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Autismespectrumstoornis (ASS)

ASS is een stoornis die gekenmerkt wordt door 
een hardnekkig patroon van  zowel 
significante beperkingen in de sociale 
omgang als beperkte, repetitieve interesses 
en gedragingen. 
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Autismespectrumstoornis (ASS) 
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Autismespectrumstoornis (ASS) 
DSM IV DSM V

Problemen met triade:

• Sociale interactie

• Communicatie

• Stereotiep gedrag

• Problemen met de 
wederkerige:

• Sociale interactie

• Sociale communicatie

• Beperkte en repetitieve 
gedragspatronen 



Autismespectrumstoornis (ASS) 
Vroeger Nu 

• De autistische stoornis (Kernautisme, 
HFA, autistische savant)

• Stoornis van Asperger

• POS-NAO (pervasieve ontwikkelingsstoornis 
niet anders omschreven)

• MCDD

• Desintegratiestoornis van de kindertijd

• Syndroom van Rett

ASS



Wat weet ik over ASS? 
• Alleen mannen hebben ASS?

• De ouders van mensen met ASS zijn niet empathisch genoeg?

• Mensen met ASS hebben geen gevoel?

• Mensen met ASS moeten gewoon meedoen, dan gaat het vanzelf over?

• Als mensen met ASS ouder worden, ervaren ze steeds minder problemen 
met de stoornis?

• Vaccinaties veroorzaken ASS?
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Autismespectrumstoornis (ASS) 
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Autismespectrumstoornis (ASS)
Primaire gedragskenmerken

• Problemen met de wederkerige:
• sociale interactie
• sociale communicatie

• Beperkte en repetitieve gedragspatronen:
• motorisch
• voorwerpen
• spraak (echolalie, idiosyncratisch)
• rigiditeit
• interesses
• hyper- ….



Autismespectrumstoornis (ASS)
Sociale fenotypes (Wing & Gould) 

• Afzijdige type

• Passieve type

• Actief-maar-bizar type

• Hoogdravend of stijf-formalistisch type



Autismespectrumstoornis (ASS)
Secundaire gedragskenmerken

• Angsten

• Gedragsproblemen 

• Zelfbeschadigend gedrag

• Eet- en drinkproblemen

• Slechte schoolprestatie

• Negatief zelfbeeld



Autismespectrumstoornis (ASS)

Neuropsychologische kenmerken

• Centrale coherentie

• Theory of Mind (ToM) 

• Executieve functies (EF)



Neuropsychologische kenmerken

Centrale coherentie:

‘Je begint met het blad, de tak, de boom en dan het bos.’

‘Gewone mensen zien eerst het bos.’ 



Neuropsychologische kenmerken

Theory of Mind (ToM) 

‘Ik luister naar wat ze zeggen, maar ik vind het heel moeilijk om 

te weten wat er op dat moment in die andere mensen omgaat. 

Dat vind ik heel moeilijk. Ik denk daar ook niet meer bij na, want 

als ik daarover moet nadenken, dan zijn dat eigenlijk twee 

verschillende mensen die tegenover mij staan: een mens die praat 

en een mens die voelt.’



Neuropsychologische kenmerken



Autismespectrumstoornis (ASS)
Prevalentie 

• 1% van de bevolking

• 4x meer bij jongens dan bij meisjes

• Sterke stijging (bekendheid en diagnostiek)



Verschillen en overeenkomsten tussen jongens en meisjes met ASS (het is een weergave van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek en de 
praktijk is altijd genuanceerder). 

Leeftijd Meisjes Jongens Beiden 

tot 48 
maanden

Kindertijd

volwassen

weinig moeite met veranderingen 
beperkte interesses, maar fascinaties zijn 
minder zichtbaar

afwisselend contact ontwijken en contact 
zoeken, het laatste op een claimende, 
dwingende manier op een letterlijke 
manier imiteren proberen sociale en 
communicatieve beperkingen te 
compenseren of maskeren fascinaties 
voor ‘gewone’ meisjes-onderwerpen, 
zoals dieren internaliserende problemen, 
zoals angst en depressies

sociale contacten en vriendschappen zijn 
aanwezig sociaal contact kost veel energie 
en geeft overbelasting overmatig intensief 
bezig zijn met ‘gewone’ onderwerpen, 
zoals boeken lezen zeer hoge 
prikkelgevoeligheid veel verschillende 
rollen in dagelijks leven waardoor er groot 
risico is op overbelast raken

moeite met veranderingen beperkte 
interesses en fascinaties

veelal contact ontwijken of op een 
vreemde manier contact maken weinig 
tot niet imiteren minder 
compensatiegedrag dan vrouwen met 
ASS fascinaties voor ‘autistische’ 
onderwerpen, zoals vliegtuigen spotten 
externaliserend gedrag, zoals boosheid 
en storend gedrag

weinig sociale contacten en 
vriendschappen gefascineerd door 
autistisch aandoende onderwerpen, 
zoals techniekgerelateerde verhoogde 
prikkelgevoeligheid, maar minder dan 
vrouwen met ASS minder rollen in 
dagelijks leven dan vrouwen met ASS; 
overbelasting komt voor

beperkingen op sociaal en 
communicatief gebied aanwezigheid 
stereotiepe patronen in gedrag en 
belangstellingen

beperkingen op sociaal en 
communicatief gebied aanwezigheid 
stereotiepe patronen in gedrag en 
belangstellingen

beperkingen op sociaal en 
communicatief gebied aanwezigheid 
stereotiepe patronen in gedrag en 
belangstellingen
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Autismespectrumstoornis (ASS)
Comorbiditeit 70 à 80%

• Verstandelijke beperking (25 tot 50%)
• Angst- of stemingsstoornissen
• ADHD
• DCD 
• Slaapstoornissen
• Taalstoornissen 
• Ticstoornissen
• Leerstoornissen 
• Medische problemen vb. epilepsie, gehoor of gezichtsstoornissen 



Autismespectrumstoornis (ASS)
Beloop en prognose 

• Eerste symptomen (1 à 2 jaar)

• Levenslang

• Prognose

• Contextueel



Autismespectrumstoornis (ASS)
Etiologie

• Genetisch
• Fragiele - X – syndroom
• 50 – 90% 

• Omgevingsfactoren
• Leeftijd ouders
• Alcohol en valproaat
• Complicaties
• Prematuriteit en laaggeboortegewicht

• Neurobiologisch

Fragiele-X-syndroom



https://www.youtube.com/watch?v=imUlnd6JLGI&t=86s


Diagnostiek 
• Multidisciplinair onderzoek!
• Goede kennis ontwikkelingspsychologie zeer belangrijk
• Minimaal diagnostisch protocol:

• Anamnese
• Psychodiagnostisch onderzoek (vragenlijsten, interview,…)
• Spelobservatie
• Observatie op school en/of thuis
• Uitgebreide bevraging van de ouders
• Bevraging van de leerkracht
• Kinderpsychiatrisch onderzoek (taal, motoriek, IQ,…)
• Medische screening (visus, gehoor,…)
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Autismespectrumstoornis (ASS)
Diagnostiek:

• Criteria DSM V
• Screeningsvragenlijsten: ASEBA, SDQ, SEV
• Specifieke vragenlijsten: M-CHAT-R, SCQ, SRS-2
• Gedragsbeoordeling: CARS-2, AVZ-R
• Diagnostisch onderzoek:

• Kinderen: ADI-R, ADOS-2
• Volwassenen: screeningsvragenlijsten, interview = ADI-R, 

observatie



Autismespectrumstoornis (ASS)
Karel, 23 jaar oud, zit al maanden zonder werk. Vandaag heeft hij goede
hoop dat hier een eind aan komt, want hij is onderweg naar een
sollicitatiegesprek voor een baan die hem op het lijf geschreven staat. In
de lift naar boven zegt een vreemde met een vriendelijke stem
"Aangenaam weer buiten, is het niet?“
Juist op dat moment ziet Karel zijn spiegelbeeld in de spiegel bij de
liftknopjes en het valt hem op dat zijn haar een beetje vreemd piekerig is.
Hij draait zich om naar de vriendelijke vreemdeling en vraagt: "Heeft u
wellicht een kam die ik even kan lenen, alstublieft?"



Autismespectrumstoornis (ASS)
Begeleiding:

• Farmacotherapie

• Functietraining

• Vaardigheidstraining

• Psychosociale begeleiding

• Aanpassing aan de sociale en fysieke context



ASS - Seksuele ontwikkeling (onderzoek :Dewinter, Vermeiren, 
Vanwesenbeeck & Van Nieuwenhuizen, 2013) 

Gedrag : 
• Angst 
• Perspectief van een ander in nemen 

Resultaat:
• Eigen behoefte 

Risico:
• Over de grens 
• Slachtoffer
• Zedendelinquenten 



Wat is hier mis en hoe anders aanpakken?
• Wil je even voor het bord komen en deze som uitleggen 

aan de klas? 

• Kun je even stil zitten?

• Maurice, zou je even apart willen gaan zitten?

• Veerle, heb je nog vragen? 

• Tijs, kom je gezellig aan tafel? 
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Wat is hier mis?
Mike heeft een heel goede relatie met zijn tante (meter). Hij weet dat ze veel voor hem heeft gedaan en 
dat ze ook van hem houdt. De tante gaat 10 dagen op vakantie en vraagt aan Mike of hij voor de hond 
wilt zorgen. Hij mag bij haar thuis komen logeren zolang ze weg is. Mike zegt ja. Als de tante terug komt 
lijkt ze niet blij te zijn. Ze vind dat Mike zijn verantwoordelijkheid niet genomen heeft. Hij heeft geen eten 
gekocht voor de hond en heeft de hond ook niet uitgelaten voor zijn behoefte. De hond heeft zijn 
behoeftes binnen gedaan. De hele huis stinkt, vind tante. 
Mike begrijpt niet waarom dat tante zo teleurgesteld is in hem. Hij heeft gedaan wat de tante hem 
gevraagd heeft: 
- eten geven aan de hond
- water geven 
en
- elke dag 10’ gaan wandelen met de hond
Hij begrijpt er niets van, en de tante ook niet. Hoe kan een 19jarige zich als een klein kind gedragen. Hij 
heeft ASS maar is niet dom. Hij gaat trouwens verder studeren aan de hogeschool. 
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Autismespectrumstoornis (ASS) – aanpak in het onderwijs

Communicatie 
DO’S DONT’S

• Trek eerst aandacht
• Laat afwerken
• Zorg dat het kind je kan zien 
• Spreek het kind persoonlijk aan
• Gebruik visuele hulpmiddelen 

(pictogrammen, tekeningen, 
dagplanning, time-timer,…)

• Gebruik stappenplannen en 
checklijsten

• Spreek concreet af hoe het kind 
om hulp vraagt (vinger opsteken, 
kaart met ‘help’ opsteken,…)

• Figuurlijk taalgebruik zoals ‘open 
je geest!’. 

• Dubbelzinnig taalgebruik 
(schitterend, terwijl de toets slecht 
is)

• Negatieve boodschappen en 
verboden zonder duidelijkheid (vb. 
stop daarmee)

• Vage, open vragen (waarom doe je 
dat?)

• Opdrachten in vraagvorm zoals 
(kan je eens aan het bord komen?)



Autismespectrumstoornis (ASS) – aanpak in het onderwijs

Talige communicatie 
DO’S DONT’S

• Gebruik weinig woorden - korte 
zinnen

• Geef eenduidige opdrachten
• Figuurlijk taalgebruik  letterlijke 

betekenis. ‘Was je handen in het 
toilet, dus aan de wastafel bij de 
toiletten. ‘

• Gebruik concrete taal
• Vertraag je communicatiesnelheid
• Geef bedenktijd

• Vragen naar ‘waarom’
• Veel uitleg geven, lange zinnen 

gebruiken
• Steunen op non-verbale taal om 

emotie duidelijk te maken zoals 
boos kijken

• Argumenteren om gelijk te krijgen
• Eindeloos discussiëren



Oefening in communicatie

Juf zegt tegen Yusuf ‘Wat heb je je werk slordig 
geschreven. Doe dat maar eens opnieuw’ Yusuf die hard 
zijn best gedaan heeft begrijpt de juf haar opmerking niet 
en weigert om verder te werken. 

Zet dit in een positieve auti-communicatie om
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Autismespectrumstoornis (ASS) – aanpak in het onderwijs

Organisatie van klasactiviteiten
DO’S DONT’S

• Organiseer individueel werk 
tijdens groepswerk

• 'working apart together'-systeem

• Geef eigen hoekje voor materiaal

• Plaats in de klas

• Veranderingen zonder duidelijke 
verwittiging

• Een sterk wisselende en 
onvoorspelbare organisatie

• Te veel eigen keuzes en 
zelfsturend gedrag als projectwerk 
en hoekenwerk



Autismespectrumstoornis (ASS) – aanpak in het onderwijs

Sociale activiteiten/omgeving
DO’S DONT’S

• Stel een buddy of een vriendgroep 
aan

• Bied een afkoelplekje

• Duid persoon aan die de leerling 
kan aanspreken bij conflicten

• Structureer de speeltijd

• Geïmproviseerde sociale 
activiteiten

• Veel lawaai, weinig visueel 
overzicht, te grote fysieke 
nabijheid van onbekenden

• Groepswerk zonder duidelijke 
structuur

• Lege en vrije momenten zelf laten 
invullen

• Steeds meer ingaan op 
toenemende eisen voor 
individualisering
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