN 

- Kleuters met familiaal risico op DL (Kraft et al. 2016): (donkere 

balken, witte stofbanen)  (nog) GEEN diagnose gesteld, ze 

hebben wel meer kans! 

1. Minder anisotropie in anterieur deel van linker fasciculus 

arcuatis  minder ontwikkeld 

2.  Dit was ook (uniek) voorspellend voor leren lezen 

3. Verband fonologie en FA bij kleuters (Saygin et al, 2013)  

4. Grijze stof: verminderde oppervlakte fusiforme gyri (links ≈ VWFA) bij kleuters die later DL 

ontwikkelen + associatie met familiaal risico (Beelen et al., 2019) 

  Er is iets van neurobiologie waar we vrij zeker van knn zijn dat het meespeelt in 

etiologie (voorste stuk) 

 Visual wordform area;, bilateraal maar VOORAL links 

 Leren lezen: posterieur dorsaal, klank-teken koppeling, komt er minder uit, dan 

visueel en betekenisverlening komt er voorlopig minder uit, belangrijke om in 

gedachten te houden bij andere stoornissen etc! 

 Hersenoz bij volw  nt noodz dat er bij kinderen ook iets te zien is / etiologisch 

verband is. Meeste studies zijn bij volw gebeurd. 

 Conclusie: enige evidentie voor regio’s (bilateraal, vooral VWFA) en witte stofbanen (vooral anterieure FA), 

voorlopig minder voor volgorde (dorsaal  ventraal  netwerk) 

COGNITIEF VERKLARENDE MODELLEN 

- Fonologisch deficit: meest toonaangevend  

1. Welk woord vorm je met B – A – L ? 

2. Wat is vogel zonder v? 

3. Wat rijmt op zus? 

4. Vooral in het begin van het leerproces, en blijvend bij minder transparante talen (maar geen 

volledige verklaring) 

- Rapid naming deficit 

1. = Snel serieel benoemen / ophalen uit lange-termijn geheugen 

 Bvb testen met plaatjes: snel zeggen wat je bedoelt 

2. Speelt relatief gezien een grotere rol in transparante talen 

- Werkgeheugen / verbaal korte-termijn geheugen speelt waarschijnlijk ook een rol (problemen bij 

ongeveer 50% van de kinderen met DL)  WG-problemen komen zeer veel voor, maar zijn NIET 

UNIEK VOORSPELLEND voor dyslexie 

1. Maar: moeite met KLANKEN EN SNEL BENOEMEN en soms WG  grotere kans op 

leerstoornis in lagere school 

- Waarschijnlijk combinatie van factoren (multifactorieel, ook genetisch)  niet ‘het grote tekort’ maar 

combi 

- Bruikbaar als endofenotypes (vaak ook aanwezig bij familieleden) dus informatief voor genetisch 

onderzoek  genetische varianten van fonologie, rapid naming…  RF voor dyslexie 

- Predictieve waarde varieert met leeftijd (taalontwikkeling < fonologisch bewustzijn < snelheid) – 

moeite met ophalen uit LTG 

1. Jongste kinderen: taalontwikkelingsstoornis zeer predictief voor leerstoornis 

2. Beginnende lezers bij fonologie 

3. Latere lezers fouten bij rapid naming 

- Niet nodig voor diagnose, kan wel zinvol zijn voor STICORDI = maatregelen op school 
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KENMERKEN DOORHEEN DE SCHOOLLOOPBAAN 

Kleuters: 

- Problemen met fonologisch bewustzijn 

- Problemen met het onthouden van letters en woorden 

- Problemen met het benoemen van plaatjes, kleuren, … 

- Mogelijk ook problemen in werkgeheugen 

 met de ‘risicokleuters’ = problemen met fonologisch bewustzijn/WG/…: oefenen met klanken en letters  

klank-teken koppelingen, letters van een naam ‘waar vind je die nog?’ ‘hoe spreek je die waar uit?’,  

Lagere school: 

- Traag (spellend) of met fouten (radend) lezen: ‘reading gap’ aanwezig vanaf 1e leerjaar (vb. Ferrer et 

al., 2015) 

o KLOOF tss kinderen met en zonder dyslexie al aanwezig vanaf 1e leerjaar en blijft aanwezig 

tot 20-22 tot zover men het onderzocht heeft, blijven trager en met leerfouten lezen 

o Curve blijft stijgen, ze blijven wel verbeteren! Veel baat bij blijven oefenen! 

- Bij schrijven voornamelijk problemen met spelling (vb. fonetisch spellen = schrijven wat je hoort, 

letters omwisselen) 

o Zie je ook bij TO, maar véél vaker bij dyslexie 

- Moeite met auditieve en/of visuele discriminatie  

o  

- Vooral moeite met weinig voorkomende of nieuwe woorden 

- Meestal geen moeite met begrijpen 

- Problemen met handschrift meestal door comorbiditeit 

- Opm: niet bij alle kinderen hetzelfde beeld!  verschillende fenotypes 

Adolescenten: (middelbaar) 

- Technisch correct lezen: meestal ok 

- Lezen trager: 3 à 4 keer meer tijd nodig 

o Ze weten hoe het moet, maar meer tijd nodig = compensatie 

- Spelling blijft soms moeilijk 

- Problemen met: 

o Snel iets doorlezen 

o Lezen met achtergrondlawaai 

o Lezen in stresssituaties (examens) 

o Intonatie  woord per woord lezen, niet doorhebben dat het het einde van de zin is 

- Problemen met studeren (onvolledige nota’s, onthouden van vaktermen, …) 

- Problemen met vreemde talen 
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TERMINOLOGIE/SUBTYPES 

 SOMS gebruikt in praktijk: Zo weinig mogelijk 

gebruiken (spellende lezers en radende lezers, 

worden vaakst teruggevonden, meestal combi!) 

 Evidentie voor auditieve dyslexie, moeite met 

klank, teken koppeling, op basis van woordbeeld 

proberen lezen  dyslexie, theorie van bakker 

 Te snel overstappen naar linguistisch 

DYSCALCULIE 

Definitie & criteria: 

 Analoog aan dyslexie: ‘een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met 

het vlot/accuraat oproepen van rekenfeiten en/of het leren en vlot/accuraat toepassen van 

rekenprocedures’ 

PREVALENTIE 

- 3 tot 7% 

- Vlaanderen ± 5% 

- Even vaak als dyslexie 

- Jongens = meisjes 

COMORBIDITEIT 

Meest voorkomende comorbiditeiten: 

- Tot 70% dyslexie en dysorthografie 

- 26 tot 60% ADHD 

- 25% DCD 

- Emotionele- en gedragsproblemen  

o Vaak secundair  laag zelfbeeld etc. 

O Aandacht voor ‘math anxiety’ = rekenangst  ook volwassenen: dichtklappen als ze iets uit 

het hoofd moeten rekenen, faalangst 

GENETICA 

- Heritabiliteit 40 – 70% bij eerstegraadsverwant 

- 66% moeders, 40% vaders, 53% broers en zussen van kinderen met DC hebben ook DC (Shalev et al., 

2001) 

- Geassocieerd met genetische syndromen zoals Turner syndroom, VCF (22q11.2 deletie), Fraxiel-X 

syndroom, NF1, Williams syndroom 

- 1 GWAS, 10 SNP’s (n = 2356, 600 DC; Docherty et al., 2011) 

o  3 kandidaat genen 

- Overlap dyslexie: (zelfde genen dyslexie/dyscalculie 

o Familielid met DL geeft ook verhoogde kans op DC en omgekeerd 

o Overlap kandidaat-genen DL en DC  
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OMGEVING 

- Lage SES / Opleidingsniveau van de ouders (proxy?) 

- Kenmerken van onderwijs (gebruik van materiaal, manier van evaluatie, kenmerken van de leerkracht, 

…) 

- Vroeggeboorte (maar ander klinisch beeld) 

- Enige evidentie voor pre- en perinatale risicofactoren (roken, alcohol, voeding tijdens zwangerschap, 

geboortegewicht, … )  meer onderzoek nodig 

- Gen x omgeving: ook hier hogere heritabiliteit met stijgende leeftijd 

NEUROBIOLOGIE 

- Rekenen = Complex cognitief proces, activatie van fronto-

parietaal netwerk 

- Vooral bilateraal rond deze zone (volw)  automatisering 

- Vooral frontaal (kinderen): planning, WG, inspanning 

NORMAAL REKENEN 

- Prefrontale cortex: 

o Actiever bij kinderen dan bij volwassenen 

o Werkgeheugen, aandachtsprocessen 

o Vooral actief tijdens uitvoeren van procedures 

o Bij bewerkingen die lang geleden zijn  frontale kwam opnieuw actief 

- Linker gyrus angularis (AG): 

o Oproepen van rekenfeiten 

o Overlap met lezen 

o Verbale representaties? 

o Visuele cortex: vooral rechts, ook beetje links 

o Feiten moeten herkend en opgehaald worden 

- Intrapariëtale sulcus 

o ‘Mentale getallenlijn’ (in ontwikkeling) 

 Cijfers tonen aan mensen, puur tonen, altijd de sulcus oplichten! Komt door soort 

van lintmeter, getallenlijn in ons hoofd, hoe groter het verschil, hoe sneller het 

antwoord komt (hoe groter de getallen hoe moeilijker het onderscheid) 

o IPS geactiveerd van zodra numerieke informatie gepresenteerd wordt (zelfs zonder taak) 

o Suppressie van linker IPS: trager om hoeveelheden te vergelijken  suprimeren; groottes v 

getallen vergelijken 

 Geen effect op accuraatheid (> of < 65): groter/kleiner dan 65 als controletaak 

 Meer vertraging wanneer dichter bij referentie 

 Geen effect op vormen (Cappelletti et al., 2007)  is de cirkel rond of elliptisch/…? 

• Bij TMS stimulatie bij het antwoord hierop: mensen werden veeeel trager in 

de taak  NIET MEER AUTOMATISCH 

• Cijfermatige zit echt op die taak 
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DYSCALCULIE 

- Structurele verschillen (weinig specifiek): 

o Verminderde hoeveelheid grijze stof  in veel diffuse regio’s (structureel) in rust in scanner 

o Vooral frontaal en (rechter) intrapariëtale sulcus (o.a. Rotzet et al., 2008) 

- Functionele verschillen (bij rekenen): 

o Afwijkende activatie in intrapariëtale sulcus (Kucian et al., 2006) 

o A/B: schattend rekenen 

o D/E: exact rekenen 

 bij dyscalculie bij schattend rekenen, snel antwoorden/niet uitrekenen  quasi niks 

van activatie in verwachte regio’s 

EVOLUTIE NAAR NETWERKSTOORNIS 

- Verminderde connectiviteit in fronto-pariëtaal netwerk (Rykhlevskaia et al, 2009) 

- Fasciculus longitudinalis Superior (verbinding parietaal en frontaal) 

o Meeste verschillen in posterieur deel, dichtst bij IPS 

o Correlatie tussen mate van FA en rekenen 

  zelfde wittestofbaan speelt een rol (fasic. long.) bij aantal problemen  minder sterk, vooral op punt waar 

je eigenlijk connectie zou moeten maken met de sulcus. Minder grijze stof, minder geactiveerd en minder in 

verbinding met andere hersenrgeio’s 

OORZAAK OF GEVOLG? 

- Worden de verschillen ook bij jonge kinderen gevonden, en zijn ze predictief voor rekenen?  bij 

ouderen zijn hersenen veranderd door ervaring 

- Enige evidentie voor predictieve waarde van (rechter) intra-pariëtale sulcus voor rekenen (bv. Kuhl et 

al. 2020)  sterkte bij jonge kinderen, correleert met rekenen maar niet met dyscalculie 

- Verschillen en predictie dyscalculie? 

o Is minder grijze stof/activatie een oorzaak of gevolg? 

COGNITIEVE VERKLARINGSMODELLEN: TRIPLE-CODE MODEL (DEHAENE) 

- Redelijk wat evidentie, maar vooral gebaseerd op volwassenen (weinig predicties ivm ontwikkeling 

van rekenvaardigheden) 

o Codes; opnieuw zelfde regio (dulcus) daar zoit echt representatie va hoeveelheid volgens 

dehaene 

 Bilateraal 

o 2e systeem nodig om te rkeenen = visueel, cijfers herkennen, 6 is geen 9, 71 is geen 17  

 bilateraal in visuele cortex 

o Verbale systeem:  tafels opzeggen, hoofdrekenen, vooral/enkel links! Overlap met talige 

gebied vd hersenen 
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EERSTE REPRESENTATIE; HOEVEELHEID 

Mentale getallenlijn 

- Eerste syteem: quasi aangeboren  baby’s kunnen we laten  kijken naar # stippen en habitueren aan 

bvb groepje stippen (bvb 8 stippen constant opnieuw tonen), verliest op de duur aandacht -  opeens 

veel meer/minder stippen tonen gaat ze opnieuw kijken, zelfde # stippen  nt heroriënteren 

- Dus jonge kinderen zien al verschillen tss hoeveelheden (nt tss 6 en 7, wel tss 3 en 8, maar tss 2 en 3 

weer wel! Kleine hoeveelheid blokken; opmerken, bij grote hoeveelheid: nt opmerken) 

- Snel leren: bepaale dingen komen in paren, naar 2e schoen/sok zoeken, nt naar derde  

= aangeboren gevoel voor hoeveelheden aanw bij baby’s, dieren soms ook 

Problemen met eerste representatie: 

- Kinderen die probl hebben met eerste representatie, met gevoel voor 

hoeveelheid, gaan dus meer/minder nt zo snel zien, vaak ook op andere 

manier tellen: 

o In groepjes tellen 

o Personen met dyscalculie gaan vaker 1 per 1 tellen, meer tijd verliezen en fouten maken dan 

als je het meteen in groepjes ziet 

= allemaal mental number line (sulcus) de eerste representatie 

 TWEEDE REPRESENTATIE: CIJFERBEELD 

Problemen:  

- Welke is groter? (DC = TD) 

- Welke is meer? (DC trager, koppelen aan hoeveelheid) 

 Cijferbeeld bilateraal 

 Visuele beeld v cijfer koppelen aan aantal 

 Bij DC: welk cijfer is groter geschreven, even snel als mensen zonder DC 

 Naar inhoud vh cijfer: trager, er moet wat meer cognitieve arbeid gebeuren voor ze tot die oplossing komen 

 Interferentie: automatisch weten dat … ? 

DERDE REPRESENTATIE: VERBAAL SYSTEEM 

‘akoestisch tellen’ 

- Stippen kunnen baby’s 

- Cijferbeeld leren ze pas op school 

 Wat zit hiertussen? De verbale representatie 

- Bvb knn tellen tot 10 is mijlpaal 

- Bepaalde fase waarin kinderen verbaal gememoriseerd hebben hoe tel ik tot 10 zonder te koppelen 

aan inhoud van cijfers, dat is akoestisch tellen 
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ETIOLOGIE: ANDERE HYPOTHESEN 

- Probleem met ophalen informatie langetermijngeheugen  

o Minder snel en/of minder accuraat ophalen van rekenfeiten (cf RAN = rapid naming 

o Getalbeeld wordt geactiveerd, je vraagt 3x4, rijtje v 4 wordt geactiveerd geactiveerd en rijtje 

v 3, kruispunt moet je eruit halen 

o bij kinderen met DC: fouten bij tafels, kans klein dat ze bij 3x4 10 of 11 gaan zeggen maar 

eerder 8 of 9 of 16 etc  niet het correcte punt kunnen oproepen uit het geheugen 

- Problemen met EF 

o Werkgeheugen, planning, controle 

o Moeite met (complexe) langere procedures 

o Niet specifiek voor DC 

o Ook bij andere ontwikkelingsstoornissen 

- Visuospatiële tekorten (cf. NLD)  niet kunnen oriënteren in tijd/ruimte, problemen met rekenen 

o Geen consistente bevindingen 

o Ook NLD  kan ng voorkomen (minder gebruikt) 

KENMERKEN DOORHEEN DE SCHOOLLOOPBAAN 

Kleuters: 

- Hoeveelheden inschatten 

- Tellen en telrij  niet uit hun hoofd kennen, wat ligt er tss 3 en 5? Van 1 tellen om dit te weten 

o  getallenlijn niet in hun hoofd 

- Classificeren (kardinaal) en seriëren (ordinaal, ‘de 2e van rechts’) 

o Dingen samenleggen op eigenschap om te kunnen tellen hoeveel er zijn 

- Onthouden van namen en cijfers 

- Snel benoemen van kleuren en cijfers 

- Rekentaal (meer, minder, …) 

- Recent: fonologie 

o Ook kinderen met zwakke fonologische vdgh blijken DC ipv DL! 

-   

-   

! dit is niet diagnostisch!  gwn ‘risicofactoren’ 

Lagere school: 

- Automatiseren van tellen, splitsen, tafels 

o Tafels, ze vergeten dit niet maar kunnen het gewoon niet oproepen 

- Rekenprocedures 

- Inzicht in getalstructuur  

o Wat zijn tientallen, eenheden en hun verhoudingen etc 

- Visuospatiële vaardigheden, kloklezen, tijdsbesef 

o ‘je hebt nog 5min om je klaar te maken’  niet kunnen inschatten 

- Vraagstukken 

o Zeer moeilijk want indirect, 20% v 24 

- Muziek 
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Adolescenten en volwassenen 

- Rekenfeiten/formules niet geautomatiseerd (opzoeken) 

- Hoofdrekenen blijft een probleem 

- Rekenprocedures lukken minder vlot 

- Onthouden van letterlijke definities verloopt minder snel 

- Moeite met interpreteren van grafieken en tabellen 

- Kloklezen en tijdsbesef blijven moeilijk 

-  Vaak ook metacognitieve problemen (vb. planning) 

- Faalervaringen en onbegrip 

- Angst voor rekenen, faalangst & vermijding 

- Impact op dagelijks en sociaal leven 

o Huiswerk duurt langer, nota’s vragen van anderen, extra therapie/oef  minder vrije tijd 

  SUBTYPES 

Niet aanmoedigen om dit te gebruiken, maar paar die gebruikt worden in praktijk en waar er evidentie voor is. 

Theoretische en (enige) empirische evidentie voor 3 mogelijke subtypes: 

1. Semantische geheugendyscalculie 

- Problemen met automatiseren en snel ophalen van info uit het geheugen (rekenfeiten: telrij, 

splitsingen, tafels, formules, …) 

- Problemen met tempo rekenen 

- Problemen met hoofdrekenen 

- Wisselende resultaten (gokken) 

O elke keer opnieuw uitrekenen , kost tijd! Kinderen die traag rekenen, moeilijk knn 

hoofdrekenen 

 Bij 20 tot 30% meer tijd: betere resultaten  

2. Procedurele dyscalculie 

- Problemen met rekenprocedures (staartdelingen, …)  ze vergeten dit, stappen die ze moeten volgen 

& onderweg fouten maken (uitkomst fout = vaak alles fout) 

- Problemen met langere opgaven 

o Meer tijd is hier geen oplossing: elke keer elders een fout 

o Niet herkennen bij welke oefening ze welke procedure moeten doen 

- Gebruik van immature strategieën (vb vingertellen) 

- Problemen met rekentaal 

 Bij gebruik opzoekboekje/fiches over procedures, lijsten… betere resultaten  ZELF laten 

organiseren (logica voor zichzelf) 

CLUSTERANALYSE 

Clusteranalyse bij ± 400 kinderen met rekentesten (TTR, tempeltest rekenen, enkelvoudige 

oefeningen die je snel moet oplossen, KRT) (Pieters et al., 2015) 

- Rood: laag tempo, variatie in procedureel rekenen (semantische geheugen DC) 

o groep die het niet goed doet op tempeltest  nt snel knn ophalen, telkens 

opnieuw uitrekenen 

- Groen: moeite met procedures, geen probleem met eenvoudige oefeningen en 

snelheid (procedurele DC) 

o tempo goed maar procedure minder 

- Blauw: normale variatie  rond en over gemiddelde voor TTR & KRT 
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3. Visuospatiële leerstoornis (VSLD, cf NLD) 

- Problemen met ruimtelijke interpretatie van numerieke informatie 

- Problemen met situeren cijfers op getallenlijn 

- Problemen met ruimtelijk inzicht en meetkunde 

- Problemen met kloklezen en tijdsbesef 

- Enige evidentie, maar overlap met representationele (procedurele) DC (Peake et al., 2017) 

WAT IS NLD? 

 Nonverbal Learning Disabilities = een beeld dat ooit bedacht is op basis ve theorie over hersenen 

(ondertussen verouderd) 

- ‘rechterhemisfeer dysfunctie’ 

- Gebaseerd op (verouderd) model van Goldberg & Costa (1981) over hersenen 

o LH: intramodaal, taal, analytisch 

o RH: intermodaal (verschillende modaliteiten, dus visueel en auditief), nieuwe en complexe 

taken  

- “disfunctioneren van witte stof” in RH 

Komt nog wel wat terug in recent oz, vaker taal links dan rechts, maar hersenen zijn plastischer dan ‘links is 

sowieso taalproblemen’. 

-  “Onvermogen om informatie vanuit verschillende modaliteiten evenwichtig te verwerken en te 

integreren” 

o Problemen met rekenen (vooral procedures) 

o Problemen met schrijfmotoriek  oog-hand coördinatie 

o Problemen met niet-verbale (auditieve) informatie  

o Sociale problemen?  complexiteit: veel verschillende info integreren 

o Problemen met nieuwe situaties en probleemoplossing 

o Weinig exploratie, visueel-ruimtelijke problemen 

o VIQ > PIQ 

Kritisch kijken nr criteria: leerprobl/leerstoornis. 2e groep: ASS? Oz op gang: beeld in 2 stukken trekken, bvb ASS 

met leerstoornis, want niet alle kinderen hadden alle problemen. 

Problemen met NLD: 

- Weinig wetenschappelijke evidentie als afzonderlijke ‘stoornis’ (itt populariteit) 

- Geen consensus over diagnostische criteria 

- Label geen waarde voor hulpverlening  niet terugbetaald 

- Bij scan:  

o Geen probleem rechts: RH deficit kan symptomen niet allemaal verklaren  

o Witte stof deficit ook niet 

- Conceptuele verwarring diagnostische niveau’s  door/bij elkaar zetten van alle niveau’s geprobeerd, 

maar was verwarrend 

- Geen homogeen beeld 
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Recente evoluties: 

- Recente review (Fisher, 2021): “It is clear that NVLD is a disorder of visuospatial deficits. An important 

issue is whether NVLD should be considered a “learning” disorder in the same way as the Specific 

Learning Disorders, or a neurodevelopmental disorder in the same way as Language Disorders” 

o Conclusie: er zijn visueel ruimtelijke problemen, moeten we dit nu leerstoornis noemen? 

Ontwikkelingsstoornis? Taalstoornis? ASS? 

- Internationaal grotendeels consensus dat we dit label NIET gebruiken, bij deze problemen spreken we 

van dyscalculie, bij specificatie VISLD etc. 

o Visuospatiële- en rekenproblemen (neuropsychologisch niveau): VSLD 

o Klinisch beeld op gedragsniveau: ASS 

o Comorbiditeit mogelijk 

- Momenteel geen meerwaarde in stellen diagnose NLD 

DIAGNOSTIEK 

 operationalisering van criterium 

1. CRITERIUM 1: ACHTERSTANDSCRITERIUM 

- Afnemen van leeftijdsadequate, gestandaardiseerde, genormeerde testen op het gebied van: 

o Lezen (vermoeden dyslexie) 

o Rekenen (vermoeden dyscalculie) 

o Spellen (beide) 

- Omzetten van ruwe score naar genormeerde score 

- Interpretatie van score: klinisch? 

OVERZICHT INSTRUMENTEN 

DYSLEXIE: 
 Instrumentenfiches op Ufora 

- Meetpretentie en korte beschrijving 

- Instructies  

- Voorbeelditems 

- Scoring 

- Specifieke info ivm normen 

Overzicht: 

1. Eén Minuuttest: EMT (Brus & Voeten, 2019) 

2. KLEPEL-R (Van den Bos et al., 2019) 

3. Begrijpend leestest: VTBL (Van Vreckem et al., 2016) 

4. ST 1-6 (Van Vreckem & Desoete, 2016) 

5. Taaltest bv. CELF-5-NL (Wiig, Semel & Secord, 2013; Nederlandstalige bewerking: de Jong, 2019) 

 Zie instrumentenfiches voor gedetailleerde informatie over de testen van Leerstoornissen (Ufora)  
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algemeen principe: 

1. Test afnemen: kies de juiste test/neem 

voldoende af!  

2. Ruwe score berekenen 

3. Ruwe score omzetten in normscore (! Altijd 

meest verfijnde score rapporteren = percentielen 

wanneer die beschikbaar zijn) 

a. Kies de juiste normperiode(s)– soms 

anders per leeftijd - leerjaar-geslacht. 

Voorbeeld:     

i. Algemene rapportering 

(onderzoeksverslag):  

1. Test afgenomen op 

moment normen: 

enkel die normperiode 

benoemen 

2. Test afgenomen 

tussen twee 

normperiodes: zowel 

voor- als 

achterliggende 

normperiode 

benoemen 

ii. Beslissing over achterstandscriterium: Enkel voorliggende/samenvallende 

normperiode benoemen – achterliggende kan en mag nooit tot beslissing 

leerstoornis leiden! 

b. Interpreteer de normscore(s) - 

tabel 

 PERCENTIELEN! 
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DYSCALCULIE 
- Kortrijkse Rekentest Revisie: KRT-R DIGI (° ,2017) 

- Tempotest Rekenen: TTR (De Vos, 1992)  

o Vlaamse normen (Ghesquière & Ruijssenaars, 1994) 

- LVS – Wiskunde (Huybens*), Van Rompaey & Vandenberghe, 2013 – 2016)  

o Auteur niet gekend, normen van 2017 maar handleiding nog niet te koop 

- Ter info: test meten en metend rekenen. TMMR (Van De Steene et al., 2016)  

 Zie instrumentenfiches Leerstoornissen (Ufora)  

 

 

 

 

 

 

 

- cumulatieve percentielen opnieuw interpreteren als percentielen 

- TTR: Nederlandse normen niet gebruiken als er Vlaamse normen zijn, altijd vermelden in verslag 

volgens welke normen! Bvb (Ghesquière & Ruissenaars, 1994) 

TEMPOTEST AUTOMATISEREN (DE VOS, 2010)  

- Opvolger TTR met Nederlandse en Vlaamse normen 

- Normering enkel via internet (betaling per testafname) 

- Geen gemengde oefeningen  

- 1 pagina per bewerking i.p.v. 1 kolom  
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Algemeen principe: 

1. Test afnemen: kies de juiste test/neem voldoende af! 

2. Ruwe score berekenen 

3. Ruwe score omzetten in normscore (! Altijd meest verfijnde score rapporteren = percentielen wanneer 

die beschikbaar zijn) 

a. Kies de juiste normperiode(s)– soms anders per leerjaar-geslacht 

i. Algemene rapportering (onderzoeksverslag):  

1. Test afgenomen op moment normen: enkel die normperiode benoemen 

2. Test afgenomen tussen twee normperiodes: zowel voor- als achterliggende 

normperiode benoemen 

ii. Beslissing over achterstandscriterium: Enkel voorliggende/samenvallende 

normperiode benoemen – achterliggende kan en mag nooit tot beslissing 

leerstoornis leiden 

b. Interpreteer de normscore(s) - tabel  

i. Indien leerling niet in het 

leerjaar zit waarvan je 

verwacht volgens leeftijd 

(bv. gedubbeld, jaar 

overgeslaan, …) dan 

gebruiken we de term 

leerjaaradequaat i.p.v. 

leeftijdsadequaat 

ONDERZOEKSVERSLAG VS DIAGNOSTISCH VERSLAG  

Onderzoeksverslag: rapportering één testmoment, waarbij alle scores van alle testen aan bod komen ten 

opzicht van alle relevante normperiodes. Op het einde van het verslag eventuele verwijzing naar een mogelijke 

(hypothetische) diagnose a.d.h.v. achterstandscriterium.  onderzoeksverslag is slechts 1 moment dus kan je 

de 3 criteria niet evalueren (enkel achterstandscriterium) 

Diagnostisch verslag: soort ‘bewijsverslag’ dat er een diagnose is. Hierin staan testgegevens uit minstens twee 

testmomenten, waarbij enkel klinische scores ten opzichte van een voorliggende of een samenvallende 

normperiode vermeld worden (nooit een achterliggende!), omdat enkel die scores de diagnose ‘motiveren’. De 

drie criteria komen aan bod.  wel 3 criteria, meetpunt één EN twee later 

ONDERZOEKSVERSLAG 

Moet bevatten: 

1. Naam en geboortedatum van het kind 

2. Groepeer resultaten volgens domein (lezen, spellen of rekenen) 

3. Beste resultaten eerst, ook binnen domein, altijd eerst totaalscore 

4. Naam van test eenmaal voluit + referentie, daarna volstaat 

afkorting 

5. Meetpretentie 

6. Afnameperiode en geselecteerde normperiode(s) 

7. Resultaten: RS + omgezette scores + interpretatie 

8. Ev. kwalitatieve observatiegegevens 

 altijd beginnen met domein waar kind beste op presteert 
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DIAGNOSTISCH VERSLAG 

Moet bevatten: 

1. Naam en geboortedatum van het kind 

2. Relevante anamnese (bv. Met info die van belang kan zijn voor het exclusiecriterium; vb. IQ-score, 

andere diagnoses, …) 

3. Werd er voldaan aan de drie criteria? + conclusie per criterium (voldaan/niet voldaan) 

2. ernstige achterstand (Pc < 10 (1-9) / SS ≤ 37 ): enkel klinische scores, die de diagnose 

motiveren komen aan bod (t.o.v. voorliggende of samenvallende normperiodes). Eén 

klinische score is voldoende opdat dit criterium voldaan zou zijn (bv. stel: enkel ‘+’ van TTR is 

klinisch, maar totaal niet: toch is het criterium voldaan). Uitzondering hierop: LVS-Wiskunde: 

enkel de totaalscore volstaat voor dit criterium (zie instrumentenfiche). 

3. exclusie: Wees volledig (alle elementen die mogelijks de achterstand kunnen verklaren 

vermelden en evt. uitsluiten als verklaring) bv. indien vermelding van ADHD en IQ: beide 

bespreken 

4. hardnekkigheid: vermeld welke interventie/remediëring er was (met vermelding dat deze 

voldoende lang + taakspecifiek was) + scores van het tweede testmoment, of verwijzing naar 

achterstandscriterium 2e meetmoment.  

4. Diagnosestelling: drie criteria voldaan/niet voldaan dus diagnose ja/nee 

WANNEER WELKE INSTRUMENTEN 

- Sterk afhankelijk van context:    dit is wat er nu geldig is:  

o CAR, privé logopedie: RIZIV 

o Onderwijs, CLB: Prodia 

- Uiteenlopend oordeel, verandert vaak: nakijken! 

OVERZICHT: 
Lezen 

- EMT (technisch lezen hoogfrequente woorden) 

- Klepel-R (technisch lezen pseudowoorden) 

- VTBL (begrijpend lezen op tekstniveau) 

 EMT en Klepel gaat er normaal uit. EMT = één minuut test: hoe snel, hoe frequent 

woorden lezen. Klepel-revisie = lezen op woordniveau, uitspraak, pseudowoorden! 

 radende lezers eruit halen! Puur lezen op woordbeeld, maar als er geen 

woordbeeld is kan je ze eruit halen 

Spellen 

- ST 1-6 (schrijven van bestaande en pseudowoorden) 

 1-6e leerjaar: bestaande woorden en pseudowoorden maar die normale spellingsregels volgen 
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Rekenen 

- TTR/TTA (automatiseren van rekenfeiten, snelheid) 

- KRT-R (getallenkennis en hoofdrekenen, procedures) 

- LVS-Wiskunde (inhouden afhankelijk van leerplan wiskunde) 

- TMMR (meten en metend rekenen) 

 TTR (nu tempteltest automatiseren) online scoren –> eenvoudige sommen op tijd 

 KTR = grotere cijfers, vermenigculdigen, telrij, staart 

 LVD = leerlingvolgsysteem, op school afnemen, wel opvragen! Variabel afh van leerplan zitten er bep 

items in 

 TMMR = recent, test meetkunde en metend rekenen (mist in klassieke testen) (klein beetje in LVS 

maar zo goed als nt) 

EMT 

- Hardop lezen van boven naar onder 

- 1 minuut 

- Aantal correct gelezen worden 

- (nieuwe normen in Klepel-R, 2019) 

KLEPEL-R 

- Hardop lezen van boven naar onder 

- 1 of 2 minuten 

- Aantal correct gelezen woorden 

Vergelijking EMT & Klepel-R  

- Nondiscrepant profiel: geen verschil van 3 of meer SS 

o Geen specifieke leesstrategie 

- Discrepante profielen: 3 of meer punten verschil in SS 

o EMT >> Klepel-R: globale of radende leesstrategie 

o Klepel-R >> EMT: spellende leesstrategie (‘omgekeerd discrepant’) 

 Hogere stand score op klepen dan EMT  spellend lezen, andersom radend lezen. Dit zijn de genormeerde 

scores, ‘normaalgezien’ worden pseudowoorden trager gelezen. 

VTBL 

- Verhaaltjes met meerkeuze: 

o Zonder tekst (geheugen) 

o Met tekst 

- Individueel of klassikaal 

- Geen tijdsdruk  begrijpen van inhoud ongeacht hoe lang het duurt 

SPELLINGSTEST VOOR KINDEREN VH 1E TOT HET 6E LEERJAAR 

- Dictee, individueel of klassikaal 

- Bestaande woorden in een zin 

- Pseudowoorden los gedicteerd 

- gebaseerd op fonologische & orthografische regels van het Nederlands 

- Vanaf midden 2e leerjaar: anders kennen ze sowieso de spellingsregels niet 
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TEMPOTEST REKENEN/ AUTOMATISEREN (TTR/TTA) 

- Van boven naar onder 

- 1 minuut per kolom 

- Individueel of klassikaal   

- Recentere normen 

- Geen gemengde kolom 

- Enkel online te scoren 

KORTRIJKSE REKENTEST (KTR-R) 

Getallenkennis en hoofdrekenen   

- Individueel of klassikaal 

- Max 45 minuten 

- 2020: KRT-R DIGI 

LEERLINGVOLGSYSTEEM WISKUNDE 

- Enkel school/CLB (opvragen) 

- Enkel totaalscore gebruiken als klinisch 

- Deelscores indicatief (onvolledig) en wisselend per leerjaar (leerinhouden) 

TEST METEN EN METEND REKENEN 

Kennis & handelen invullen  vdgh omzetten in dagelijkse taken 

Zo zie je of DL het rekenen impacteert, dus bvb theoretisch wel weten 

maar niet kunnen toepassen 

NORMPERIODE KIEZEN 

- Januari (midden) of juni (eind): meestal exact 

- Andere maanden: vorige normperiode gebruiken 

- Enkel indien niet mogelijk of informatief: volgende normperiode bekijken 

- Let op: achterstandscriterium enkel tov huidige of vorige, nooit volgende 

 Juiste test: juiste normperiode kiezen!    Bvb. EMT en Klepel: 

Januari en juni minstens van elk leerjaar, altijd vergelijken 

met normperiode die voorbij is. Bvb. In maart testen, kind 

moet norm van januari halen, nog nt de norm van juni. 

 Nt gebruiken om diagnose te stellen  verstandiger om 

opnieuw te testen 

 Voorbeeldje: Voor elk leerjaar normen en voor januari en 

juni  Maart 3e lj: gebruiken tem mei  jan 3e leerjaar, juni 

niet gebruiken 
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Interpretatie van normscores: 

 

 

 

 

2. CRITERIUM 2: EXCLUSIE 

- Anamnese (ruimer dan exclusie): 

o Ontwikkelingsgeschiedenis  

o Reeds gestelde diagnoses, eventueel IQ gegevens 

o Aanvang en verloop van de leermoeilijkheden 

o Resultaten op school 

o Bijzonderheden tijdens zwangerschap en geboorte 

o Leerstoornissen of andere ontwikkelingsstoornissen in de familie 

o Sociaal-emotioneel welzijn van het kind  

o Hantering   

 Handelingsgericht werken… niet ja/nee, maar hoe voelt een kind zich in de klas? Wil 

het nog naar school? Buikpijn  bij toets? Pesten? Vrienden die helpen? Wat heb je al 

geprobeerd?  

o Sterke punten 

 Sterke punten? Creatief/sportief/sociaal? Allemaal meepakken nr aanpak toe! 

- Verder uitsluiten:  

o Effect van IQ  ligt het niet enkel aan IQ? 

o Effect van comorbiditeit  andere stoornis die het kan verklaren? 

o Effect van sociaal-emotionele problemen  faalangst? 

o Beperkt onderwijs (of slechte kwaliteit) 

o Taalproblemen (vb CELF) 

o Omstandigheden (thuissituatie, verlies, trauma, …) 

- Belang van klinische ervaring! 

- Mogelijkheid EN EN overwegen 

3. CRITERIUM 3: HARDNEKKIGHEID 

o Remediëring 

o Taakspecifiek (meer dan extra oefeningen) 

 Niet ‘lees eens wat meer’ of ‘oefen eens wat meer’ maar echt op basis van eerste 

testresultaten kijken en aanpakken, individueel, taakspecifiek en voldoende lang en 

intensief behandeling gekregen hebben en opnieuw testen! 

o Individueel 

o Voldoende lang (en voldoende intensief) 

o Hertest  

o Zie criterium 1, kies geschikte test(en) 

o Klinische score op = domein (sluit verbetering niet uit)  

 Krijg ik weer een klinische score? Verbetering kan, verandering van leeftijdscategorie 

kan  andere test gebruiken, maar WEL nog steeds zelfde domein! Bvb eerste 

tempotest, als je 2 keer op iets ander scoort  geen leerstoornis! 
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SAMENVATTING DIAGNOSTIEK  

Chronologisch: 

- Anamnese: vooral crit 2 (exclusie en handelingsgericht) + aanmeldingsklacht 

o Criterium 2 

- Afnemen van specifieke testen: Testen afnemen voor crit 1 (leertesten) en crit 2 (vermoeden van adhd 

bvb) 

o Criterium 1 

o Criterium 2 

- Periode van remediëring: Klinische score  periode van remediëring en opnieuw testen (eventueel 

vermoedens ontstaan van ass, od DCD…) 

- Opnieuw afnemen van specifieke testen: Hertesten op zelfde domeinen, opnieuw klinische score op 

ZELFDE domeinen? 

o (Criterium 2) 

o Criterium 3 

- Attestering met handelingsgericht advies 

o Ja: attest  uitleggen wat je gedaan hebt en wat de scores waren / jouw handelingsgericht 

advies bvb meer tijd, privélogopedie, dyslexie (nt meer hardop laten lezen), individueel lezen 

met zorgleerkracht, of nt meerekenen op andere vakken maar kind ook niet meer aanduiden 

ATTESTERING VOLGENS NETWERK LEERPROBLEMEN VLAANDEREN  

- Richtlijn sinds 2001, geactualiseerd in 2014 

- Procedure: 

o 3 criteria 

o Anamnese, instrumenten, … 

- Deskundigheid: 

o Universitair geschoold (ivm leerprocessen, leerstoornissen, diagnostische besluitvorming, 

methoden & technieken) 

o Toegang tot multidisciplinaire deskundigheid 

o CLB, CAR, individuele ortho/psycho 

o Inclusief plan van aanpak: 

 Evidence based maatregelen in onderwijs 

 Individuele hulpverlening buiten onderwijs 

 Implicaties voor functioneren op andere domeinen of in de toekomst 

 Regelmatig evalueren en bijstellen 

o Cf STICORDI 

M-DECREET (2015)  

o Scholen en CLB’s: geen diagnose maar handelingsgericht 

o BO wordt afgebouwd, inclusie wordt gestimuleerd   

o Veel kritiek 

o In Vlaanderen veel meer kinderen in buitengewoon onderwijs dan andere 

landen!!!! Geen segregatie, mar integratie dus we willen hiervan af  Nt 

voldoende bij nagedacht; dat je zomaar van dag op dag die kinderen van 

buitengewoon onderwijs in gewone klas steken 
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o Dus opstart M-decreet liep wat moeilijk, ondersteuningsnetwerk kwam erbij en mensen uit 

buitengewoon onderwijs erbij zouden komen om te ondersteunen  Die implementering 

liep niet overal even goed 

o Schrijnende verhalen! Kleuters met ASS die nt naar bijzonder onderwijs mochten mr nt 

konden functioneren in de kleuterklas 

o In de praktijk toch vaak een diagnose (zeker in SO) 

o Toch weer meer lln naar BO 

NIEUW DECREET LEERSTEUN (VANAF 1/9/22)  

 

 

LEERSTOORNISSEN CONCLUSIES 

o In Vlaanderen/Nederland:  

o 2 leerstoornissen 

o 3 criteria 

o Operationaliseren door anamnese, testen, interventie, hertesten 

o Aanwijzingen voor heritabiliteit, omgevingsfactoren, rekening houdend met gen x 

omgevingsinteracties 

o Neurobiologie: 

o Evolutie naar netwerkstoornis 

o Voor dyslexie enige evidentie voor temporeel (causaal?) verband met lezen 

o Meer onderzoek nodig 

o (voorlopig) niet bruikbaar op individueel niveau 

o Cognitieve modellen voor lezen en rekenen: enige evidentie, waarschijnlijk combinatie 

o ‘Uitval’ op bepaalde niveau’s van deze modellen  zwakker lezen / spellen / rekenen / 

schrijven 

o Theoretisch zorgt dit voor verschillende subtypes, maar in realiteit veel overlap  belang 

van sterkte-zwakte analyse en handelingsgericht werken 

o Zowel ‘geletterdheid’ als ‘gecijferdheid’ zijn belangrijke predictoren voor later diploma, tewerkstelling, 

inkomen, ...  belang van vroege herkenning, behandeling en ondersteuning 

o Leerstoornissen op zich sluiten een succesvolle carrière niet uit 
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HOOFDSTUK 5: BABY’S, PEUTERS & KLEUTERS  

DIAGNOSTISCHE CLASSIFICATIE VAN PSYCHISCHE EN ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN IN 

DE BABY- EN VROEGE KINDERTIJD (DC:0-3(R), DC:0-5) 

Systemen specifiek voor jonge kinderen 

- Moeilijkheden met DSM/ICD bij jonge kinderen: 

o DSM/ICD criteria vaak niet geschikt voor jonge kinderen 

 Probleem: icd en dsm nt volledig van toepassing op kleine kinderen (bvb allemaal nt 

lang aandacht ergens knn bijhouden, vasthouden aan routines etc) 

o Grote variabiliteit in gedrag en ontwikkeling 

 Als kinderen ouder worden: als je het gedrag eenmaal meet/observeert, blijft 

stabiel, bij jonge kinderen zeer wisselend (afhankelijk van honger, slaap, 

gewoonte…)  beïnvloedt slechte/goeie dag 

o Grote invloed van omgeving op de ontwikkeling van adaptieve en maladaptieve 

gedragspatronen 

 invloed van omgeving, bij leerstoornissen bvb veel omgevingsinvloed, maar nog 

meer bij jonge kinderen (enige dat kind heeft + kind ondergaat omgeving) wat je eet, 

wnr je eet, naar waar je gaat etc ‚  allemaal geen controle over als jong kind 

 Aantal stressoren knn bepaald beeld uitlokken bij kind waardoor we denken aan 

klinische stoornis, terwijl deze kinderen gwn aanpassen aan deze stressoren! 

  Beschrijving van (additionele) stoornissen specifiek bij jonge kinderen 

 Sommige stoornissen zien er anders uit bij jonge kinderen (bvb autisme, andere 

beschrijvende kenmerken) 

 Vaak voorbijgaand van aard 

 Aantal nieuwe beelden, maar velen zijn voorbijgaand, bieden houvast bij interventie, 

gemeensch taal met andere clinic…  kan overgaan met aanpak / vanzelf uitgroeien 

 Multi-axiaal systeem (omgeving, stressoren, …) 

 Zeer expliciet assig systeem, nt alleen klinische stoornissen maar sommige heel 

expliciet: bvvb omgeving, relatie zorgverleners, medische toestand etc 

 Slaat wel de brug naar DSM-5 en ICD-10 

 0-5: expliciete aandacht voor culturele aspecten: Alternatief systeem = zero to 5 (Eerste maar tot 3j, 

daarna 0-5, sinds vorig jaar in NL) 

DC:0-5 AS1: KLINISCHE STOORNISSEN 

- Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen 

1. Autisme spectrum stoornis 

2. Vroegkinderlijke atypische ASS 

 voldoet aan minder criteria van ASS, toch iets aan de 

hand, deze stoornis geeft kans op vroegbehandeling 

(max 36m)  

3. Aandachtsdeficiëntie-hyperactiviteit stoornis  

4. Hyperactiviteit stoornis van de peuterleeftijd  

 tss 2 en 3j (NIET ervoor), bijzonder hyperactieve en impulsieve kleuters, geen 

aandachtstekort want differentieert nt met andere 2-3 jarigen 

5. Globale ontwikkelingsachterstand 

6. Taalontwikkelingsstoornis 
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7. Coördinatie-ontwikkelingsstoornis 

8. Andere vroegkinderlijke neurobiologische ontwikkelingsstoornis 

ZINTUIGLIJKE VERWERKINGSSTOORNISSEN 

- In ontwikkeling: verwerken van sensorische informatie (tactiel, visueel, auditief, vestibulair, 

olfactorisch, smaak, proprioceptief, interoceptief) 

 Veel zintuigen buiten zien en horen  vestibulair (oriëntatie in de ruimte), olfactorisch (geur), 

proprioceptief (feedback van spieren, hoe hard pak je iets vast) introceptief (ingewanden, maag 

voelen grommen) 

- Leren reguleren o.m. in ouder-kind interactie 

- Niet ontwikkelingsadequaat: 

1. Zintuiglijke hyperreactiviteitsstoornis (overreageren of vermijden) 

 Sommige kinderen wennen niet aan geluid van stofzuiger bvb, worden prikkelbaar OF gaan 

vermijden (vrij controlerend worden in peutertijd, vaak om dingen die hen storen uit de weg 

te gaan) 

2. Zintuiglijke hyporeactiviteitsstoornis 

 Omgekeerd: kinderen die niet reageren, gemakkelijke baby’s  moeilijkheid; als ze prikkels 

echt te weinig opnemen: te weinig leerkansen! ze mtn voldoende geprikkeld worden om zich 

optimaal te ontwikkelen 

3. Andere zintuiglijke verwerkingsstoornis (bv. prikkels opzoeken) 

 kinderen die prikkels gaan opzoeken, niet over- of onderreactief maar hoogtes gaan 

opzoeken (bvb aan alles gaan likken, metaal likken, dit opzoeken, kan gevaarlijk zijn) 

 pas als het hinderlijk is & voorkomt in verschillende contexten 

- Impact op dagelijks functioneren, verschillende ontwikkelingsdomeinen, verschillende contexten 

AS 1: VERDER 

- Angststoornissen 

o Waaronder separatieangststoornis en inhibitie-voor-het-nieuwe stoornis 

- Stemmingsstoornissen 

o Waaronder vroegkinderlijke stoornis van ontregelde woede en agressie 

- Obsessief-compulsieve en gerelateerde stoornissen 

- Slaap-, eet- (zie verder) en huilstoornissen  

- Trauma, stress en deprivatiestoornissen 

o Waaronder aanpassingsstoornis (zie verder) en reactieve hechtingsstoornis 

- Relatiestoornissen (zie verder) 
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AS 2: DE RELATIONELE CONTEXT 

- 2 schalen 

o Adaptatie van de relatie tussen ouder/verzorger en baby/jong kind 

o Primaire zorg/opvoedopgeving (eventueel grootouders, andere zorgverleners, broers/zussen) 

- Relatie is afhankelijk van zowel volwassene als kind, maar volwassene speelt hier uiteraard een grote 

rol 

o Emotioneel beschikbaar zijn op een 

consistente manier 

o Sensitief reageren/anticiperen op 

noden van het kind 

o … 

- Directe observatie + interview 

Voorbeeld AS 2A: dimensies vd ouder/verzorger  

In hoeverre knn ouders fysieke behoeftes waarborgen? 

Sommige ouders heel functioneel, maar sociaal-

emotioneel minder of omgekeerd + Bijdrage van kind 

bvb temperament. 

  

 

  

 Ruimere omgeving; conflictoplossing, veel ruzie 

onderling?  Nt uit losse pols relatie observeren 
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AS RELATIESTOORNIS VERSUS AS 2 CONTEXT 

- As 1 relatiestoornis komt slechts voor met 1 verzorger (bv. slapen bij mama, agressie bij juf), + 

verstoring 

- As 2 beoordeling op 4 niveaus 

o 1 goed tot voldoende goed verlopende relaties 

o 2 gespannen tot zorgelijke relaties (evt interventie) 

o 3 bedreigde tot verstoorde relaties (interventie) 

o 4 gestoorde tot gevaarlijke relaties (interventie) 

- As 1 relatiestoornis zal leiden tot As 2 beoordeling 3 of 4 (waar relevant), maar niet noodzakelijk 

andersom 

 Relatiestoornis (relationele context =/ relatiestoornis IN kind) 

 Relatiestoornis is maar met 1 verzorger, geen hechting, conflict, verzorgster in creche, ouders etc 

AS 3: LICHAMELIJKE GEZONDHEID EN LICHAMELIJKE GEZONDHEIDSOVERWEGINGEN  

- Interactie tussen fysieke en mentale gezondheid (en ontwikkeling) 

- Risicofactoren, versterking van symptomen, protectieve factoren, neutraal, … 

 

- Directe invloeden, bijvoorbeeld: 

o toxines, ziekte, medicatie, beïnvloeden ontwikkeling van centraal zenuwstelsel 

 bvb teveel metalen binnen  CZS anders ontwikkeld -> achterstand 

o pijn en ongemak beïnvloeden slapen, emotie, eten,  

 pijn, reflux -> minder goed slapen etc 

o complicaties pre- of perinataal beïnvloeden ontwikkeling van de hersenen 

 

- Indirecte invloeden, bijvoorbeeld: 

o nood aan medische procedures  potentieel trauma, separatie,  impact op relatie… 

 kind valt bvb, medische procedure -> trauma 

o beperkte deelname aan activiteiten en interacties  minder leerkansen  tragere 

ontwikkeling 

o syndroom  invloed op ouder-kind interactie (overbezorgd, schuldgevoel, …)  invloed op 

relatie, hechting, ontwikkeling,…  

AS 4: PSYCHOSOCIALE STRESSOREN 

- Vb dood of afwezigheid van een familielid, geboorte van broer of zus, scheiden, hertrouwen, ziekte 

van ouder, misbruik, verwaarlozing, plaatsing, pesten, armoede, hospitalisatie, verhuizen, ongeval…  

o Geboorte zus/broer: soms moeilijk voor oudste kind 

o Kunnen ook kleine dingen zijn; lang in de opvang 

- Impact is afhankelijk van: 

o Ernst van de stressor (intensiteit, duur, voorspelbaarheid) 

o Ontwikkelingsniveau van het kind 

 Kunnen kinderen al praten? Als ze nog net niet kunnen praten zal auto-ongeval meer 

impact hebben bvb.  ze kunnen het nog niet verwerken 

o Beschikbaarheid en capaciteit van volwassenen om als protectieve factor te dienen en het 

kind te helpen de stressor te begrijpen en ermee om te gaan 

- Kan resulteren in een aanpassingsstoornis of bijdragen aan de ontwikkeling van een andere stoornis 
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- Verschilt van kind tot kind: altijd alert voor zijn! https://www.zerotothree.org/resources/1664-dc-0-5-

resources 

AS 5: ONTWIKKELING VAN COMPETENTIES 

Op basis van rapportage, testing, observatie…  

Alle assen in interactie met elkaar: kind op vlak 

van taal- en communicatie achter impacteert 

soms as 2 (relatie)  ouder denk dat kind hem 

begrijpt maar is nt zo, opstandig gedrag omdat 

kind zich nt kan uiten etc 

 Impacteert iets de relatie??? Altijd afvragen! 

HULPMIDDEL: MIJLPALEN 

 Met 18 maanden 

 

 Met 48 maanden 

  

  

https://www.zerotothree.org/resources/1664-dc-0-5-resources
https://www.zerotothree.org/resources/1664-dc-0-5-resources
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BELANGRIJKE ONTWIKKELINGSDOMEINEN & INSTRUMENTEN  

ONTWIKKELINGSDOMEIN < 6 JAAR 

- Cognitie (OI/DQ ipv IQ) 

- Motoriek (beperkt, deels in cognitieve tests, zie ook les motorische stoornissen) 

o zeer variabel en grote impact op andere domeinen 

- Taal (begrip en productie, deels in cognitieve tests, zie ook les communicatie) 

o Algemene ontwikkelingsbatterij 

- Spel en exploratie 

o bij oudere kinderen nt altijd (vanaf 8-9j vaak nt meer) 

o jonge kinderen: spellen geeft indicatie van cogn en emotionele ontw v kind, exploratie etc 

- Gedrag 

- Eten en slapen 

- Ouder-kind interactie 

1. COGNITIE 

- 5 subtesten  cognitie, taalbegrip etc 

o Hoe kind van 9-10M testen?  

 Objectpermanentie, oogcontact, 

glimlachen, vocalisatie etc, exploratie in de 

mond 

o Oorzaak-gevolg verband?  

 Iets horen rinkelen, zien ze van waar? Niet 

zomaar iets afpakken! Bij kleine kinderen: 

geven en nemen, iets anders geven en als 

aandacht daarop ligt het andere wegnemen  

o Items rond 13m  iets ergens in steken, iets in de tas verdwijnen, weet je dat het er nog is? 

o Ander item  verder in lijstje, kan het blokjes in een tas doen?  als je al bezig bent met de 

blokjes kan je voortdoen met blokjes, je moet test wat kennen & flexibel zijn. De blokjes geen 

3 keer opnieuw uithalen op een ander moment voor een andere test. Als een kind de blokjes 

al niet in een tas kan doen, ook niet iets moeilijkers vragen. 

 

 Zeer handige index voor kindjes die nt zo snel zijn! 

 Subtesten waar ze meer tijd voor krijgen (lagere 

verwerkingssnelheid, hierop scoren ze dan wel goed, gwn meer 

tijd nodig, capaciteit is er) 
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NON-VERBALE ALTERNATIEVEN VOOR COGNITIE 

-  Kinderen die je ziet en die nog geen 

Nederlands spreken/verstaan –> 

nonverbale test 

- Wechsler N-V vanaf 4j (wijde 

leeftijdsrange) 

- Jonger: de SON (volledig non-verb) geen 

vlaamse normen! (ndrl) 

o Performaal: PIQ analoog 

o Redeneren analoog aan…? 

- SON : vrij flexibel in afnamemanier! 

2. SPEL 

- Motor van de ontwikkeling + manier om dagelijkse gebeurtenissen te verwerken 

o  Spel wordt vaak onderschat, gooien, samenplaatsen, veel leren over voorwerpen en hoe de 

wereld werkt + dagelijkse gebeurtenissen verwerken! Dingen naspelen; bezoek nr dokter etc 

- Exploratie, manipulatief spel, relationeel spel, functioneel spel 

- Vanaf 17 à 20 maanden: symbolisch spel 

o Symbolisch spel: doen alsof, eerst eenvoudig nr substitutie, bvb telefoon is koekje, blokje 

wordt auto, later kenmerken; doen alsof drinken ’oei het is warm’ of brr beertje heeft koud 

o Doen alsof iets er is wat er niet is, meisje gebruikt kannetje op zich functioneel, 

miniatuurkannetje, doet alsof er vloeistof uitkomt, gieten boven kopje is symbolisch, beertje 

is ook symbolisch 

 Substitutie (vb banaan – telefoon) 

• Doen alsof iets er is wat er niet is, meisje gebruikt kannetje op zich 

functioneel, miniatuurkannetje, doet alsof er vloeistof uitkomt, gieten 

boven kopje is symbolisch, beertje is ook symbolisch 

 Kenmerk toekennen (vb fornuisje is warm) 

 Refereren aan afwezig object, persoon,  

 of substantie (vb ‘thee’ schenken) 

- Test symbolisch spel: Test of Pretend Play  

3. GEDRAG 

- Speelt bij elke testafname een rol: valide en betrouwbare afname? 

o Altijd vragen of kind zich representatief gedraagt zoals thuis, knn bvb ineens voorbeeldig zijn, 

of thuis honderduit praten en nu stil zijn, vooral bij jonge kinderen kan er een zeer vertekend 

beeld zijn! 

- Daarnaast ook beeld krijgen van afwijkend of problematisch gedrag 

o Is er hier afwijkend gedrag/gedrag dat problematisch kan zijn voor zichzelf/voor de anderen 

- Bv. gedragsvragenlijst voor kinderen, CBCL 1,5 – 5 (ASEBA) 

 CBCL/ASEBA  voor lagere school kind maar ook voor jongere kinderen 

o Ouders of leerkracht 

 Dagelijks woedebuien, maar net niet in testing; afhankelijk van info van 

ouders/leerkracht om dit te weten  

o Internaliserende / externaliserende problemen 

o DSM-schalen bijvoorbeeld agressief gedrag, aandachtsproblemen, angst/depressie, … 
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4. VOEDING EN SLAPEN 

- Levensnoodzakelijk, dus snel reden tot bezorgdheid bij jonge kinderen 

o Eten en slapen: dagelijks maar voor jonge kinderen zeer belangrijk! Niet eten  bezorgde 

ouders, hierdoor sneller toegeven, emotionele van ouders escaleert snel omdat het slecht 

slaapt/eet 

- Ongeveer enige domeinen waar kinderen ‘controle’ over kunnen hebben 

o Tegelijkertijd: als kind weinig te beslissen, vechten om wakker te blijven, blijven wenen, eten 

uitspuwen, enige controle dat kind zelf heeft! In interactie met ouder weinig dingen waar ze 

zelf controle over hebben!  doen op vlak van eten/slapen  eetstoornissen , 

slaapstoornissen bij jonge kinderen, bvb prikkels nt gereguleerd krijgen 

- Soms primaire problemen 

- Minstens even vaak signalen van ruimere ontwikkelingsproblematiek 

- Vaak ook domeinen van machtsstrijd 

o Verwachting afzwakken ‘eet tenminste de helft op’, eet het op en daarna dessert etc 

o ‘nee dat doe ik ook niet’ etc aandringen, boos worden, straffen etc  escalatie, kind weent, 

mama roept, drama 

 Dit gebeurt zeeer vaak  iedereen maakt het mee, wat onthou je? Als ik toegeef kalmeert de situatie, 

beloont met positieve gevolgen, dus gedrag vaker stellen, kans dat ik dit gedrag ’weigeren’ vaker ga stellen is 

kleiner want negatief ghevolg 

 Op voorhand al minder op bord leggen, ‘alsjeblief eet dit op’ wat leert kind: als ik lang genoeg nee blijf 

zeggen krijg ik uiteindelijk toch mijn positief gevolg (fristi ofzo) 

 Cylcus vaak in praktijk! Maar dan geëscaleerd, ouders proberen zelf nt meer, kind drinkt gwn fristi voor bed 

5. OUDER-KIND INTERACTIE 

- Zie DC0-5 as 2: context waarbinnen kinderen ontwikkelen, groeien, reguleren, leren, … 

- Informatief: korte observatie van ouder-kind interactie 

o Vrij spel: interactie met ouder, sturing etc 

o Taakje voorzien; puzzel etc 

- Belangrijke concepten:  

o Sensitiviteit / responsiviteit 

o Intrusiviteit (prematuren) 

o Directiviteit (ASS) 

o Focus volgen 

- Misschien nog belangrijker bij ‘kwetsbare’ kinderen dan bij andere kinderen 

- Aanknopingspunten voor behandeling / ouderbegeleiding 

o Good-enough parenting: niet perfecte ouder proberen zijn, zeer geruststellend concept vr 

jonge ouders maar sommige kinderen hebben iets meer nodig, knn je moeilijk volgen (ass) 

probeer mee te gaan in aandacht van je kind en daar uitbreiden, kind heeft meer van ander 

gedrag nodig!  dit zo aanbrengen 

o Ouders van kinderen met ASS zijn directiever geworden, omdat kinderen kleinere subtielere 

dingen nt snappen ‘wil je eens je bord nemen en daar zetten’ wordt ‘je bordje, daar’ 

o Vooral kinderen met bepaalde kwetsbaarheden hebben soms meer v een of ander nodig 
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SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN/ALARMSIGNALEN 

 Veel onderzoek naar vroege kenmerken van ASS, ook beetje v ADHD, minder van de andere (minder snel 

opgemerkt, motorische stoornis/taalstoornis zie je heel vroeg, ASS minder, daarom meer onderzoek naar 

vroege kenmerken) 

 Tegen diagnosestelling kan er al veel verkeerd gelopen zijn, veel ontwikkelingskansen gemist etc 

 Hoe was je kind als baby?  vertekend herinneren 

1. SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN ASS 

o Retrospectief en prospectief onderzoek 

o Oogcontact 

o Geen of vluchtig 

o Strakke, starre blik 

o Geen plezier in kiekeboespelletjes 

 Kiekeboe kan kind heel erg laten schateren! Omdat je oogcontact doorbreekt en 

herstelt  kinderen met ass blijven neutraal in kiekeboe spellen, minder 

betekenisvol 

o Reactie op spraak of geluid 

o Lijkt doof 

o Reageert niet op eigen naam 

o Reageert op andere geluiden, niet op taal 

O Overgevoelig voor bepaalde geluiden 

IMITATIE 

= het (identiek) nadoen van gelaatsuitdrukkingen, bewegingen, acties (met of zonder voorwerpen, … van 

iemand anders (het model). De imitator gebruikt hierbij hetzelfde gedrag als het model om tot hetzelfde doel 

te komen. Met andere woorden: doen wat iemand anders doet. 

 in ontwikkeling 

- Gevoelens van gelijkheid 

- Leren over wereld, autorijden  je ziet iedereen dit doen, 

imitatie etc 

- Iedereen ergens nr binnen zien gaan en volgen etc 
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Specifieke aandachtspunten bij ASS: 

- Imitatie bij autisme 

o Vooral problemen bij jonge kinderen (gelaatsuitdrukkingen, lichaamsbewegingen, acties op 

voorwerpen, …) 

o Discrimineert zeer vroeg tussen kinderen met en zonder ASS (12m) 

 Rode vlaggen; kind imitieert NIET op 12m (extreem!) NIETS imiteren –> ernstig, 

sommige kinderen met ASS imiteren wel nog beetje 

 Identificatie ontbreekt soms, functioneel nadoen maar nt manier waarop 

o Lijkt te verbeteren met stijgende leeftijd 

o Complexe vormen van imitatie blijven moeilijk (vb symbolisch spel) 

 Viool spelen vs boom doorzagen: kinderen zonder ASS imiteerden melodieuze van 

viool spelen en kinderen met ASS gaan wel ‘stokken over elkaar’ maar niet de 

melodieuze beweging vd viool 

o Indien imitatie, soms eerder doel dan manier waarop 

 Lang neiging om alles wat anders is bij ass te zien als beperking?  imitatie bij zeer 

jonge kinderen heeft doel, dus imitatie proberen stimuleren  MAAR doel 

stimuleren en nt manier waarop  is dit nodig om hier te interveniëren? 

 Valkuil: vroege kenmerken willen aanpakken/normaliseren 

 Vroeger: ASS leren om iemand aan te kijken? Energie ergens anders insteken, bvb 

communicatie, taal, openstaan voor leerimpulsen uit omgeving, vroege signalen zijn 

dus niet noodzakelijk vroege interventiedoelen 

- Joint-attention = kind kijkt mee naar waar je wijst, volgt je oogcontact, naar waar je kijkt etc. 

o = triadische coördinatie van aandacht tussen 1) kind, 2) ander persoon, en 3) voorwerp, 

gebeurtenis, of derde persoon 

o Aanwezig vanaf 9 maanden, mss eerder 

o Vormen: 

 Imperatief = vragend, instrumenteel 

 Declaratief = sociaal, delen  tonen: ‘oh mooi, kijk daar’ 

 Initiëren = zelf wijzen + volgen  jonge kinderen gaan vlot wisselen, reiken, wijzen 

• Normale JK: doend it binnen de 5min in een interactie met iemand die ze 

goed kennen 

 Volgen 

 Social referencing = ‘pas op, voorzichtig’  aandacht delen met persoon aan andere 

kant vh klif   

o functies 

 Geeft het kind de mogelijkheid om ervaringen te delen met iemand anders 

 en op die manier een relatie met iemand op te bouwen en te onderhouden 

 … en is op die manier belangrijk voor latere taal- en sociale ontwikkeling  input 

voor taal, sociale ontwikkeling  dit is dus minder bij ASS 

J-A BIJ ASS 

- Goed gedocumenteerd tekort 

- Afwezigheid van wijzen en tonen: alarmsignaal voor ASS op 12 en 18 mnd 

- Belang van vorm en functie: 

o Imperatieve vaardigheden vaak beter dan declaratieve 

o Volgen van wijzen niet noodzakelijk afwezig maar anders 

o Declaratieve (maar niet imperatieve) JA is geassocieerd met ernst van ASS, taal, en sociale 

competentie, ook longitudinaal 



Charlotte Botha 

 
141 

Specifieke aandachtspunten ASS: 

- Symbolisch spel 

- Geen anticipatie op oppakken 

- Niet tonen of begrijpen van emoties 

- Geen interesse in leeftijdsgenootjes 

- Mensen als voorwerpen behandelen 

- Motorische stereotypieën 

- Motorische problemen 

- Voedingsproblemen 

Soms sociaal onhandiger, dingen afpakken, afgepakt worden, duwen, uitsluiten/uitgesloten worden, probl met 

meewerken. Voelen van signalen uit eigen lichaam soms moeilijker. Motorische onhandigheid, motorische 

problemen, schrammen, builen, blauwe plekken, comorbiditeit met taalontwikkeling. Kenmerken al wat 

zichtbaar! Impulsiviteit tov leeftijdsgenoten, iets afpakken, duwen geven. Sensorische regulatie moeilijk te 

reguleren nr zindelijkheid en slaap toe. 

2. SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN ADHD 

- Vooral retrospectief (mogelijk vertekend)  

o Afwijkend spelpatroon 

o ‘Overactiviteit’ vanaf eerste levensjaar (ook prospectief) 

o Sociale incompetentie t.a.v. leeftijdsgenoten 

o Problemen met aandacht en coöperatie tijdens groepsactiviteiten 

o Veel wisselen van spelactiviteit 

o Geen schoolrijpheid 

o Slaapproblemen 

o Problemen met zindelijkheid 

o Motorische problemen 

o Taalontwikkelingsproblemen 

KINDEREN MET EEN VERHOOGD RISICO OP ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN 

- Sterk verhoogde kans op dezelfde of een andere ontwikkelingsstoornis 

o Bv. Siblings ASS: 10-20% ASS maar ook ADHD, taalstoornis (bv. Ozonoff et al., 2011; 

Constantino et al., 2010) 

o Bv. Siblings ADHD:  13-30% ADHD maar ook Tourette (bv. Chen et al., 2008; Roessner et al., 

2016) 

o Bv. Siblings DC: tot 50% DC maar ook DL (bv. Shalev et al., 2001)  

- Sterk verhoogde kans op andere problemen (vb internaliserende problemen, breder autisme 

fenotype, subklinische leerproblemen, taalachterstand) 

- Ook bij normaal functioneren: sociaal-emotioneel opvolgen 

o Broer/zus heeft OS  mag meer dan jou, krijgt meer aandacht, mag kiezen wat we eten… 

o Brussenkampen voor kinderen met broer/zus met OS 

o Sociaal heel betrokken kinderen 

- Minder onderzoek maar ook verhoogd risico: kinderen van ouders met OS 

o Zelf meer kans op problemen 
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VROEGGEBOREN KINDEREN 

- Grote kans op allerlei medische problemen en op allerlei 

ontwikkelingsproblemen 

- 8% van alle geboortes te vroeg geboren (1/12) in 

normale klas wss een tweetal 

- Belangrijk; hoe vroeg? + geboortegewicht? 

 

- 2 parameters: 

o Graad van prematuriteit (zwangerschapsweken = gestationele leeftijd, <37w) 

o Geboortegewicht (<2500g) 

- Overlevingskansen van kinderen met zeer laag (<1500g)/extreem laag (<1000g) geboortegewicht 

drastisch verhoogd  

- Huidige grens van leefbaarheid: 22/23 weken, 400/500g  aktijd maar lichtere kindjes & kortere 

zwangerschapsduur  nu al 10j stabiel 

o Ethische grens? kindjes nog vroeger geboren, nog lichter in leven proberen houde, wat is hun 

levenskwaliteit tov alle inspanningen die het kost? 

o Huidige grens = 22/23 weken (helft ongeveer) 

O 400/500gr, kan in leven gehouden worden met redelijke tot goede levenskwaliteit 

- Hebben een verhoogde kans op verstandelijke en/of motorische beperkingen, 

ontwikkelingsstoornissen m.i.v. leerstoornissen  

o Ernstige neurologische, sensorische of motorische beperkingen of verstandelijke beperking 

zeer prevalent 

o Correlatie met zwangerschapsduur (tot 80% bij <25 weken) 

- Bij ‘betere’ outcome: vaak ontwikkelingsstoornissen en leerstoornissen 

o Van 2 tot 10x hogere kans op ASS en ADHD 

 eerste levensjaren lijkt alles ok, maar later toch ontw stoornis, in veel gevallen ass of 

adhd, tot 10maal hoger dan nt te vroeg geboren kinderen 

o ongeveer 30% LS waar geen eerdere problemen vastgesteld 

 Lagere school: 30% leerstoornis en corr zwangerschapsduur, hoe vroeger geboren 

hoe meer kans 

o Correlatie met zwangerschapsduur 
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IMPACT VAN PREMATURITEIT 

  

 

 

 

 

 

 

 

VERDERE BEÏNVLOEDENDE FACTOREN 

- Geslacht 

- Apgar score en perinatale complicaties 

- Regulatie van bloeddruk en ademhaling (druk en zuurstof teveel of tekort) 

- Socio-economische factoren (leeftijd mama < 20 jaar, toegang tot gezondheidszorg, …) 

- Vroege omgevingsfactoren (roken en stress tijdens zwangerschap, …) 

- Vaak niet onafhankelijk van elkaar en van genetische factoren 

- Ook hier belang van ouder-kind interactie 

- Groep die bijzondere aandacht verdient binnen hulpverlening: belangrijk om deze kinderen op te 

volgen, ook tijdens de kleutertijd 

 niet enkel kijken naar gedrag van kind op moment dat het bij jou komt, er zijn zeer veel andere factoren 

die je moet bekijken! 
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HOOFDSTUK 6: MOTORISCHE STOORNISSEN  

IN DSM-5 

- Coördinatieontwikkelingsstoornis (DCD) 

- Stereotiepe-bewegingsstoornis 

- Ticstoornissen 

o Stoornis van Gilles de la Tourette 

o Persisterende (chronische) motorische- of vocale ticstoornis 

o Voorlopige ticstoornis 

 dit zijn 2 omschreven stoornissen met aantal kenmerken 

DCD HEEFT EEN AANTAL ANDERE BENAMINGEN IN LITERATUUR 

- Clumsy children 

- Developmental dyspraxia 

- Handwriting problems 

- Hand-eye coordination problems 

- Sensory integration dysfunction 

- DAMP 

- Minor neurological dysfunction 

- Ontwikkelingsdyspraxie 

DCD: CRITERIA DSM-5 

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. 

a. Moeilijkheden met leren fietsen, later lopen… wanneer leert een kind lopen?  normaal 18 

maanden ten laatste 

b. Hangt ook van ondergrond thuis af! Gek genoeg, tegels  koud: willen sneller lopen, of 

gladde tegels: moeilijk, minder snel lopen 

c. Diagnose stellen als kinderen in kleuterschool zitten/einde en knn bvb geen bal vangen, geen 

veters knopen 

d. Vooral coördinatie, nt snel automatiseren van handelingen (moet nog nadenken over tanden 

poetsen, maar ze zijn niet dom!)  Alle sporten waar enige coördinatie vr nodig is verlopen 

moeilijk  

B. De deficiënties 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. 

C. De symptomen beginnen in de vroege ontwikkelingsperiode. 

a. Geen sprake van regressie 

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 = bvb Rett-syndroom). 
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PREVALENTIE 

- Vaak 5 à 6%  veel? Wordt er wel voldoende interferentie met ADL nagegaan? 

- Enige studie die alle criteria (van DSM-IV-TR) in rekening bracht bij een grote groep kinderen (ca. 

7000) van 7-8 jaar: 

o DCD: 1,8 % 

o Sex-ratio: 1,9:1  J:M 

o Mogelijks DCD: 3,1% 

o (Lingam et al., 2009) 

o Schrijfmotoriek valt hier ook onder 

RISICOFACTOREN 

 

 

 veel discussie rond 

 dit is een recente studie; hier vroeggeboorte en mannelijk geslacht als risicofactoren 
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VEELGEBRUIKTE TESTEN 

- Movement Assessment Battery for Children, 2e editie (M-ABC-2): 2j-16j11m 

o 99,9% kans dat deze test zal afgenomen worden, geschikt vaan 2 tot 17j 

o Wereldwijd meest gebruik, bestaat in gigantisch veel talen, instrument zelf wel 

o Percentielscores, maar gevaar bestaat: men neemt soms movement af en kind scoort 

percentiel 5 dus DCD, dit is nt zo! Movement peilt nr coördinatie (bal vangen etc) toch naar 4 

criteria kijken! Nt enkel onderprestatie op die test maar in dagelijkse keven geen 

interferentie: geen diagnose van dcd! 

 Percentiel 10 bvb  zwak om andere redenen kan ook 

- DCDDaily: 5j-8j 

- SOS-2-VL - Systematische Opsporing Schrijfproblemen: 7j-12j11m = Schrijftest  

 Harris et al. In de syllabus! (artikel 10)  Al wat je ooit wilde weten over DCD staat in dit artikel met zeer 

bevattelijke taal, alles staat erin (DSM5) 1 keer grondig lezen! 

- In dsm4 mocht er geen comorbiditeit zijn met ass of adhd 

- Maar DCD komt niet zo vaak voor, zeer geïsoleerd, maar je moet vooral kijken ‘is het meer dan wat we 

bij die problematieken verwachten?’ Bvb ass is soms wat onhandiger maar uiteindelijk vallen ze 

binnen de normale range, dus is het nuttig om bijkomende diagnose te geven om hulpmiddelen te knn 

gebruiken? 

- Moeite met ordenen, dingen vergeten, hoort dit bij ADHD? 

MOTORISCHE STOORNISSEN DIE NIET VALLEN ONDER OS  

CEREBRALE PARESE  

= stoornis in houding en beweging, opgekomen in de eerste levensjaren, permanent en niet progressief en 

veroorzaakt door onvoldoende vorming of beschadiging van de onrijpe hersenen 

- In principe: wnr het voor 1j de beschadiging optreedt, vaak al voor of rond de geboorte als we nt 

spreken van aangeboren hersenletsen 

- Spastische vorm vs atactische vorm (coördinatie) 

- Uni-of bilateraal, halfzijdig, dubbelzijdig, bovenste of onderste ledematen, of allemaal, links of rechts, 

rechtsonder, linksboven etc 

SPINA BIFIDA 

= open ruggetje 

NEUROMUSCULAIRE STOORNISSEN 

- Groep 1: Problemen met de voorhoorncellen van het ruggenmerg, die de verbinding maken met de 

zenuwen. Vb. Ziekte van Werdnig-Hoffman 

- Groep 2: Problemen in verband met de zenuwen, die de verbinding maken met de spieren. Vb. 

Charcot-Marie-Tooth 

- Groep 3: Problemen met de transmissie, de plaats waar de overgang van de zenuwen naar de spier 

gebeurt. Vb. Myasthenia gravis 

- Groep 4: Problemen met de spieren zelf. Vb. Ziekte van Duchenne 
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HOOFDSTUK 7: COMMUNICATIESTOORNISSEN  

TAALONTWIKKELING (ZIE OOK O’HARE & BREMNER, 2016, IN SYLLABUS)  ART 9 

- Kinderen verwerven de bekwaamheid tot spreken en begrijpen van spraak in hun eerste levensjaren 

- Dit gaat schijnbaar moeiteloos en zonder systematische instructie 

- Eerste levensjaar: 

o Kirren van klanken 

o Repetitieve productie van lettergrepen zoals mama, dada 

 Wanneer eerste woord vreemd is, bvb ‘xylofoon’ of ‘helikopter’ denken aan ASS 

o Betekenisvolle woorden 

- Tweede en derde levensjaar: 

o Aanvankelijk trage verwerving van de woordenschat 

o Later 2 of 3-woordzinnen 

o Begrijpen van eenvoudige opdrachten 

- Vanaf 3 jaar: 

o Sterke uitbreiding van de woordenschat  school: snelle stijging 

o Complexe zinnen produceren en begrijpen  
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- Rond 5 jaar: 

a. Korte conversaties 

b. Antwoorden op open vragen 

c. Grammaticale ontwikkeling 

d. Begrijpen van eenvoudige grapjes 

e. Begrijpbaar voor vreemde 

- 7 à 8 jaar:  

a. Begrip en gebruik van complexe zinsstructuren 

b. Begrip van humor, ironie, sarcasme en humor (ironie: ToM) 

VERSTOORDE TAALONTWIKKELING 

 Ca 15% van de peuters zijn “late praters”, hun woordenschat tussen 24 en 30 maanden omvat minder dan 

50 woorden en ze gebruiken nog geen 2/3 woordzinnen  bij de helft komt het wel in orde 

 Ca 7% van de kinderen heeft een spraak- of taalontwikkelingsstoornis wanneer ze naar de lagere school 

gaan 

VERSCHILLENDE BENAMINGEN 

- Language disorder (DSM-5) 

- Language delay 

- Primary language impairment 

- Specific language impairment (SLI) heel vaak 

- Language impairment 

- Developmental Dysphasia  

- Developmental language disorder (ICD-11) 

- Language learning impairment 

- ........... 

SUBTYPERING VAN TAALONTWIKKELINGSSTOORNISSEN 

- Vaak beschouwd als 1 categorie 

- 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 en expressieve syndromen 

o Wel: op één of ander sterker zijn (vaak expr > rec) 

 Geven indruk van goede begaafdheid: vertellen veel, begrijpen weinig 

TOS BIJ KINDEREN: 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  niet kunnen praten EN niks begrijpen 

- Dysfasie (gecombineerd), specific language impairment, developmental language disorder, DSM-5 

taalstoornis 

- Alle aspecten van taalontwikkeling verlopen trager 

- Vooral problemen met grammatica en fonologie 
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EXPRESSIEVE TAALSTOORNIS 

= moeite om zelf spraak te produceren, wel begrijpen 

- Geen probleem met taalbegrijpen 

- Beperkte woordenschat en moeite om nieuwe woorden te leren 

- Woordvindingsproblemen: zelfs al zijn ze al verworden, kunnen ze er niet op komen 

- Korte zinnen 

- Eenvoudige grammatica 

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 

- Cf. sociaal pragmatische taalstoornis uit dsm5 

COMMUNICATIESTOORNISSEN IN DSM 5 

- Taalstoornis  gemengd receptief expressieve taalontw stoornis 

- Spraakklankstoornis 

- Stoornis in de spraakvloeiendheid ontstaan in de kindertijd (ontwikkelingsstotteren) 

- Sociale (pragmatische) communicatiestoornis 

- Ongespecifieerde communicatiestoornis 

SOCIAAL PRAGMATISCHE COMMUNICATIESTOORNIS 

A. persisterende moeite met het gebruik van verbale en non-verbale communicatie, zoals blijkt uit 

volgende kenmerken: 

a. Deficiënties in het gebruik van communicatie voor sociale doeleinden, zoals groeten en 

informatie uitwisselen, op een manier die bij de sociale context past 

b. Beperking van het vermogen om communicatie aan te passen aan de context of de 

behoeften van de luisteraar, bijvoorbeeld anders spreken in een klas dan op het speelplein, 

anders praten tegen een kind dan tegen een volwassene, en het vermijden van het gebruik 

van al te formele taal 

c. Moeite met het volgen van regels voor gespreksvoering en het vertellen van verhalen zoals 

beurtelings praten, herformuleren bij een misverstand en weten wanneer verbale en non-

verbale signalen gebruikt moeten worden om de interactie te reguleren 

d. Moeite met begrijpen van wat niet expliciet is gezegd (bijvoorbeeld conclusies trekken) en 

van de niet-letterlijke of ambigue betekenissen van taal (bijvoorbeeld idioom, humor, 

metaforen, verschillende betekenissen die afhangen van de context). 

B. De deficiënties leiden tot functionele beperkingen in de effectieve communicatie, sociale participatie, 

sociale relaties, schoolresultaten of werkprestaties, elk afzonderlijk of in combinatie. 

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

D. De symptomen kunnen niet worden toegeschreven aan een somatische aandoening of aan geringe 

vaardigheden op het gebied van woordstructuur en grammatica, en kunnen niet beter worden 
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verklaard door een autismespectrumstoornis, een verstandelijke beperking, een globale 

ontwikkelingsachterstand of een andere psychische stoornis 

 Lijkt op ASS (gebrek aan wederkerigheid, geen rekening met context etc) MAAR zonder repititief 

stereotyp gedrag !!! 

In dit artikel: we vonden eigenlijk geen evidentie dat het 

kwalitatief verschilt van ASS, ligt in borderlands vh spectrum, 

soort subthreshold diagnose  kan nuttig zijn (klinisch) om 

mensen te gaan identificieren die trekken hebben van ass, 

maar die onvoldoende zijn voor autism, maar toch hulp nodig 

hebben (ondersteuning) 

 Ook repitief en restrictief gedrag, maar 

subtreshold: nt voldoende voor ass, duidelijke 

overlap tss ASS en SPC 

 Belangrijk dat er accurate diagnostische 

instrumenten & effectieve interventies 

ontwikkeld worden (maar ze bestaat al 8j in 

DSM!) 

- In NL: zorg voor comm probl en taalprobl 

en zorg voor ass is volledig gescheiden 

- In setting dat taalprobl behandeld, en je 

blijkt ass te hebben –> je mt daar weg! 

Wat moeten we hiermee? Wie stelt de diagnose? --> soms logopedisten, mensen in diagnostische teams, geen 

ASS maar kind wel hulp nodig… dus SPC? 

 Interventies voor ass: 

Diagnoses niet massaal maar wel aanwezig, ass: omdat PDD-NOS groep (zeer vaak gedefinieerd omdat die te 

groot werd) vermijden dat SPC ook nt zoiets wordt! 

2e gevaar: waar we pleiten voor multidisciplinaire diagnostiek voor OS dat ze vaak door logopedisten (niet 

multidiscipl) gesteld worden, terwijl er zeker kinderen de diagnose krijgen die ook in aanmerking komen voor 

behandeling van ass! 

 iedereen verwonderd dat deze stoornis het gehaald heeft in dsm5 want nt sterk onderbouwd 

COMORBIDITEIT MET TAALSTOORNIS 

- Motorische problemen 

- Cognitieve problemen 

- ADHD 

- Angststoornissen 

- Gedragsstoornissen 

- ASS 

 zelden een geïsoleerde taalstoornis! (geen comorbiditeit met SPC!) 
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ETIOLOGIE 

- Sociale factoren: thuismilieu 

- Genetische syndromen 

- Pre- en perinatale factoren (m.i.v. prematuriteit) 

- Hersentrauma  eerder verworven 

- Auditieve problemen 

- Neuro-anatomische afwijkingen 

- Genetische factoren 

- Auditieve temporele informatieverwerking 

- Fonologisch kortetermijngeheugen 

- Connectiviteitsstoornis (cf. ASS) 

VEELGEBRUIKTE TESTEN 

- N-CDI vragenlijsten (8-30 maanden) 

- Reynell Taalontwikkelingsschalen (RTOS; 2-5 jaar) wel wat verouderd 

- Taaltest voor Kinderen (TVK; 4-9 jaar) 

o vroeger populair, duidelijk verouderd maar wel nog gebruikt 

- CELF-5-NL (5-18 jaar) 

o Meest gebruikte taaltest ter wereld: genormeerd in NL (bruikbaar v 5-18j) ook schaal voor 

pragmatiek 

- CELF-preschool-2-NL (3-6;11j) 

- Schlichting test (2-7 jaar) 
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INTELIGENTIE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mullen scales of early learning: veel gebruikt in oz naar ontwikkeling: niet deftig genormeerd in NL  
om echte bepaling te doen over vroege ontwikkeling geen goede test 

- BSID-III 

- / BSID-II: niet meer te gebruiken – Bailey 2 

- Merril-Palmer (stuttsman’s test): oude test, nog gebruikt want veel materiaal  bij kinderen die 

moeilijk testbaar zijn (ASS bvb) wel handig om taakjes af te nemen  NIET betrouwbaar/valide 

- SON-R: kan non-verbaal afgenomen w, ook bedenkingen bij 

- / MOS (mc cartey): niet meer te gebruiken 

- / WPPSI-R: revised, twee versies terug dus niet meer te gebruiken 

- / WPPSI-III -4j: voldoende, maar deze beoordeling vervalt in januari 2021 want de volgende versie 

WPPSI-IV is dan een jaar op de markt en overgangsperiode is dan gedaan  vanaf dan aangeraden om 

versie 4 te gebruiken 

- WPPSI 4: zelfde structuur als WISC 5, (primaire indexen, TIQ  differentieert beter aan onderkant vd 

IQ bereik 

- RAKIT-II: revisie van amsterdamse kind intelligentie test: Wordt nog al eens gebruikt als test wnr er vrij 

snel een hertesting plaatsvindt, omdat men denkt dat iets nt goed gebeurd is bij vorige OZ, meestal nt 

eerste keuze, maar wel goed instrument 

- Wechsler Non-Verbal: concurrent vr SON: voor kinderen met beperkte taalontw kan men geen WPPSI, 

RAKIT,… afnemen dus deze is wel ideaal daarvoor  non verbaal  wel bedenkingen bij deze test, 

maar kan nuttig zijn voor NV kinderen 

- RAVEN’s 2PM  longitudinaal onderzoek, maar ook bedenkingen bij, recente test 

- / Rakit rev: onvoldoende want rakit 2 

 Enige testen die echt goed zijn: RAKIT, WPPSI-4 
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- / Son-R: 2e versie, voor hogere leeftijd,  

- / WISC 3: voorganger v wisc 5, wisc 4 nooit voor ons taalgebied genormeerd! Ineens v 3 naar 5 

gesprongen, 4 nooit in VL/NL op de markt, dus nt leer te gebr 

- Wisc 5: UITSTEKEND  differentieert beter aan de bovenkant vh IQ bereik 

- Son R: recentere versie vd son, maar deze versie is beter 

- CoVaT-CHC: voll gebaseerd op CHC model! Bruikbaar vanaf 9,5j (nadeel) covat alternatief voor wisc 5 

- / Groningen intell test 2; nt meer 

- / Kaufman: ook nt meer gebr 

- / wais 3: ook nt 

- WAIS-IV:  wel 

ONTWIKKELINGS- EN INTELLIGENTIETESTING 

- Test-hertest interval: bij voorkeur 1 jaar of langer 

o Intelligentietesten worden vaak routineus afgenomen, maar kunnen heel belangrijk zijn bij OS 

o Als vorige test afgenomen is door klungelaar op <1j tijd, beter een alternatieve test afnemen 

- Vooral PIQ en TIQ zijn zeer gevoelig voor te snelle hertesting 

o Performaal IQ: minder aanwezig, meer index.  

o Totaal IQ wel gebleven, non-verbale indexen zeer gevoelig voor snelle hertesting, vertekend 

beeld bij hertesting 

- 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: 

o Kinderen met verstandelijke beperking 

o Kinderen met gedragsproblemen 

o Jonge kinderen 

- 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 

o Recent twijfel: daling sinds corona? 

o Maar IQ-testen moeten ook tijdig vernieuwd worden 

- Geen significante correlatie tussen intelligentieprofiel en diagnose 

ontwikkelingsstoornis 
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Studie: Table 1. Studies Reporting Wechsler Subtest Scores for Autistic Children and Adults. 

- Blokpatronen is 19/39 de beste 

- Begrijpen is 21/39 de slechtste 

- Substitutie is 14/39 de slechtste  

INVLOEDEN OP PRESTATIE OP INTELLIGENTIETEST 

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

o We beïnvloeden intelligentieresultaat; zeker bij OS (figuur leggen bvb: begrijpen nt altijd dat 

er geen 2 mogen zijn bvb, nt altijd door wat je v welke subtest verwacht) 

- Blijvende en specifieke kenmerken van het individu, vb. vaardigheden en kennis m.b.t. specifieke 

items 

o Kinderen testen van psychologen, de ouders oefenen thuis op sommige v die subtesten!! 

o Agrarisch milieu bevooroordeeld op sommige items, bvb ‘welk dier drinkt melk’ 

- Tijdelijke maar algemene kenmerken van het individu, vb. gezondheid, motivatie 

- Tijdelijke en specifieke kenmerken van het individu, vb. fluctuaties van het geheugen, aandacht 

o Duurt voor sommie kinderen te lang 

- Andere factoren, vb. interactie met de proefleider, klaarheid instructies, foute interpretatie 

- Toeval, vb. gokken 

Murphy & Davidshofer (1998) 

 Absolute cijfer nt te veel aandacht aan geven, kijken nr betrouwbaarheidsinterval 

studie v 2007: WISC-3 vergelijken met Raven   
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Recente studie: TIQ van wisc 5  7, eentje op 

verwerkingssnelheid en eentje op WG: onderzoek: kinderen 

met ass, kijken nr algemene vaardigheidsindex, gebaseerd op 

5 subtesten, laat WG en VS eruit omdat vlgns dit oz het hele 

potentieel vh kind nr beneden trekt, het onderschat  maar 

VS en WG in dagdagelijks functioneren spelen ook een rol! 

Dus hoe ga je darmee om?  oppassen met intelligentietest 

blind af te nemen en volgens de regeltjes een conclusie 

trekken en meedelen en gedaan, nuance! VS vaak iets lager 

bij ass en adhd, logisch! 

Conclusie uit deze studie: beter AVI gebruiken dan TIQ bij ASS 

MENTALE RETARDATIE IN DSM-IV-TR 

IQ 

• MILD   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 

Orthopedagogie: Mentale retardatie in DSM-IV gedefinieerd volgens IQ, milde mentale retardatie, matig, 

ernstig en diep. Zwakbegaafd 2 SD’s onder gemiddelde. 

 # problemen mee: er kan vanalles foutlopen bij IQ test (net gezien) 70 en 71 al verschil? Hier worden 

intelligentietesten heel onbetrouwbaar!  IQ van 20 of 18 of 25, gokken en toeval speelt nog grotere rol hier 

om sprongen te maken nr boven/beneden 

VERSTANDELIJKE BEPERKING IN DSM5 

Term netally retarded nog gebruiken?  men kon dus ook nt anders in dsm 5 om die term te skippen en te 

veranderen door verstandelijke beperking, mag nt meer gebruikt worden, serieuze straffen op in sommige 

staten. 

• Deficiënties in de intellectuele functies; grenswaarde: IQ ≤ 70 ± 5 (of min 2 standaarddeviaties, maar 

rekening houden met meetfoutenmarge) 

• Deficiënties in het adaptieve functioneren 

• Deze deficiënties ontstaan gedurende de ontwikkelingsperiode 

• Ernst wordt bepaald door adaptief functioneren, niet door IQ 

o licht 

o matig 

o ernstig 

o zeer ernstig 

 Op die manier wel instrumenten nodig om ADAPTIEF FUNCTIONEREN goed te knn meten 
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HOOGBEFAAFDHEID: MINIMALISTISCHE DEFINITIE: HOOG IQ  

Niet steeds consensus over de ondergrens:   

• 120 (1 of 2 per klas)  

• 125: omwille van betrouwbaarheidsinterval 

• 130: +2 SD (2,28 %) 

• 135 (Terman, 1922) 

• 140 (0,13%) 

 Courante intelligentietesten niet geschikt voor verdere 

differentiatie binnen de hoogbegaafde groep 

Minimalistische def; hoog IQ, geen consensus op dit moment wat de ondergrens is (clb’s: 120) sommige zeggen 

dan 125… 130: + 2SD zoals vr het andere, Terman (vroege pioniers) zei 135, sommigen zeggen 140 (30% vd 

bevolking). 

 Hoog IQ = 1 vd aspecten die we mtn bekijken 

 Binnen hoogbegaafde groep: net zomin verdere differentiatie mogelijk, WISC stopt al op 150, worden al zeer 

onbetrouwbaar op einde! Net als andere kant vh spectrum (WISC doet het hier wél nog goed op) 

  Recente inzichten: gegroeid uit M en R 

- Hoogbegaafdheid is meer dan IQ, ook motivatie, creativiteit, invloed v omgeving etc 

(Mönks, 1985; Renzulli; 1978) 

 

 

 

Modellen bijgekomen over hoogbegaafdheid, nt enkel intellectueel maar ook 

sociaal artistiek, heel model v faciliterende beïnvloedende fact die rol spelen, nt 

enkel IQ waar we ons op richten, net zomin als bij verstandelijke beperking   

MAAR, hoogbegaafdheid: 

- Is geen stoornis of ziekte 

- Is op zich geen probleem 

- Toch wordt er van uitgegaan dat deze kinderen vrij vaak problemen hebben 

o Vinden geen aansluiting bij leeftijdsgenoten 

o Weinig raakpunten, ‘ze praten over banale dingen’ 

o Maar eigenaardig gedrag niet zomaar toewijzen aan HB! 

- Voor ons zeker ook van belang 

o Ontwikkelingsstoornis + hoogbegaafdheid: “twice exceptional”  kan samen voorkomen 

o “differentiaaldiagnose” 

 Belang van differentiaaldiagnose; ASS & HB: meten als indicator van HB 
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HOOGBEGAAFDHEID IS GEEN SAVANTSYNDROOM  

Savant (vroeger idiot savant) 

- Een of meer uitzonderlijke vaardigheden binnen bepaalde domeinen 

o Vb. kalenderberekening, geheugen, muziek, rekenen 

 12 april 1834 ‘het was een maandag’ hier ben je niks mee, maar uitzonderlijke 

vaardigheid, andere zijn soms nuttiger, geheugen, muziek… 

 Gilles Trehin: fictieve stad gemaakt 

 Stephen Wiltshire: Iemand met VIQ v 152 (asperger diagnose)  iemand die over 

een stad vliegt met vliegtuig/helikopter dat volledig kan natekenen 

Rainman: eerste film die over ass ging, film heeft veel goed en kwaad gedaan.. Ass bekend gemaakt, maar 

beeld geschetst alsof alle ASS’ers savaans waren! 

 Nt denken dat meerderheid van ass savaans zijn, bij savants veel ass, niet andersom! 

NEURODIVERSITEIT 

- Neurodiversiteitsbeweging ontstond in 90’er jaren vorige eeuw. 

- Term ”neurodiversity” voor het eerst in wetenschappelijke publicatie gebruikt door Judy Singer (1998; 

1999) 

- Jane Meyerding schreef ook over ‘differently brained’ 

 

- Erkenning dat niet alle hersenen of breinen op dezelfde manier 

denken/voelen 

- Deze verschillen zijn natuurlijke variaties in menselijk genoom 

- Neurodiversiteit is een term die we gebruiken voor een groep, NIET voor 

een individu, individu kan wel neurodivergent zijn (minder typische cognitieve 

variatie heeft) zoals autism, adhd, dyspraxie… 

- Neurotypical; typische ontwikkeling en typisch intelletueel cognitief 

functioneren 

- Gestart bij ass en uitgebreid naar andere stoornissen (vooral ontw 

stoornissen, maar ook shizofrenie, gedragsstoornissen…) 

 

 

  

 Voorbeeld hoe men wil kijken naar problemen/stoornissen, 

naar positieve kanten te kijken 

DCD  hoge empathie, verbale mogelijkheden, intuïtie, 

creativiteit (adhd), energie, passie 

Adhd betere ondernemers?  zeker evidentie, want nemen 

meer risico, denken minder na over beslissingen (beter dan 

iemand die alles wikt en weegte tc) 

Dyslexie  mechanische 3d mechanische vdgh, creaitiviteit… 
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Elisabeth Wiklander  filmpje over vrouw die in ene bekend orchest zit en neurodivergent is 

Beweging binnen ass is gegroeid, meeste speechen 

etc 

Actief bezig om neurodiversiteitsgedachten ook te 

verbreden, maar nu nog meest uitgewerkt binnen ass 

Elizabeth: waardevol, maar niet iedereen denkt daar 

hetzelfde over, ook nt binnen neurodiversiteit  te 

maken met succesvolle celliste in 1 vd beste 

orchesten id wereld met vrienden, een relatie, 

normaal begaafd… geen grote bijkomende 

aandoeningen/kenmerken/problemen, als we dat vergelijken met het kind met ass met verstandelijke 

beperking, met zelfverwondend gedrag, epilepsie… ziet iedereen dat ook als een ‘blessing’ ? Niet als een 

’disablity’? Ook normaal begaafde volwassenen zien hun ass als iets positief, anderen zeggen mocht ik het zo 

knn wegdoen zou ik het onmiddellijk wegdoen  Zeker geen uniformiteit 

Belangrijk in heel het verhaal: nt alleen bij ASS, we erkennen dat er naast moeilijkheden (challenges) dat deze 

mensen ook sterke kanten/kwaliteit hebben, in minderheid zijn en door manier van id wereld staan als 

miNDerheid botsen op veel onbegrip. Als SL nt alleen proberen ontw stoorn te ‘fixen’ of ‘behandelen’ of 

‘trainen’, maar vooral leren te begrijpen en onze mspij ook zo te maken dat hun andere manier van id wereld 

staan voor hen geen problemen oplevert. ‘ASS vriendelijk’ maar ook ‘ontwikkelingsstoornisvriendelijk’. Dat is 

ook wat deze editorial zegt: wij mijden een radicale interpretatie van neurodiversiteit, ‘geen diagnoses meer 

hoeven te stellen’, niemand meer moeten behandelen of interventie aanbieden?  we verzetten ons 

hiertegen want diagnose en behandeling is voor velen wel een hulp, wel zinvol, MAAR eerder dan een 

compleet ons baseren op concepten die gebaseerd zijn op stoornis en verwante behandeling/ eraan 

gekoppelde behandeling. Concept van neurodiversiteit daarnaast ook incorporeren in klinische praktijk, geen 

contradicitie tss traditionele benaderingen waarin je mensen bijkomende mogelijkheden geeft door 

interventie/behandeling. Er is niks verkeerd mee om mensen bij wie de taalontw vertraagd is om die beter te 

leren praten/begrijpen en eraan te werken,niks verkeerd mee om aan moeilijkheden met schrijven te werken, 

of iemand die vaak te impulsief reageert aan emotieregulatie te werken. MAAR daarnaast OOK denken aan 

neurodiverse benaderingen die zorgen dat de omgeving kan worden aangepast dat onze houding/attitude 

wordt gewijzigd, samen zullen ze het leven van neurodiverse mensen verbeteren  daarover reflecteren (dit is 

de mening vd prof) 

Zeer ethische vragen: wat doen we met zeer vroegtijdige diagnoses? Wanneer mensen nog niet knn beslissen 

en ouders moeten beslissen over hun? Hoe gaan we daarmee om? Mogen we ouders aanleren om sociale 

communicatie van jonge kinderen bvb te verbeteren, zolang we niet menen dat we een stoornis mtn doen 

verdwijnen en preventief optreden zodat ze niet tot stand kaan komen; zolang we die illusie niet hebben, knn 

we leren hoe uit typische ontw verloopt waar ze nuttig zijn voor mensen en aangewezen omwille van 

palsticiteit vd hersenen om dit te gaan doen. 
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Het feit dat ass een stoornis is, betekent niet dat 

medicalisatie de enige weg is die we moeten begaan: 

idee is dat sociale vernadering EN medische 

interventie niet noodzakelijkerwijze exclusief zijn. 

Hij wil onderzoeken en gaat vooral opnieuw op ass in 

omdat hier het meeste geschiedenis rond is, is ass wel 

een stoornis? Je kan dat eigenlijk niet uitsluiten. 

Als mspij zorgen dat mensen met OS in onze mspij een 

plaats knn krijgen, want ze knn zeker een belangrijke 

bijdrage leveren, botsen soms op onwetendheid/zeer 

domme hindernissen. 

Overheid heeft bvb een selectiebureau voor al wie bij 

de overheid wil gaan werken (sailor) stelde vast dat er 

weinig mensen met OS door een selectieprocedure 

geraakten. Ze vonden dit vreemd  deskundigen samengeroepen om de selectieprocedure te bekijken, bleek 

dat met een aantal relatief beperkte aanpassingen hun manier van selecteren veel vriendelijker was voor 

mensen met ass en diverse andere os, gekenmerkt door ambigue instructies/verwachtingen, intellectueel 

perfect in staat om denjob uit te voeren, maar selectieprocedure een aantal zaken bevatte waar ze totaal nt 

gevoelig was voor wie anders dan neurotypisch denkt. 
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HOOFDSTUK 8: ADVIESGESPREK 

“situaties waarin er ofwel geen gevoel van hoop is, of een bedreiging van het mentaal of fysiek welzijn van de 

persoon, of een risico voor het doorbreken van een vertrouwde levensstijl, of wanneer er een boodschap 

wordt gegeven die minder keuzes impliceert voor een persoon in zijn of haar leven.” (Bor et al., 1993) 

Rekening houden met: 

- mate van bezorgdheid vooraf, taxatie van de ernst 

- kennis van de typische ontwikkeling  wat weten ouders over TO? 

- intellectueel niveau van de ouders 

- schuld en schaamtegevoelens van ouders 

- bespreekbaarheid met significante anderen  verzwijgen ze dit? 

- culturele achtergrond 

- haalbaarheid van advies (m.i.v. gezins-organisatie) 

o In adviesgesprek een advies geven rond diagnose en wat je aanraadt, soms wonen mensen 

op platteland en zeggen we ‘we kennen een goede psycholoog in Gent, 18km van waar ze 

wonen en een goeie logopedist en dit en dat en sport en etc, en mensen hebben 4 kinderen 

en moeten de donderdag naar psycho en vrijdag logo en etc etc, dat gaat niet! 

o Uitgedacht plan moet aangepast worden, haalbaar! Liefst minder uitgewerkt advies dat 

haalbaar is dan mensen het te overspoelend vinden en niks doen 

- consequenties voor het kind 

o bij dit kind denken we aan buitengewoon onderwijs best aangewezen is maar kind moet 4u 

op de bus zitten hiervoor… of na school nog uur therapie krijgen terwijl het schooldag amper 

doorkomt? 

- tegenstrijdige meningen binnen gezin 

o Vaak 2 ouders die tegengestelde visie hebben… bvb. moeder neemt het ernstig en vader zegt 

zal wel verdwijnen, vader ziet het nt meer zitten, moeder ziet het hoopvol 

- eerdere (negatieve) ervaringen met hulpverlening 

o Mensen al eerder HV gehad? Negatieve ervaringen? Aversie van ‘de psycholoog’ etc? hoe 

staan ze hier tegenover? 

- ‘wondertherapieën’ 

o mensen die geloven dat je mensen met ASS kan helpen door ze samen met dolfijnen te laten 

zwemmen? Mensen die geloven dat bepaalde alternatieve diëten etc helpen, belangrijk om 

hierop in te gaan, als mensen hier bvb zwaar in zouden investeren? Worden ze voor de gek 

gehouden? Onrealistische verwachtingen van aanpak dat nooit bewezen is? 

- Verwachtingen/vragen van ouders: wat willen ouders meestal weten? 

- Wat is ASS? 

- Hoe weet jij dat mijn kind ASS heeft? 

- Wat veroorzaakt ASS? 

- Is er een “genezing” voor ASS? 

- Wat is de behandeling voor ASS? 

- Hoe weet ik of een behandelingsvorm adequaat is? 

- Wat is het IQ van mijn kind? 

- Hoe autistisch is mijn kind? 

- Wat kan ik als ouder doen? 
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DOEL 

- informatie 

o informatie geven, vragen beantwoorden, uitleggen wat er volgens team ad hand is 

- steun 

o er zijn, niet van we gaan niet emotioneel doen, laten voelen dat we met hen begaan zijn 

- planning + verwijzing 

o Lijst van kinesitherapeuten waar we mee samen werken, lijst van logopedisten etc 

SETTING 

- bij voorkeur 2 hulpverleners: arts + psycholoog/orthopedagoog, bij ernstige taalproblemen een 

logopedist  multidisciplinair 

o Bevragen van medicatie, arts er graag bij  schept vertrouwen: naast ‘eenvoudige’ 

psycholoog toch dokter, arts van multidisciplinair team, gespecialiseerde arts! Arts die mee 

betrokken was in onderzoek 

- 1 van beide leidt gesprek  psycholoog, wij observeren, nemen IQ-testen af… ouders willen het horen 

van degene die het kind meest gezien heeft 

o Vooral belangrijk dat er nt onderbroken wordt, niet ‘wie weet er nu het meest’  psycholoog 

leidt gesprek best want best opgeleid, arts komt erbij voor deel dat arts zelf heeft gedaan of 

medische aspecten of vragen over medicatie, eerder bij adhd dan autisme 

- andere doet aan procesbewaking + expertbijdrage (medische luik, logopediste…) 

o 2 hulpverleners, vaak 1 vd ouders die knikken, vader is redelijk passief  voor mij als HV 

belonender om naar moeder te kijken want die knikt, de andere HV kan bewaken of ze er 

beide mee mee zijn!!!! Papa betrekken bvb, moeilijk om alle info op niveau van mama etc. 

- beide ouders aanwezig! 

o want het is al moeilijk gesprek met 1 iemand die alles moet onthouden, mensen gaan 

ongeveer 1/3e opnemen van wat er gezegd wordt en in beste geval krijgt die 30% vh verhaal! 

Soms ingrijpende beslissingen nemen en moet andere ouder dat mee goedkeuren op basis 

van 1/3e vd info? Nt altijd even correct etc  dus BEIDE ouders, adviesgesprekken mss 2 keer 

dat prof geaccepteerd heeft dat beide ouders nt samen kwamen, bvb scheiding, echt nt 

samen kunnen zitten… DUS HEEL UITZONDERLIJK apart! 

- wat met het kind? 

o Moet het kind erbij zijn of niet ? Vanuit systeem zou men dit wel doen, maar rekening 

houden met feit dat kind bij OS soms vrij jong is, en dat wnr prof 5-jarige aan ouders vertellen 

dat ass er is en zelf nog nooit aan gedacht en daar zit dan een klein kind bij en mama begint 

te huilen etc… moeilijk op niveau van 5-jarige verhaal vertellen en ouders overtuigen vd 

ernst! Gaat niet! 

o 2 verschillende partijen die je niet kan samennemen op dat moment, je kan dit niet op 

voorhand vragen ‘mag hij erbij of niet ‘ want je geeft zulke info niet aan telefoon, je kan wel 

in volgende sessie het kind er wel bij halen als zij dat wensen, ouders mogen beslissen wnr zij 

dit aan kind willen meedelen 

o Bij 12-13 jarige wel vaker boodschap ook geven! Kinderen er niet bij dus, maar boodschap 

van adviesgesprek is om op dat moment aan ouders iets duidelijk te maken en er op bepaalde 

manier mee te kunnen omgaan 
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INHOUD 

- Heden 

o overlopen onderzoeken: niet alleen negatief, ook sterktes 

o label en situering: let op de termen die je gebruikt (cf. neurodiversiteitsperspectief  + 

kanten meegeven van een diagnose!) 

 Als team alles samenleggen; komen we tot volgens besluit: DAN PAS LABEL GEVEN 

(eventueel!) 

o wat is ASS? 

 We moeten het soms soort van ‘verkopen’, ouders zijn sceptisch 

- Verleden en toekomst 

o oorzaak 

 Niet alles over vertellen, wel aangeven dat het bvb genetisch neurobiologisch, 

prognose, behandeling, concrete verwijzing 

o prognose 

o behandeling 

o verwijzing (concreet) 

- Ruimte voor vragen 

o vb. wat is Asperger? 

o ernst van ASS 

o prevalentie 

o wanneer praten?  

- Follow up 

o Vragen komen later op  meegeven dat ze mogen bellen/mailen/2e gesprek… 

PROFESSIONEEL GEDRAG 

- relatie ouders-professioneel 

o geen knuffel geven bvb. 

o je mag wel zeggen dat het lastig is om die boodschap te brengen bvb. 

- moeilijke vragen 

o niet verzinnen, zeggen dat je het niet meteen weet 

- respect voor individu 

o niet praten over ‘autist’ maar ‘kind met ASS’ / vragen wat ze zelf prettigst vinden 

- hoop en ontkenning 

o belang van initieel optimisme ! 

o Initiele hoop mag voor een stuk ondersteund worden, bij ontkennen niet in gevecht gaan! 

Later komen ouders vanzelf terug. 

- algemene principes 

o eerlijk en duidelijk 

o hulpvaardig 

o meevoelend: positieve en warme toon 

o ruimte voor emoties! 

EXTRA BIJZONDERHEDEN 

- inconsistente of betwijfelbare testresultaten  bvb percentiel niet begrijpen 

- grootouders  niet meevragen, eventueel apart 

- nog kinderen?  verwijzen naar centrum voor genetica! NIET ZELF UITLEGGEN 

- broers en zussen 
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BOOSTERSESSIE: EXAMENTIPS 

Welk onderzoek voeren we?  

- Je moet een keuze maken, je kunt niet alles doen!  Het meest relevante, uit de aanmeldingsklacht. 

- Vb. Klasobservatie – thuisobservatie: daar ga je één van moeten kiezen. Bekijk waar de klachten zich 

voordoen.  

- Doe niet te veel, zeker niet in het begin. Ga ook nog niet meteen gespecialiseerde onderzoeken gaan 

plannen.  

- Bekijk ook zeker de leeftijd! 

- Motivering is ook heel belangrijk: motiveer waarom je dit instrument zou afnemen, maar leg ook uit 

waarom je bijvoorbeeld nog met een bepaalde test zou wachten, maar dit wel in je achterhoofd wil 

houden.  

- Observatie is zeer belangrijk wanneer je een diagnose wil stellen!  

o Rekening houden met hoe je dit gaat uitleggen aan het kind, waarom je daar bent, eventueel 

door een stagiair laten doen die het kind nog niet kent en omgekeerd (bias uitlsuiten). 

o Aftoetsen of kind zich representatief gedragen heeft 

o Nadenken over moment: ADHD in namiddag sowieso drukker, bijvoorbeeld tijdens een 

wiskunde les waarbij ze geconcentreerd moeten werken, kan het kind zijn beurt afwachten 

(ADHD) etc. + eerst speelplaats, dan klasobservatie! 

- Opmerking: als we een klasobservatie doen, gaan we natuurlijk ook een gesprek met de leerkracht 

hebben, nu we toch op school zijn. We moeten dit echter organiseren. Niet tijdens de speeltijd, want 

dan willen we kind observeren; niet tijdens de les, want dan zijn kinderen aanwezig, … 

- Leg uit: multi-modaal!, gefaseerde werking (  Als het volgende blijkt, dan gaan we verder met deze 

en deze test). 

- Klinisch-neurologisch onderzoek moeten we bij ontwikkelingsstoornissen bijna standaard inzetten. 

Samen met ontwikkelingsonderzoek. 

o Neurologische soft-signs 

o Epilepsie 

o … 

- Neuropsychologisch onderzoek, uitvoeren. Wanneer wel? 

o Vragen naar WG, flexibiliteit, te maken met functioneren van kind op school om te kijken 

naar sterke/zwakke punten 

o Bij problemen met inhibitie  

o Is er een fundamenteel neurologisch aandachtsprobleem, los van ADHD? 

- Intelligentieonderzoek, wanneer doen we dit? 

o Duidelijker beeld van cognitieve mogelijkheden 

o Sterktes en zwaktes in kaart brengen 

o Nadenken over WELK soort!  p 146-147  leeftijd, rekening houden met eventueel non-

verbale kinderen (SON & Wechsler-NV…) 

- Psychomotorisch onderzoek: 

o Fijnmotorische problemen 

o … 

- Welke hypothesen moeten we verder onderzoeken? Welke informatie wil je nog? 

o Dit grondig motiveren & toepassen op reeds geobserveerde 

- Welke MODULE nemen we af van een test? (instrumentarium!) 

- Bij uiteindelijk vermoeden van diagnose, uitleggen waarom, welke aanwijzingen: 

o Anamnese (kind als baby, voeding…), intelligentieonderzoek, observatie, gesprekken met 

leerkracht/ouders/…, welke testen hebben we afgenomen en wat kunnen we hieruit 

besluiten… 
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- Opgepast; dyslexie is geen taalstoornis, maar een leerstoornis! 

- opvallende genetische vermoedens ook vermelden! (down) 

 rode vragen worden sowieso gesteld 

 extra vraag: zorg dat je de auteurs en referenties van de 

artikels uit de syllabus kent 
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