opluchting dat de problemen van hun kind eindelijk een naam krijgen, maar tegelijk ook
verdriet, angst voor de toekomst en boosheid over het onbegrip dat ze als ouder vaak
ervaren hebben. Daarbovenop roept zo’n diagnose ook veel nieuwe vragen op: hoe moet
het nu verder met ons kind?

van kortdurende ouderleergroepen voor ouders van normaal begaafde kinderen met
autisme. Die ouderleergroepen willen ouders meer inzicht geven in het gedrag en denken
van hun kind met autisme en willen hen competenter maken in de omgang met het kind.
Het creëren van een autismevriendelijke omgeving die rekening houdt met het bijzondere
denken en de andere waarneming van kinderen met een autismespectrumstoornis vormt
immers de eerste stap naar een positievere benadering van deze kinderen.
Het psycho-educatief pakket bestaat uit een handleiding voor de ouders met de basisinhouden uit de ouderleergroep en een beknopt draaiboek voor de begeleiders.
De titel van het boek verwijst naar de bijzondere manier van denken en waarnemen van
deze kinderen. In het pakket wordt ingegaan op enkele vaak voorkomende problemen
bij kinderen met autisme en wordt er een overzicht gegeven van de behandelings- en
hulpverleningsmogelijkheden in Vlaanderen en Nederland. Hoewel het boek is opgevat als
een handleiding voor ouders die aan een ouderleergroep autisme deelnemen, kunnen ook
andere ouders en geïnteresseerden het boek lezen om een beter inzicht te verwerven in
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Handleiding voor de ouders

1.

Inleiding

1.1

Historiek

De term ‘autisme’ werd voor het eerst gebruikt in de kinderpsychiatrische literatuur door Leo Kanner. In 1943 publiceerde Kanner zijn beroemde artikel ‘Autistic
disturbances of affective contact’. Kanner beschrijft hierin een aantal kinderen met
een gestoord contact en een gestoorde communicatie. Kanner zag deze stoornis als
een aangeboren afwijking, verwant aan schizofrenie.
Enkele maanden later en zonder dat hij het artikel van Kanner kende, publiceerde
Hans Asperger zijn Duitstalige artikel ‘Die ‘Autistische Psychopathen’ im Kindesalter’. Ook hij beschrijft een groep van jongens met problemen in de sociale
omgang en de communicatie. Deze kinderen hebben een grammaticaal correct,
maar té volwassen en hoogdravend taalgebruik en een communicatie die erg eenzijdig is en zonder wederkerigheid. Ze zijn meestal vrij onhandig en houterig in
hun bewegingen. Het viel Asperger ook op dat deze kinderen dikwijls een uitgesproken, vaak nutteloos interessegebied hadden, waarin ze dan echte experts
waren (bijvoorbeeld: astronomie, getallen of het tramnet van Wenen). Waar Kanner vooral aandacht heeft voor de beperkingen van zijn autistische kinderen, lijkt
Asperger ook gefascineerd door de specifieke talenten en het originele van deze
kinderen.
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Kanner en Asperger
Het is een merkwaardig toeval dat de twee artsen die aan de basis lagen van het
autismeconcept allebei geboren werden in het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk, al
kenden ze nadien wel een erg verschillende levensloop.
Leo Kanner (1894-1981) werd geboren in Klekotow in Galicië, dat toen deel uitmaakte van het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk (momenteel Oekraïne). Kanner, die
uit een joods-orthodoxe familie stamde, studeerde tot arts aan de universiteit van
Berlijn. In 1924 emigreerde hij naar de Verenigde Staten, waar hij in 1930 de eerste
kinderpsychiatrische afdeling oprichtte in het kinderziekenhuis Johns Hopkins Hospital in Baltimore. In 1933 werd hij de eerste professor kinderpsychiatrie en in 1935
schreef hij de eerste handleiding voor kinderpsychiatrie: Child psychiatry. Leo Kanner is hierdoor een belangrijke pionier in de geschiedenis van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Zijn in 1943 verschenen artikel ‘Autistic disturbances of affective contact’
vormt samen met het werk van Hans Asperger de basis van de studie van autisme.
Hans Asperger (1906-1980) werd geboren in Hausbrunn in Oostenrijk. Hij zou een
eenzaam en afstandelijk kind geweest zijn, dat moeilijk vrienden maakte. Asperger
werd hoogleraar pediatrie aan de universiteit van Wenen, waar hij aan het hoofd
stond van de afdeling ‘Heilpädagogik’, een afdeling voor onderzoek en behandeling
van moeilijk op te voeden kinderen. In 1944 beschreef hij een groep kinderen met
‘autistische psychopathie’, die hij ‘kleine professors’ noemde, omdat ze zo uitgebreid
over hun eigen favoriete onderwerp konden spreken. Hij was ervan overtuigd dat
deze kinderen ook als volwassene hun bijzondere talenten zouden behouden. Eén
van de kinderen die hij volgde werd later professor in de astronomie en corrigeerde
een fout in het werk van Newton.
Aspergers werk kreeg weinig internationale aandacht en erkenning, onder meer
omdat het in het Duits geschreven was. Pas in 1981 werd zijn werk herontdekt door
Lorna Wing.

Na het werk van Kanner en Asperger is er jarenlang relatief weinig onderzoek
gebeurd rond autisme.
Vooral onder invloed van psychodynamisch geïnspireerde auteurs (zoals Bruno
Bettelheim) werd autisme een tijdlang bekeken als een emotionele contactstoornis, geworteld in een gestoorde moeder-kindrelatie. Heel wat moeders van kinderen met autisme werden hierdoor totaal onterecht beladen met schuldgevoelens.
Pas op het einde van de jaren zestig ontstonden er nieuwe theorieën die autisme
beschouwden als een aangeboren cognitieve stoornis. In North-Carolina ontwierp
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Eric Schopler vanuit zo’n cognitieve kijk het TEACCH-programma voor behandeling en opvoeding van kinderen en volwassenen met autisme en aanverwante
contactstoornissen. Tot op heden staat TEACCH model voor de meeste behandelingsvormen van autistische kinderen en volwassenen, vooral bij autistische kinderen met een mentale handicap.
Lorna Wing, Brits psychiater en zelf moeder van een autistische zoon, kwam in
1979 door onderzoek tot de conclusie dat bij kinderen met autisme een ‘triade’
van stoornissen aanwezig is: stoornissen in de sociale omgang, stoornissen in de
verbale en de non-verbale communicatie en stoornissen in het verbeeldingsspel.
Dit concept van de ‘autistische triade’ vormt nog steeds een basisconcept in het
denken over autisme.
Uta Frith, een psychologe van Duitse afkomst, maar werkzaam in Londen deed
onderzoek naar het bijzondere denken van mensen met autisme en ontwikkelde
de cognitieve hypotheses over autisme van de ‘theory of mind’ en de ‘central
coherence’. Haar medewerker Simon Baron-Cohen werkte haar ideeën verder
mee uit.
In Nederland verrichtte Ina van Berckelaer (hoogleraar orthopedagogiek Universiteit Leiden) baanbrekend werk in het onderzoek naar autisme, maar ook in de
concrete zorg rond autisme. Mede door haar pionierswerk wordt autisme in brede
kring als orthopedagogische vraagstelling erkend en bestudeerd. Professor Van
Berckelaer benaderde autisme niet alleen als een psychiatrisch probleem, maar
plaatste autisme ook in een opvoedkundig perspectief. Haar werk is van groot
belang geweest voor de ontwikkeling van de hulpverlening voor kinderen met
autisme en hun gezinnen in Nederland en in Vlaanderen.
In Vlaanderen bracht vooral Theo Peeters de problematiek van het autisme in
de belangstelling. Peeters introduceerde TEACCH in Vlaanderen en Nederland,
richtte het Opleidingscentrum Autisme op en stond mee aan de wieg van de VVA,
de oudervereniging voor autisme in Vlaanderen.
Peter Vermeulen publiceerde de afgelopen jaren meerdere boeken over autisme
bij gemiddeld en goed begaafden en was een belangrijke inspiratiebron bij het
schrijven van deze handleiding.
Al deze mensen baseren zich nog steeds op het pionierswerk van Kanner en
Asperger.
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1.2

Van autisme en asperger naar autismespectrum...

Vooral het autismeconcept zoals het door Kanner beschreven werd kreeg in het
begin de aandacht van de internationale kinderpsychiatrische literatuur. Het ‘syndroom van Asperger’ belandde jarenlang in de vergeethoek. Het werd pas in 1981
door Lorna Wing herontdekt en kreeg in Vlaanderen pas meer belangstelling in
de jaren negentig.
In 1994 werd het syndroom van Asperger voor het eerst als apart syndroom naast
de autistische stoornis vermeld in de vierde editie van de DSM (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders), de internationaal meest gebruikte classificatiehandleiding voor psychische stoornissen. De ‘autistische stoornis’ en het
‘syndroom van Asperger’ werden ondergebracht in dezelfde groep van de ‘pervasieve ontwikkelingsstoornissen’. De criteria voor aspergersyndroom en autistische stoornis waren identiek op het vlak van de tekorten in sociale interactie en de
beperkte en stereotiepe interesses en activiteiten, maar mensen met het aspergersyndroom hebben een normale of goede begaafdheid en zouden geen beperkingen hebben in taal en communicatie.
Dit onderscheid tussen ‘autisme’ en ‘asperger’ weerstond echter niet aan de toets
van de praktijk en van het wetenschappelijk onderzoek. Zo blijkt het ontbreken
van problemen in de communicatie erg weinig voor te komen. In de klinische
praktijk werd de benaming ‘asperger’ vooral gereserveerd voor autistische mensen
met een gemiddelde of goede begaafdheid en mensen met een mildere vorm van
autisme (een soort ‘autisme light’). Voor ouders en ook voor de jongeren zelf lijkt
het etiket ‘asperger’ minder beladen en minder ernstig dan het zwaarder klinkende
‘autisme’. Meer en meer groeide bij deskundigen een consensus dat het syndroom
van Asperger en de autistische stoornis van Kanner geen twee verschillende kinderpsychiatrische beelden zijn, maar eerder varianten van eenzelfde beeld.
Daardoor begon men meer en meer de term ‘autismespectrumstoornissen’ te
gebruiken, waarmee men één ruimer omschreven stoornis bedoelt met een waaier
van verschijningsvormen, onder meer naargelang de intelligentie van de kinderen
en de graad en de aard (de ‘kleur’) van het autisme.
De DSM-5 (2013), de nieuwe versie van de DSM, neemt deze zienswijze over. De
benaming ‘pervasieve ontwikkelingsstoornissen’ wordt verlaten en men spreekt nu
over één grote groep van de ‘autismespectrumstoornissen’. Alle personen met deze
stoornis hebben dezelfde basisproblematiek, met name sociaal-communicatieve
tekorten en beperkte, repetitieve patronen van gedrag, interesses of activiteiten.
Binnen deze groep van autismespectrumstoornissen kan de verschijningsvorm
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van de stoornis sterk verschillen door specifieke kenmerken als intelligentie, ernst
en taalniveau.
De DSM-5 doorbreekt ook een andere klassieke visie in het denken over autisme.
Waar men in de vorige edities steeds sprak over een stoornis op drie grote domeinen van de ontwikkeling: sociale interactie, taal en communicatie en beperkte,
repetitieve patronen van gedrag, interesses en activiteiten (zie ook de ‘triade’ van
Wing), weerhoudt de DSM-5 nog slechts twee domeinen: stoornissen in de sociaal-communicatieve ontwikkeling en beperkte, repetitieve patronen van gedrag,
interesses en activiteiten. In de praktijk blijken stoornissen in de sociale interactie
en stoornissen in de communicatie immers zodanig met elkaar verbonden dat ze
niet uit elkaar te halen zijn. De klassieke ‘triade’ van Lorna Wing wordt zo in de
DSM-5 een ‘dyade’.
Met de term ‘autismespectrumstoornis’ wil men ook een strikt categorale benadering doorbreken (‘je hebt een bepaalde stoornis of je hebt ze niet’, erg zwart-wit
dus) en evolueren naar een meer dimensionale benadering.
Deze dimensionale benadering sluit veel meer aan bij de realiteit: mensen vertonen in meer of mindere mate kenmerken van een bepaalde stoornis of ziekte
(bijvoorbeeld autisme, ADHD, depressie, ...).
Diagnostische labels worden op die manier meer een soort sjablonen (of
modellen, ‘landkaarten’) die men kan gebruiken om de problematiek van een
bepaald kind of een bepaalde jongere te beschrijven. Aan die sjablonen ontlenen
we een bepaalde kijk op het kind die ons specifieke hulpmiddelen en pedagogische
en therapeutische richtlijnen kan bieden die de ontwikkeling van het kind kunnen
ondersteunen en bevorderen.
In deze handleiding zullen we soms de term ‘autismespectrumstoornis’ gebruiken.
Om de tekst niet te zwaar te maken, zal echter meestal de term ‘autisme’ gebruikt
worden, als synoniem voor autismespectrumstoornis.

1.3

Voorkomen van autisme

Over het voorkomen van autisme vind je in de literatuur uiteenlopende cijfers.
Jarenlang werd het cijfer 0,5/10 000 gehanteerd. Door de uitbreiding van het concept autisme naar autismespectrumstoornis wordt er op dit moment al gesproken
over een prevalentie (= voorkomen) van 6 personen op 1 000 (of 0,6%, dat betekent 1 persoon op 166).
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Zoals bij de meeste ontwikkelingsstoornissen, komt autisme veel vaker voor bij
jongens dan bij meisjes (3,5 à 4 jongens tegenover 1 meisje). Al kan men hier
de bedenking maken dat autisme bij meisjes soms ondergediagnosticeerd wordt,
omdat de verschijningsvorm bij meisjes vaak verschilt van die bij jongens.
Autisme komt voor op alle begaafdheidsniveaus, maar men gaat ervan uit dat het
meer voorkomt bij mensen met een mentale handicap. Vroeger schatte men het
aantal autistische kinderen met een normale tot hoge begaafdheid op 20 à 25%
van alle kinderen met autisme. Door de verruiming van het autismeconcept denkt
men nu al dat bijna de helft van het aantal kinderen met autisme een gemiddelde
tot hoge begaafdheid heeft.
Intelligentie kleurt sterk de verschijningsvorm van het autisme. Dat maakt de
diagnose van autisme vaak ook zo moeilijk. Algemene diagnostische criteria moeten
als het ware vertaald worden in functie van het verstandelijke niveau van een kind.
Verstandige kinderen met autisme kunnen heel wat van hun beperkingen maskeren. Pas heel recent herkennen we meer en meer autisme bij gemiddeld en goed
begaafde kinderen door een beter begrip van de kernproblematiek van autisme.

Door het stijgen van de prevalentiecijfers van autisme is er soms sprake van
een toename van het aantal kinderen met autisme (een zogenaamde ‘autismeepidemie’). Dat wordt dan wel eens in verband gebracht met bepaalde factoren in
de omgeving (milieu, voedsel, bepaalde vaccins, ...). Op dit moment is er nog geen
enkel verband aangetoond en gaat men ervan uit dat de toename in de prevalentiecijfers vooral te maken heeft met het verruimen van de diagnostische criteria.
Autisme is als ontwikkelingsstoornis aanwezig vanaf de geboorte en is niet het
gevolg van opvoeding of andere omgevingsfactoren. Bij de meeste kinderen met
een autismespectrumstoornis zijn er al signalen van een bijzondere ontwikkeling
zichtbaar voor de leeftijd van 3 jaar.

1.4

Autisme komt vaak niet alleen voor

Autismespectrumstoornissen kunnen samen voorkomen met heel wat andere
problemen en stoornissen.
Er is veel belangstelling voor de relatie tussen autismespectrumstoornissen en
ADHD, omdat symptomen van autismespectrum en symptomen van ADHD (aandachtsproblemen, overbeweeglijkheid en impulsiviteit) vaak samen voorkomen.
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Heel wat kinderen met een autismediagnose kregen op jongere leeftijd een diagnose ADHD en heel wat kinderen met autisme nemen ook methylfenidaat (Ritaline of Rilatine), de medicatie die gegeven wordt aan kinderen met ADHD.
Vooral bij jonge kinderen zien we vaak een overlap in symptomen, die mogelijk
te verklaren valt vanuit een genetische overlap. Het lijkt alsof autisme en ADHD
op genetisch vlak wat ‘familie’ van elkaar zijn.
Het is belangrijk ook aandacht te hebben voor ADHD-symptomen bij kinderen met autisme, omdat ze het gedrag van het kind met autisme erg kunnen
kleuren en consequenties kunnen hebben voor de aanpak en de behandeling van
het kind (bijvoorbeeld: gebruik van medicatie).
Kinderen met autisme hebben vaak ook problemen op het vlak van de motoriek,
die dan benoemd worden als dyspraxie of DCD (Developmental Coordination
Disorder). De problemen situeren zich vooral op het niveau van de coördinatie
van de bewegingen en de zelfredzaamheid (bijvoorbeeld: zich aankleden, zelfstandig eten, met mes en vork eten, veters knopen, ...). Kinderen met DCD maken
vaak een onhandige, houterige indruk (‘clumsy’); hun bewegingen zijn vaak weinig vloeiend (zie bijvoorbeeld de motoriek van Rain Man, van Forrest Gump en
van Mister Bean). Zoals Kanner en Asperger al beschreven zien we bij heel wat
kinderen met een autismespectrumstoornis motorische problemen, maar die
kunnen erg verschillend van aard zijn.
Ook taalontwikkelingsstoornissen en leerstoornissen komen vaak voor bij kinderen met autisme. In heel wat gevallen hangen deze problemen samen met het
disharmonisch intelligentieprofiel, dat we frequent zien bij kinderen met autisme.
Ze hebben heel vaak een competentieprofiel met opvallende hoogtes (splintervaardigheden) en laagtes.
Een aantal kinderen met autisme vallen vooral uit voor de verbale vaardigheden. Bij hen zien we dan vaak taalontwikkelingsstoornissen en problemen met
lezen en taal.
Maar bij een andere groep is dat net omgekeerd: zij hebben relatief sterke
verbale mogelijkheden (waardoor ze soms een erg verstandige indruk maken),
maar vallen uit voor visueel-ruimtelijke (performale) vaardigheden. Een dergelijk
intelligentieprofiel (het verbale IQ veel hoger dan het performale IQ) wordt NLD
genoemd (Non verbal Learning Disorder = niet-verbale leerstoornis). Bij deze
kinderen is het verbaal-auditieve denken sterk, maar is het visueel-ruimtelijke
denken veel zwakker. Deze kinderen hebben vaker rekenproblemen en hebben in
veel gevallen ook problemen met de motorische coördinatie. NLD is een diagnose
op neuropsychologisch niveau en komt vaak voor bij kinderen met een autismespectrumstoornis.
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1.5

En hoe zit dat met MCDD?

MCDD staat voor: Multiple Complex Developmental Disorder. Het is een ernstige, ingrijpende en complexe ontwikkelingsstoornis die voor het eerst beschreven werd door Donald Cohen van het Yale Child Study Center.
Kinderen met MCDD worden gekenmerkt door drie groepen problemen:
1. Stoornissen in sociale contactname. Zoals bij kinderen met autisme is er ook
bij deze kinderen een verstoorde manier van contact nemen, maar de aard van
de contactname lijkt verschillend van deze bij kinderen met autisme. Deze kinderen maken vaak een bizar of grenzeloos contact, kunnen erg aanklampend
en aanhankelijk zijn aan de volwassene, ze ontwikkelen vaak haat-liefderelaties.
2. Stoornissen in de regulatie van emoties, vooral angst en boosheid. Hun emotionele thermostaat lijkt stuk, ze schieten door in angst (echte paniek) en woedebuien. Deze paniek- en woedeaanvallen kunnen plots en onvoorspelbaar
ontstaan.
3. Denkstoornissen: moeilijk onderscheid kunnen maken tussen fantasie en
realiteit, doorschieten in fantasieën, bizarre fantasieën, onlogische gedachtesprongen, grootheidswanen, last van stemmetjes in hun hoofd.
MCDD is niet als aparte diagnostische categorie opgenomen in de DSM-5. In de
periode van de DSM-IV werd het soms genoemd als een subcategorie van ‘atypisch
autisme’.
Er bestaat nog veel discussie over deze ontwikkelingsstoornis. De tendens is
om MCDD eerder onder het schizofreniespectrum te catalogeren dan onder het
autismespectrum. De aanpak en de behandeling van deze kinderen lijken dan ook
op heel wat punten te verschillen van die bij autisme. Maar door het ontbreken van
wetenschappelijke duidelijkheid en van een passende categorie binnen de DSM
krijgen kinderen met MCDD vaak het label ‘autismespectrumstoornis’, al is het
maar om gepaste zorg te kunnen krijgen.

1.6

Autisme: een stoornis op drie niveaus

Autismespectrumstoornissen kunnen beschreven en verklaard worden op drie
niveaus: gedragsmatig, cognitief-psychologisch en biologisch.
Het gedragsmatige niveau beschrijft de kenmerken van het gedrag van iemand
met autisme.
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Ochtendschema

opstaan

naar toilet gaan

je wassen

kleren aandoen

ontbijten

op de schoolbus

op school
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ENKELE SPECIFIEKE PROBLEMEN



Excuses aanbieden

Ik ben onaardig geweest.
Ik ga mijn excuses aanbieden.
Bijvoorbeeld: Ik heb computergames van mijn vriend geleend. Ik heb ze drie dagen te laat
teruggegeven.
Of bijvoorbeeld: Ik heb een tijdschrift van een vriend geleend. Ik heb per ongeluk een
bladzijde gescheurd.

Stap 1
Ik ga naar de ander toe.

Stap 2
Ik kijk naar mijn vriend.
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Dit boek is online verkrijgbaar (klik hier)

opluchting dat de problemen van hun kind eindelijk een naam krijgen, maar tegelijk ook
verdriet, angst voor de toekomst en boosheid over het onbegrip dat ze als ouder vaak
ervaren hebben. Daarbovenop roept zo’n diagnose ook veel nieuwe vragen op: hoe moet
het nu verder met ons kind?

van kortdurende ouderleergroepen voor ouders van normaal begaafde kinderen met
autisme. Die ouderleergroepen willen ouders meer inzicht geven in het gedrag en denken
van hun kind met autisme en willen hen competenter maken in de omgang met het kind.
Het creëren van een autismevriendelijke omgeving die rekening houdt met het bijzondere
denken en de andere waarneming van kinderen met een autismespectrumstoornis vormt
immers de eerste stap naar een positievere benadering van deze kinderen.
Het psycho-educatief pakket bestaat uit een handleiding voor de ouders met de basisinhouden uit de ouderleergroep en een beknopt draaiboek voor de begeleiders.
De titel van het boek verwijst naar de bijzondere manier van denken en waarnemen van
deze kinderen. In het pakket wordt ingegaan op enkele vaak voorkomende problemen
bij kinderen met autisme en wordt er een overzicht gegeven van de behandelings- en
hulpverleningsmogelijkheden in Vlaanderen en Nederland. Hoewel het boek is opgevat als
een handleiding voor ouders die aan een ouderleergroep autisme deelnemen, kunnen ook
andere ouders en geïnteresseerden het boek lezen om een beter inzicht te verwerven in

Als de wereld er anders uit ziet…

Als de wereld er anders uit ziet... is een psycho-educatief pakket gericht naar begeleiders

Marc Willems

Horen dat je kind autisme heeft maakt bij ouders heel wat verwarrende gevoelens los:

autisme bij normaal begaafde kinderen en jongeren

Marc Willems werkt als orthopedagoog op de raadpleging kinder- en jeugdpsychiatrie van
het AZ St. Lucas te Brugge. Naast zijn diagnostisch werk heeft hij een ruime ervaring in
het werken met ouders, o.m. door het aanbieden van oudertrainingen ADHD en ouderleergroepen autisme.

Marc Willems

Als de wereld er anders uit ziet…
Omgaan met autisme
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