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Wat is autisme?
Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Informatie die via de zintuigen
binnenkomt (zicht, geur, geluid, etc.) wordt bij mensen met autisme anders verwerkt. Zij hebben
moeite om de details die zij waarnemen te verwerken tot een samenhangend geheel. Hierdoor hebben
mensen met autisme problemen met communicatie, sociale interactie en verbeelding. Deze stoornis
kunnen mensen met beperkte cognitieve vermogen hebben maar ook met een hoog IQ, zeer gerichte
interesses en mogelijkheden. Degenen die een IQ van minder dan 70 hebben worden beschreven als
laag functionerend en geclassificeerd als mensen met leerproblemen. Degenen die een IQ van meer
dan 70 hebben, worden geclassificeerd als hoog functionerend. Jongens hebben een grotere kans te
worden gediagnosticeerd dan meisjes. Sommige kinderen met Autisme Spectrum Stoornis kunnen
ook begaafd zijn, dat betekent dat ze dan “twice exceptional” zijn.

Autisme is een levenslange handicap dat de wijze waarop een persoon communiceert beïnvloedt en
betrekking heeft ook op andere mensen. Er zijn drie belangrijke gebieden waar autistische mensen
moeite mee kunnen hebben:



Moeite met sociale communicatie



Moeite met sociale interactie



Moeite met sociale verbeelding

Mensen die gediagnosticeerd zijn met het syndroom van Asperger hebben meestal minder problemen
met taalontwikkeling en hebben vaak niet de leerproblemen die in verband worden gebracht met
autisme. Diegenen met Asperger hebben vaak een gemiddelde of een boven gemiddelde intelligentie,
laten een grote fantasie en creativiteit in geletterdheid en kunst zien. Dit betekent dat veel kinderen
met Asperger in het reguliere systeem kunnen worden opgevoed.

Autisme en hoogbegaafdheid - overeenkomsten en verschillen
Veel van de eigenschappen en kenmerken van autisme overlappen met bepaalde kenmerken
weergegeven door hoogbegaafde kinderen. Het is daarom essentieel dat elke diagnose door een
gespecialiseerde professional wordt uitgevoerd (gespecialiseerd in autisme én hoogbegaafdheid). Dit
voorkomt dat het kind een verkeerde diagnose krijgt (misdiagnose) met alle gevolgen van dien.

ASS

Hoogbegaafdheid

Heeft problemen met het uiten van emoties of
met het vormen van banden, kan oogcontact
vermijden, kan apathisch zijn en wil misschien
niet worden geknuffeld of spelen met andere
kinderen.

Kan ook deze eigenschappen laten zien, maar
wisselend en alleen tijdens bepaalde situaties.
Kan koppig zijn en manipulatief en
genieten van eigen gezelschap. Sommige
kinderen kunnen zich met opzet isoleren, omdat
ze zich niet kunnen relateren aan de groep.
Sommige hoogbegaafde kinderen zijn
gefascineerd door spraak en woorden en
houden van rijmen. Zij spreken vaak vroeg en
slaan de babytaal over. Velen leren zelf te
lezen.
Dit is niet gebruikelijk bij hoogbegaafde
kinderen, zij hebben meestal gevorderde
taalvaardigheden en een groot woordenschat.
Kan obsessief zijn over een onderwerp en wil er
alles van weten wat er te weten valt. Deze
kinderen zullen pas iets anders willen
onderzoeken, als ze het onderwerp helemaal
hebben uitgeput. Herhaling verveelt hen omdat
ze staan te popelen meer over hun interesse te
leren.
Kan overgevoelig zijn voor kleding, lawaai,
smaak, textuur en licht. Er zijn 5
hooggevoeligheden waar een hoogbegaafd kind
mee te maken kan hebben (theorie van
Dabrowski).

Ongeveer 40 procent van de autistische
kinderen spreekt nooit, anderen hebben
'echolalie', dwangmatige herhaling van woorden
of zinnen van hun gesprekspartner.
Kan monotoon praten en moeite hebben met
toonhoogtes.
Zal misschien beginnen met een fantasiespel,
maar zal de voorkeur geven aan telkens weer
herhalen van dezelfde scènes. Kan een
handeling steeds herhalen zoals laten vallen van
een speeltje of telkens dezelfde bouwwerk van
Lego maken.
Kan een bepaalde vorm van zintuiglijke
gevoeligheid ervaren (zicht, geluid, geur,
aanraking, smaak). Is ofwel hypergevoelig
(overgevoelig), waardoor angst of lichamelijke
pijn, of hypogevoelig (ondergevoelig).
Soms slingert, draait rond of klappert het kind
met de handen om de sensatie te stimuleren, om
hem te helpen in evenwicht te blijven of om te
gaan met stress.
Sommige kinderen kunnen complexe woorden
en zinnen lezen, maar zijn niet in staat klinkers
en medeklinkers te begrijpen (zie Hyperlexia *)
Heeft liever een vaste dagelijkse routine om
moeilijke en verwarrende situaties te
voorkomen (school, winkelen, werken). Voelt
zich veilig elke dag hetzelfde te doen: reizen
via dezelfde routes naar / school te werken, eten
van dezelfde eten voor het ontbijt, zitten in
dezelfde stoel. Een onvoorziene verandering in
de routine kan angst of een driftbui
veroorzaken.

Hebben vaak het vermogen zichzelf te leren
lezen, waardoor ze soms complexe woorden
kunnen lezen zonder ze te begrijpen. Ze zijn ook
gefascineerd door het lezen, rijmen en taal. *
Kan een aantal obsessieve trekjes hebben en kan
behoefte hebben aan het uitvoeren van kleine
rituelen, heeft liever dat dingen blijven liggen
waar ze zijn. Kan perfectionistisch zijn en erg
bang voor het falen. Als dingen niet “goed” gaan,
kan dit leiden tot een woedeaanval. Het kind laat
vaak een controlerende en manipulatieve
persoonlijkheid en gedrag zien, maar dit gedrag
kan het kind leren beheersen en onder controle
krijgen.

* Hyperlexia is een uitzonderlijk vermogen om te lezen, maar niet altijd met een goed begrip van wat de woorden
of zinnen betekenen. Deze aandoening heeft karakteristieken die vergelijkbaar zijn met autisme, gedragsstoornis,
taalstoornis, emotionele stoornis, ADD, slechthorendheid, hoogbegaafdheid of leerproblemen.
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Diagnose autisme vroeger en nu
In het Tijdschrift voor Orthopedagogiekvan september 2013 is een heel interessant artikel van
Francisca Scholte gepubliceerd. Haar artikel "Ontmanteling van de diagnostische categorie Autisme"
brengt in beeld hoe onder invloed van de heer Asperger de autismedeskundigen Wing en Frith,
ondanks de door hen ervaren contradicties, de voorkomende problemen en gedragskenmerken van
hoog intelligente cliënten hebben opgevat als autistisch problematiek. Fransisca Scholte beschrijft
uitgebreid hoe het is gekomen dat nu ook normaal en hoog intelligente cliënten met sociaalemotionele problemen en/of communicatieproblemen onder het label autisme vallen. Ze vermeldt dat
50-75% van cliënten met een diagnose ASS (Autisme Spectrum Stoornis) eerder (vóór 1980) niet als
autistisch gediagnosticeerd zouden worden. Een ander probleem is, aldus Scholte, dat nieuw
onderzoek naar autisme vanuit verkeerde aannames en op basis van een vervuilde
onderzoekspopulatie vorm gegeven wordt. Het risico bestaat dat door verkeerde diagnostiek
psychische en lichamelijke schade ontstaat.

Wat is een stoornis?
DSM (diagnostic and statistic manual for mental disorders) bevat diagnostische criteria die gebruikt
worden om verschillende mentale ziekten vast te stellen. Bepaald gedrag dat abnormaal is bij een
gemiddeld begaafde mensen is een onderdeel van een persoon met een ontwikkelingsachterstand. Het
diagnostische accent ligt op het vergelijken van de persoon met een ontwikkelingsachterstand met
HUN EIGEN GROEP in plaats van met de sociale normen.
Dit hetzelfde principe moet toegepast worden bij het diagnosticeren van problemen bij hoogbegaafde
mensen. Hoewel de hoogbegaafde er uitziet als ieder ander en kan doen als ieder ander, wordt hij
meestal beoordeeld met een stel standaards gebaseerd op normen voor de GEMIDDELDE
BEVOLKING in plaats van vergeleken met de eigen groep. Sommige gedragingen die op een
afwijking zouden wijzen bij een gemiddeld intelligente persoon zijn TYPISCHE
KARAKTERISTIEKEN van de hoogbegaafden.

Diagnose autisme
Bron: Landelijk Netwerk Autisme
Pas na een uitgebreid psychodiagnostisch en kinderpsychiatrisch onderzoek kan vastgesteld worden
of er daadwerkelijk sprake is van een autisme spectrum stoornis.
Vooral bij jonge kinderen is de onderkenning van autisme erg lastig omdat de bandbreedte van wat
'normaal' is dan nog groter is. Leerkrachten kunnen signaleren dat gedrag van een kind afwijkt van
dat van de andere kinderen in de groep. Om verder duidelijk te krijgen wat er precies aan de hand is,
is het belangrijk dat de leerkracht in overleg met de ouders, contact zoekt met andere deskundigen,
zoals:


leerlingbegeleider van een onderwijsbegeleidingsdienst



zorgteam Weer Samen Naar School



permanente Commissie Leerlingenzorg



huisarts



intakefunctionaris van Bureau Jeugdzorg

Men gaat ervan uit dat pervasieve ontwikkelingsstoornissen een genetische en neurobiologische
oorzaak hebben. Vaak komen bij mensen met autisme tegelijkertijd ook andere aandoeningen voor,
zoals een verstandelijke handicap, medisch-neurologische aandoeningen (bijvoorbeeld epilepsie, tics),
depressies, angsten en obsessies, ADHD, stoornissen in de aandacht en in de motorische coördinatie
(onhandige, houterige motoriek, moeite met schrijven). We noemen dit co-morbiditeit. Dit maakt een
precieze diagnose extra moeilijk.

Uitsluiten van andere stoornissen
Nog lastiger voor een goede diagnose is het feit dat de verschijningsvormen van andere stoornissen
lijken op de kenmerken van autisme. Omdat de behandelingsvorm van de stoornissen verschilt, is het
noodzakelijk precies te achterhalen van welke stoornis sprake is. We noemen dit
differentiaaldiagnostiek. Voor de diagnose autisme dienen de volgende categorieën uitgesloten te
worden:
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perceptuele stoornissen: slechtziend, doof, slechthorend (kan ook samen voorkomen met
autisme)



verstandelijke handicap (kan ook samen voorkomen met autisme)



spraaktaal ontwikkelingsstoornissen



selectief mutisme (kinderen die in bepaalde situaties niet willen praten)



ernstige (vroegkinderlijke) affectieve en pedagogische verwaarlozing



kinderschizofrenie.

De diagnostiek bij jonge kinderen is daarbij extra lastig. Het onderscheid tussen bijvoorbeeld autisme,
een verstandelijke handicap, een taalontwikkelingsstoornis of een reactie op een traumatische
gebeurtenis, is lastig te maken. Voorzichtigheid met een definitieve diagnose is op dat moment
gewenst. In dat geval kan de diagnose beter uitgesteld worden en kan de specifieke begeleiding
worden gezien als een fase van verlengde diagnostiek.

Over drie typen diagnoses kun je lezen op de website van het Landelijk Netwerk Autisme.

Valkuilen bij de diagnose van ASS


ieder kind heeft zijn eigen autisme



symptomen veranderen met de leeftijd



diagnose op jonge leeftijd is erg moeilijk



autisme gaat vaak samen met andere stoornissen (zogenaamde comorbiditeit)



overschatting of onderschatting van de capaciteiten van het kind



het kind presteert in een één-op-één situatie veel 'normaler' dan in groeps - of klassensituaties



ervaring van de onderzoeker met autisme



kennis en beeld dat de onderzoeker van autisme heeft

Wie mogen een diagnose stellen?
De diagnose autisme mag alleen gesteld worden na een uitvoerig multidisciplinair onderzoek door
een team met ruime ervaring op het gebied van ASS. De diagnose kan ook gesteld worden door een
(kinder- en jeugd)psychiater, door een GZ-psycholoog, door een kinder- en jeugdpsycholoog of een
OG (orthopedagoog-generalist)-gespecialiseerde pedagoog.

Een van de mogelijkheden om de diagnose autisme te stellen is met de zgn. onderkennende diagnose.
Volgens de richtlijnen van het protocol autisme verloopt het proces als volgt.
Eerst in kaart brengen van het ontwikkelingsverloop en het huidige ontwikkelingsprofiel en dan
-

Observatie

-

Medisch onderzoek

-

Psychiatrisch onderzoek

-

Psychologisch onderzoek

Hoe dat precies in de werk gaat kun je lezen op de website van het Landelijk netwerk Autisme.

Volgens James Webb zijn er twee sleutels voor differentiatie:

1) Kijk naar het gedrag van het kind als het tussen zijn ontwikkelingsgelijken zit (een echt
autistisch kind heeft gebrek aan empathie en blijft sociaal onaangepast ook tussen intellectueel
gelijken).
2) Onderzoek hoe het kind denkt dat anderen hem zien. HB kinderen kunnen vaak sociale
situaties overzien en weten hoe anderen hen zien. Kinderen met autisme weten dat niet.

Wat een hoogbegaafd kind wel goed kan en een autistisch (asperger) kind
slecht of niet:


Het onderhouden van (redelijk) normale persoonlijke relaties bij overlap van interesses;



Het begrijpen van metaforen (spreekwoorden en gezegden);



Het omgaan met veranderingen en nieuwe situaties;



Abstract denken;



Het begrijpen van emoties van anderen en die ook kunnen aflezen;



Het tonen van empathie en sympathie;



Humor begrijpen en gebruiken (een Asperger gebruikt enkel eenzijdige humor en uit het
hoofd geleerde moppen).

Wanneer er als diagnose Asperger is gesteld, maar je twijfelt aan de juistheid daarvan, let dan op de
bovenstaande punten. En ook wanneer een gebrek aan empathie wel in de ene situatie aanwezig is,
maar niet in de andere, mag je twijfelen aan de diagnose Asperger.
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Criteria diagnose ASS
1. Kwalitatieve beperkingen in de sociale interactie, zoals blijkt uit ten minste twee van de
volgende:


duidelijke stoornissen in het gebruik van veelvoudig nonverbaal gedrag zoals oogcontact,
gelaatsuitdrukking, lichaamshoudingen en gebaren om de sociale interactie te bepalen



er niet in slagen met leeftijdgenoten tot bij het ontwikkelingsniveau passende relaties te
komen



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)



afwezigheid van sociale of emotionele wederkerigheid

2. Beperkte, zich herhalende en stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en
activiteiten, zoals blijkt uit ten minste één van de volgende:


sterke preoccupatie met een of meer stereotiepe en beperkte patronen van belangstelling die
abnormaal is in ofwel intensiteit of aandachtspunt



duidelijk rigide vastzitten aan specifieke niet-functionele routines of rituelen



stereotiepe en zich herhalende motorische maniërismen (bijvoorbeeld fladderen of draaien
met de hand of vingers of complexe bewegingen met het hele lichaam)



aanhoudende preoccupatie met delen van voorwerpen

3. De stoornis veroorzaakt in

significante mate beperkingen in het sociaal of

beroepsmatig functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen
4. 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).

5. Er is geen

significante achterstand in de cognitieve ontwikkeling of in de

ontwikkeling van bij de leeftijd passende vaardigheden om zichzelf te helpen,

gedragsmatig aan te passen (anders dan binnen sociale interacties) en nieuwsgierigheid over de
omgeving)
6. Er is niet voldaan

aan de criteria van een andere specifieke pervasieve

ontwikkelingsstoornis of schizofrenie.

Hoogbegaafde kinderen met een ASS in de klas


Hebben hoge verwachtingen van prestatie.



Gebruiken de mogelijkheid om uit het hoofd te leren om hun eigenwaarde te verhogen.



Praten met andere leerlingen en dit moet gezien worden door anderen - dit is erg belangrijk
voor hen.



Proberen een groep vrienden of een buddy-systeem in te stellen om zichzelf te ondersteunen.



Luister naar hun mening over hoe ze willen leren, bied mogelijkheden en moedig hen aan om
andere methoden en leerstijlen te verkennen.



Gebruik fouten en foute antwoorden om feedback te geven. Uitdaging tot het punt van
mislukking.



Bied hen vragen en problemen waarvoor er geen definitief antwoord bestaat.



Moedig hen aan om na te denken over hun eigen leren en over hoe ze vooruitgaan.



Creëer een gevoel van veiligheid door de routine in te voeren in de klas-situatie.



Blijf ten alle tijde consistent. Je zult het kind alleen maar in verwarring brengen als jouw
gedrag onvoorspelbaar is.



Als er wijzigingen worden aangebracht in de routine, moeten deze goed en ruim om tijd
gepland worden.



Visuele roosters en het gebruik van beelden en symbolen zijn een zeer goede aanvulling op de
gesproken taal. Gebruik deze waar mogelijk.



Asperger-leerlingen hebben de neiging om alles letterlijk te nemen ('trek je sokken omhoog'),
dus zorg ervoor dat je metaforen en uitdrukkingen goed uitlegt.



Probeer altijd heel precies te zijn met de instructies: 'We gaan nu inpakken' niet 'Zullen we
inpakken? 'Als ze dat niet willen doen zullen ze het ook niet doen, want dat was niet de
opdracht.



Asperger-leerlingen maken zich vaak zorgen over hun persoonlijke ruimte, dus erken dit
door de leerling te laten zitten waar hij/zij zich comfortabel voelt of creëer een rustig time-out
hoekje dat de leerling ook leuk vindt.
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Maak goed gebruik van computers, want die zijn niet emotioneel veeleisend.



Het gebruik van sociale verhalen is een uitstekende manier om het juiste gedrag, de betekenis
achter gezichtsuitdrukkingen en hoe te communiceren met anderen aan te leren.



Probeer onbedoelde abrupte of ruwe opmerkingen niet persoonlijk op te vatten.



Je kunt met de leerling afspreken hoe je hem of haar zult waarschuwen in bepaalde situaties ,
zoals 'David, zet die stoel neer, nu!' of 'Chris! Stop nu! '. Ze zullen begrijpen dat je meent wat
je zegt. Dit kan een redder in nood zijn.



Moedig de leerling aan om onafhankelijk te zijn en hen te ondersteunen wanneer zij gebruik
maken van hun initiatief.



Moedig hen aan te luisteren naar de adviezen van anderen en die te respecteren.

De bovenstaande informatie heeft betrekking op kinderen die in staat zijn om te worden opgenomen
in het reguliere onderwijs. Soortgelijke maatregelen kunnen ook thuis gebruikt worden.

Wees je bewust van een mogelijke misdiagnose!
Het kan soms heel moeilijk zijn om de diagnose Asperger vast te stellen. Want: heb je te maken met
het syndroom van Asperger of met bepaalde sociale, organisatorische en sensorische problemen als
gevolg van uitzonderlijke begaafdheid of asynchrone ontwikkeling? Heeft het gedrag betrekking op
de kenmerken van hoogbegaafdheid zoals hooggevoeligheden en intensiteit?
Een medische diagnose van het syndroom van Asperger bij hoogbegaafde kinderen is de enige manier
om ervoor te zorgen dat nodige steun, begrip en gespecialiseerde begeleiding beschikbaar is voor deze
kinderen.

Tot slot
Voor deze uitzonderlijke kinderen kan de buitenwereld zonder hun vertrouwde comfort en routines
van thuis en zonder de ondersteuning van hun ouders een zeer onvriendelijke plek zijn. Het is
belangrijk voor ouders en leerkrachten om deze kinderen hun sterke en zwakke punten te leren
begrijpen en proberen hun dagelijks leven zo positief mogelijk te laten zijn door het verstrekken van
de juiste mate van uitdaging dat samenhangt met de ondersteuning van ASS-symptomen.
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