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ABSTRACT 

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is een gedragsstoornis in de ontwikkeling, die gekenmerkt wordt 

door verlaging van sociaal gedrag,  beperkte interesses & herhaaldelijk gedrag. Met een stijging in 

het aantal kinderen dat gediagnosticeerd wordt met ASS, stijgt ook de noodzaak naar een zo vroeg 

en zo goed mogelijke diagnose en interventie. Het aantal studies die effectieve interventiemethodes 

vinden is de laatste decennia enorm toegenomen, maar er bestaan nog steeds controverses over de 

betrouwbaarheid hiervan. Ook is het de vraag of de huidige classificering de meest accurate manier 

is. Deze review kijkt naar de betrouwbaarheid van de huidige diagnostiek en de interventies die 

daarop volgen. Gevonden werd dat sociale communicatie, repetitief gedrag en atypische regulatie 

van emoties al vroeg in het leven aan het licht komen en bruikbare markers zijn voor het aantonen 

van ASS. De interventies die op dit moment beschikbaar zijn, kunnen de symptomen enigszins 

bestrijden, maar vervolgonderzoek is nodig om de classificering te verbeteren. Op deze manier zal 

interventie effectiever aan kunnen grijpen op de onderliggende biologische oorzaken die ten 

grondslag liggen aan ASS.  
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1 INTRODUCTIE & ACHTERGROND 

Autismespectrumstoornis (ASS) is een gedragsstoornis en komt wereldwijd bij ongeveer 1 op de 

59 kinderen voor (CDC, 2014). Het wordt gekenmerkt door vermindering van sociale 

communicatie, een gebrek aan interesses & herhaaldelijk gedrag. De laatste decennia zijn er 

steeds meer kinderen die gediagnosticeerd worden met ASS. Dit is waarschijnlijk toe te schrijven 

aan verhoogd bewustzijn van ASS en de verbeterde diagnostiek hiervan (Idring et al, 2015). Deze 

verhoging leidt tot een grote vraag naar een zo’n vroeg mogelijke diagnose & interventie. 

Verschillende studies hebben gevonden dat ‘early-life identification & treatment’ leidt tot een 

significant verhoogde kans op symptoombestrijding en zelfs volledig herstel (Dawson et al, 2008; 

Koegel et al, 2014). Er zijn echter ook studies die vraagtekens zetten bij de validiteit & 

betrouwbaarheid van deze resultaten (Warren et al. 2011). Daar komt bij dat de classificering van 

de meeste psychische aandoeningen wellicht niet de meest betrouwbare is (Kas et al, 2017). 

Deze tegenstrijdigheid leidt tot de volgende vraag: Hoe effectief / betrouwbaar zijn early-life 

diagnoses & de bijbehorende interventies? Het doel van deze review is dan ook om te 

onderzoeken hoe goed ASS momenteel te behandelen is. Om dit te onderzoeken, is eerst 

gekeken naar de gedragskenmerken van ASS op zeer jonge leeftijd, en vanaf wanneer deze 

kenmerken te zien zijn. Vervolgens is bepaald welke diagnostische instrumenten het meest 

geschikt zijn voor het aantonen van deze kenmerken. Ook is gekeken naar de verschillende 

soorten interventies op dit moment beschikbaar en de effectiviteit en betrouwbaarheid hiervan.   

In 1943 werd de term ‘infantile early autism’ voor het eerst gebruikt door Leo Kanner. Hij 

beschreef de stoornis als het hebben van verlaagde motivatie voor sociale interactie, beperkt en 

herhaaldelijk gedrag en verslechterde spraak- & communicatieve vaardigheden (Kanner, 1943). 

Lang werd deze aandoening gezien als zeldzaam en niet veel voorkomend. Later, mede door het 

herstructureren van ASS naar een ‘spectrum’, schoot het voorkomen van de aandoening omhoog 

(US Centres for Disease Control, 2012). In 1994 kwam de 4e editie van de American Psychiatric 

Association's Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders uit (DSM-IV). Hierin werd 

onderscheid gemaakt tussen 5 verschillende pervasieve ontwikkelingsstoornissen (PDDs) : 

autistische stoornis, syndroom van Asperger, Syndroom van Rett, Pervasieve 

Ontwikkelingsstoornis Niet Anderszins Omschreven (PDD-NOS) en Desintegratiestoornis van de 

kindertijd (APA, 2000). Patiënten die met één van deze stoornissen waren gediagnosticeerd, 

lieten tekortkomingen zien in drie domeinen: sociale interactie, communicatie, herhaaldelijk / 

beperkt gedrag. Enkele voorbeelden van symptomen zijn verslechtering van non-verbaal gedrag 

zoals lichaamshouding, oogcontact & gezichtsuitdrukking. Wanneer een individu een bepaald 

aantal afwijkende gedragskenmerken liet zien, kon een diagnose tot één van de vijf stoornissen 

gesteld worden. (Filipek et al, 1999) 

Vanwege  grote variatie in de ernstgraad van de symptomen zowel binnen als tussen de PDDs, 

waren er een aantal veranderingen te zien in de 5e editie van de American Psychiatric 

Association's Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V), met als doel het 

deels elimineren van de variatie. Het samenvoegen van de 5 subcategorieën  tot 1 algemene 

Autisme Spectrum Stoornis is één van de grootste wijzigingen. Daarnaast heeft er ook een 

verandering in de diagnostische criteria plaatsgevonden. De drie domeinen zijn in DSM-5 

teruggebracht tot twee: sociale communicatie en de aanwezigheid van beperkt, repetitief 

gedrag. Voor een diagnose moet een individu nu voldoen aan alle 3 de criteria voor sociale 

communicatie en aan 2 van de 4 criteria voor beperkt, repetitief gedrag. (APA, 2013)  
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2 MARKERS EN DIAGNOSTIEK 

2.1 Markers van ASS 
Studies hebben uitgewezen dat een zo vroeg mogelijke diagnose essentieel is voor een zo goed 

mogelijke ontwikkeling van het kind; zo vonden Dawson et al dat interventies vroeg in het leven 

leiden tot een verbetering van adaptief en cognitief functioneren (Dawson et al, 2010). Maar 

vanaf welke leeftijd onderscheiden kinderen met ASS zich van kinderen met een normale 

ontwikkeling en hoe is dit te herkennen? Omdat er geen biomarkers zijn voor het aantonen van 

ASS, moet op basis van gedrag een diagnose worden gesteld. Dit is lastiger in het 1e levensjaar, 

omdat de spraak dan nog niet ontwikkeld is, een normaal gesproken belangrijke marker van ASS.  

Hier zijn veel prospectieve studies naar gedaan met broertjes/zusjes van kinderen 

gediagnosticeerd met ASS. Bai et al. vonden bewijs dat autisme voor 80% genetisch wordt 

bepaald, wat deze broertjes/zusjes een verhoogd risico geeft op het zelf hebben van een vorm 

van autisme (Bai et al, 2019). Deze hoge-risico kinderen (HR) worden vaak vergeleken met 

kinderen met een normale ontwikkeling (NO). Ook hebben een aantal studies een 3e groep 

toegevoegd: kinderen met een vorm van een ontwikkelingsachterstand (OA). Door deze groep 

mee te nemen, kan worden uitgesloten dat verschillen tussen NO & HR door een 

ontwikkelingsachterstand komen. Eén van de eerste afwijkingen komt al bij de leeftijd van 9-10 

maanden aan het licht. NO peuters begrijpen dat het kijken en wijzen van anderen naar een 

bepaald object een signaal afgeeft, en zullen hun aandacht op ditzelfde object vestigen: joint 

attention. Deze joint attention is belangrijk voor de ontwikkeling, omdat bij het leren van nieuwe 

woorden zo kan worden gerefereerd aan dit specifieke object. (Landa, 2007) Kinderen met 

autisme kunnen deze gebaren minder goed interpreteren, hetgeen leidt tot een lagere vorm van 

joint attention (Baron-Cohen et al, 1997). 

Naast dit signaal vonden Zwaigenbaum et al uit een analyse van zowel retrospectieve- als 

prospectieve studies dat tussen de 12 en 14 maanden er meerdere verschillen in de ontwikkeling 

te zien zijn (Zwaigenbaum et al, 2013). In deze studie is data verzameld van andere studies. Hier 

zijn 5 hoofd markers uitgekomen voor het aantonen van ASS op jonge leeftijd: sociale-

communicatie, taal- en cognitieve ontwikkeling, beperkte interesses/gedragingen, motorische 

ontwikkeling en zelfregulatie/temperament.  

 

2.1.1 Sociale communicatie 

Zowel Ozonoff et al als Zwaigenbaum et al vonden geen significante verschillen tussen HR & NO 

in de eerste 6 maanden van het leven, maar wel daarna. Zo vertoonden HR peuters tussen de 6 

en 12 maanden oud een significante verlaging in sociale interesse, lachen, reactie op hun naam 

en imitatie (Ozonoff et al, 2010 ; Zwaigenbaum et al, 2005). Ook zijn er verschillende studies die 

OA groepen mee hebben genomen. Uit deze onderzoeken bleek dat HR-peuters tussen de 9-12 

maanden een verlaagde reactie vertoonden op het horen van hun naam en minder naar 

gezichten keken vergeleken met OA-peuters (Baranek, 1999; Osterling et al, 2002). Dit maakt de 

sociale communicatie een veelbelovende marker, mede vanwege de bevinding dat de 

afwijkingen al vroeg in het leven aanwezig zijn.  

 

2.1.2 Taal- en cognitieve ontwikkeling 

Voor het meten van deze ontwikkelingen wordt vaak gebruik gemaakt van de Mullen Scales of 

Early Learning (MSEL) (Mullen, 1995). Deze test kan uitgevoerd worden in peuters tot 68 
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maanden. Zwaigenbaum et al vonden dat 12 maand oude HR-peuters, die op 2 jaar oude leeftijd 

werden gediagnosticeerd met ASS, lager scoorden op de MSEL dan NO en HR leeftijdsgenoten 

die de diagnose niet kregen een jaar later (Zwaigenbaum et al, 2005). Verder verkregen Landa & 

Garrett-Mayer vergelijkbare resultaten, met als toevoeging dat ze de MSEL scores bij hadden 

gehouden van 6 tot 24 maanden. Ze zagen ook een verlaging in de MSEL scores bij HR-peuters 

later gediagnosticeerd met ASS in vergelijking met NO- & HR-peuters die de aandoening niet 

hadden op 14 & 24 maanden, maar niet op de leeftijd van 6 maanden. (Landa & Garrett-Mayer, 

2006) Dit suggereert dat de ontwikkeling in de eerste 6 maanden gelijk is tussen ASS positief en 

negatieve baby’s, maar dat de ontwikkeling bij ASS-baby’s stagneert na 6 maanden.  

 

2.1.3 Beperkte interesses & gedragingen 

Dit is in potentie ook een belangrijke marker, vanwege het goed kunnen constateren van 

herhaalde & beperkte gedragingen. Maar vanaf welke leeftijd vertonen peuters met ASS hier een 

afwijkend patroon in? Wetherby et al. vergeleken ASS en peuters met een taalachterstand 

(tussen de 12 en 23 maanden met een gemiddelde van 21 maanden). Ook werd een 

controlegroep gebruikt van NO-peuters. De Infant Toddler Checklist (ITC) werd gebruikt, een 

vragenlijst voor ouders die werd gescoord door middel van een 3-punts Likert scale, waarbij een 

score onder de 10e percentiel verder onderzoek naar ASS verlangt (Wetherby & Prizant, 2002). 

Uit het 1e onderzoek bleek dat ASS-peuters (n=18) meer herhaaldelijk gedrag lieten zien dan de 

andere groepen (beide n = 18) (Wetherby et al,2004) In een vervolgstudie werden de groepen 

vergroot en hier werd ook een hogere frequentie van repetitief gedrag gevonden voor de ASS-

peuters, wanneer vergeleken met NO- of peuters met een taalachterstand (respectievelijk n =50, 

n=50, n=25) (Watt et al, 2008).  Een limitatie aan deze studie is de gemiddelde leeftijd van de 

groepen. Met een gemiddelde leeftijd van 21 maanden kan het wellicht te laat zijn voor een hele 

vroege interventie.  

 

2.1.4 Motorische ontwikkeling 

Ook de motorische ontwikkeling is flink onderzocht in verschillende studies. De ontwikkeling van 

87 HR-peuters (tussen de 14 en 24 maanden) is onderzocht door Landa et al. Deze vonden dat 

zowel de fijne motoriek als de grove motoriek lager scoort op de MSEL, in vergelijking met NO-

peuters. Net als bij de onwikkeling van taal en cognitie, waren geen significante verschillen te 

zien op de leeftijd van 6 maanden (Landa & Garrett-Mayer, 2006). Echter, Flanagan et al. hebben 

een interessante bevinding beschreven in HR-baby’s van 6 maanden oud. Hier werd onderzoek 

gedaan naar houdingsregulatie bij baby’s die een hoog risico hadden ASS te ontwikkelen. Hierbij 

werd vooral gekeken naar ‘head lag’ (het hoofd laten hangen bij het zitten gaan vanuit een 

liggende houding) en er werd gevonden dat 90% van de HR-baby’s (die later ASS ontwikkelden) 

head-lag vertoonde, tegenover 43% non-ASS-HR-baby’s (Flanagan et al, 2012). 

 

2.1.5 Zelfregulatie & temperament 

Individuen met ASS vertonen vaak agressie, hebben woedeaanvallen en doen aan 

zelfverwonding. Deze opmerkelijke gedragingen hebben vaak een communicatieve functie (L. 

Koegel et al, 2014). Nu komt de vraag naar voren of dit abnormale gedrag ook al te zien is in 

jonge kinderen en zo als marker gebruikt kan worden. Onderzoek wijst inderdaad uit dat 1-

jarigen die later de diagnose ASS krijgen een reductie in positieve genegenheid laten zien in 

vergelijking met non-ASS kinderen (Zwaigenbaum et al, 2005; Landa et al, 2007). Later vonden 
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Clifford et al. vergelijkbare resultaten. In deze studie werden ouderlijke meldingen van 

temperament van hun kind onderzocht in 54 HR en 45 NO-peuters. Gevonden werd dat ook hier 

een verlaging van positieve genegenheid te zien was bij HR-peuters. Dit effect werd al gevonden 

vanaf 7 maanden (Clifford et al, 2013). Ook werd ditzelfde effect gevonden bij een retrospectieve 

studie die ASS-peuters met OA-peuters vergeleek (Baranek, 1999).  

 

2.1.6 Bruikbaarheid markers 

Uit deze resultaten kunnen we stellen dat vooral de kenmerken sociale communicatie, repetitief 

gedrag en atypische regulatie van emoties gezien kunnen worden als goede markers voor het 

vaststellen van ASS op jonge leeftijd. Het is zo dat de kenmerken motorische- & taalontwikkeling 

ook veelbelovende resultaten opleveren, maar deze resultaten werden enkel tussen HR-kinderen 

en NO-kinderen gevonden, geen verschil tussen OA en HR kon worden aangetoond. Hierdoor kan 

bij deze markers niet met zekerheid worden gezegd dat het daadwerkelijk om de diagnose 

autisme gaat, wat de bruikbaarheid van deze markers duidelijk verlaagt.  

Nu bekend is welke markers goed zijn voor het aantonen van autisme in peuters, kan gekeken 

worden naar de verschillende manieren die gebruikt worden om in de praktijk ASS te 

diagnosticeren. Het gebruik van geschikte instrumenten bij het diagnosticeren is belangrijk, 

vanwege de complexiteit en de heterogeniteit van ASS en de overlap van symptomen met 

andere psychiatrische stoornissen (Sharma et al, 2018). Diagnostiek gaat vaak door middel van 

vragenlijsten en observaties van zowel ouders als professionals. Hieronder worden de bekendste 

tests behandeld.  

 

2.2 Diagnostische instrumenten 

2.2.1 Developmental, dimensional & diagnostic interview (3di) 

Developmental, Dimensional & Diagnostic interview (3di) is een interview met de ouders van het 

te onderzoeken kind. Het bevat 183 vragen over onder andere demografie en 

familieachtergrond, 266 vragen (direct of indirect) gericht op de stoornissen van het autisme 

spectrum en 291 vragen die mogelijke co-morbiditeit onderzoeken. De respons wordt gescoord 

op een 3-punten schaal van 0 (geen bewijs voor afwijkend gedrag) tot 2 (zeker / volhardend 

bewijs voor afwijkend gedrag). De test is geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar. (Skuse et al. 2004)  

 

2.2.2 Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) 

Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) is een test die aan de hand van verschillende 

taken socialiteit, verbeelding en communicatie onderzoekt. De test bestaat uit 4 modules. 

Afhankelijk van leeftijd & welsprekendheid wordt een subject ingedeeld in één van deze 

modules. Module 1 wordt gebruikt voor kinderen die geen of slechte zinnen kunnen maken. 

Wanneer kinderen dit wel kunnen, maar niet vloeiend, komen ze in module 2. Voor kinderen die 

vloeiend zinnen spreken is er module 3 en module 4 is voor adolescenten en volwassenen die 

vloeiend spreken (Lord et al, 2001). Uit onderzoek is gebleken dat ADOS uiterst accuraat is in 

populaties waar het voorkomen van ASS hoog is, maar dat het leidt tot meer vals-positieve 

diagnoses in een populatie met een laag voorkomen van ASS ( Randall et al, 2018). 
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2.2.3 Childhood Autism Rating Scale (CARS) 

Childhood Autism Rating Scale (CARS) wordt veel gebruikt om te assisteren in het diagnosticeren 

van ASS (Schopler et al, 1980). Het wordt vooral gebruikt om onderscheid te maken tussen 

kinderen met ASS en kinderen met een andere gedragsstoornis [bron]. Het scoort op 15 

onderdelen, zoals non-verbale communicatie, imitatie, angst- en stressrespons & luister respons. 

Elk onderdeel wordt gescoord van “1” (normaal gedrag) tot “4” (ernstig abnormaal gedrag). Bij 

een score tussen de 30 & 37 wordt milde tot matige ASS vastgesteld. Scoort een kind tussen de 

38 & 60, wordt de diagnose zware ASS gegeven (Schopler et al, 1980).  

 

2.2.4 Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R) 

Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R) is een instrument waarbij ouders vragen krijgen van 

een expert. De vragen zijn verdeeld in vijf secties: inleidend, communicatief, sociale ontwikkeling 

& spel, repetitief / beperkt gedrag en algemene gedragsproblemen. Deze test maakt gebruik van 

een 4 punten schaal, waarbij “0” geen afwijkend gedrag suggereert en “3” ernstig afwijkend 

gedrag betekent. De test kan alleen worden afgenomen als het te onderzoeken kind een mentale 

leeftijd van 2 jaar of ouder heeft (Lord et al, 1994).  

 

3 EARLY LIFE INTERVENTIE 

Bovengenoemde instrumenten zijn allen effectief in het vaststellen van ASS (Vllasaliu et al, 2016; 

Randall et al, 2018). De vraag naar goede, vroege interventies wordt alsmaar groter. Waarom is 

het noodzakelijk dat de interventie zo vroeg mogelijk in het leven plaatsvindt? Zwaigenbaum et 

al. hebben hier verschillende verklaringen voor. Ten eerste is het zo dat in het 2e levensjaar een 

dynamische periode is voor de breingroei, waarin het breinvolume veel toeneemt en de eerste 

connecties die aan ASS gekoppeld zijn zich beginnen te ontwikkelen. In deze periode is de 

neurale plasticiteit echter nog erg groot, waardoor er een relatief groot potentieel is om de 

ontwikkeling te beïnvloeden. Ten tweede vonden ze dat een deel van peuters met ASS in dit jaar 

achteruitgang laten zien in de ontwikkeling. Interventies tijdens deze periode kunnen helpen om 

deze achteruitgang om te zetten in vooruitgang, wat kan leiden tot preventie van de symptomen 

die ASS met zich mee kan brengen. (Zwaigenbaum et al, 2015) 

Daarnaast is het financieel gezien voordelig om vroeg in het leven te starten met een interventie. 

Onbehandelde symptomen van ASS worden namelijk ernstiger naarmate de leeftijd stijgt, wat 

leidt tot duurdere interventies (Jacobson & Mullick, 2000).  

Dawson’s theoretische model suggereert zelfs dat de symptomen van ASS volledig kunnen 

verdwijnen als er vroeg in het leven een interventie plaatsvindt. Dit zou moeten gebeuren door 

gebruik te maken van de plasticiteit van het infantiele brein en mogelijk modificeerbare 

abnormaalheden in het beloningssysteem (Dawson et al, 2008).  

Nu bekend is dat interventie zo vroeg mogelijk in het leven plaats moet vinden voor een effectief 

resultaat, komt een nieuwe vraag op: hoeveel uur interventie is nodig en welke methode(s) 

werken het beste? De literatuur stuurt aan op intensieve interventie (Eldevik et al, 2006). Zo was 

het aantal uur spraaktherapie wat kinderen met ASS kregen tussen de 2 & 4 jaar gerelateerd aan 

de taalontwikkeling (Stone en Yoder, 2001). Verder is het zo dat de intensiviteit van de 

interventie uit meer factoren bestaat dan alleen tijd. Zo speelt ook de kwaliteit van de 

interventie een grote rol, zoals de mate waarin het kind zijn aandacht en meegaandheid blijft 
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behouden tijdens een sessie en het aantal kansen die het kind krijgt op respons (Landa, 2007). 

Vanwege de heterogeniteit van ASS die op meerdere systemen aangrijpt en de verschillen in de 

hulp die verschillende gediagnosticeerde kinderen verlangen, is het onwaarschijnlijk dat er één 

interventiemethode geschikt is voor elk kind met autisme (Beglinger en Smith, 2005). Ook per 

leeftijdscategorie verschilt dit. Zo bleek dat interventies voor peuters meer de nadruk legden op 

ontwikkeling, sociale communicatie dan bij interventies gegeven aan kleuters. Ook spelen de 

ouders bij peuterbehandelingen een grotere rol.  

3.1 Interventiemethodes  

3.1.1 The Early Start Denver Model 

Een bekende interventiemethode die gebruik maakt van Applied Behavior Analysis (ABA) is ‘the 

Early Start Denver Model’ (ESDM), van Dawson en Rogers. De therapie is voor kinderen tussen de 

12 en 48 maanden. Door middel van samen spelen wordt het kind aangespoord op het verhogen 

van communicatie, taalvaardigheid & cognitie. Een voordeel van het model is dat zowel ouders 

als therapeuten dit model kunnen gebruiken. Daarnaast is een ander positief punt dat de 

therapie op verschillende locaties uitgevoerd kan worden: thuis, in de kliniek of op school. 

(Rogers & Dawson, 2009) In 2010 publiceerden Dawson et al een artikel wat de effectiviteit van 

deze methode onderzocht. 48 kinderen tussen de 18 en 30 maand werden onderworpen aan een 

2-jaar durend onderzoek, waarbij één groep ESDM interventie kreeg en de andere groep een 

doorverwijzing naar een lokale aanbieder van interventies. Uit de studie bleek dat de ESDM 

groep na 2 jaar een significante verhoging in IQ, communicatie, adaptief gedrag, dagelijkse- en 

motorische vaardigheden ten opzichte van de groep die lokale interventies ondervond. Verder 

was er een verschil te zien in het opnieuw diagnosticeren van de groepen: 71% en 56% hield hun 

diagnose na 2 jaar voor respectievelijk de lokale interventie groep en de ESDM groep. (Dawson et 

al., 2010)  

 

3.1.2 The Developmental, Individual difference, relationship-based model of intervention (DIR) 

Een andere interventiemethode die vaak gebruikt wordt is ’the Developmental, individual 

difference, relationship-based model of intervention (DIR). Dit is een interventie op basis van de 

individuele verschillen in de ontwikkeling. Er wordt een profiel gemaakt van de cognitieve, 

communicatieve, sociale & motorische kwaliteiten van het kind. Op basis van dit profiel worden 

specifieke leerdoelen gesteld. Het doel van deze interventie is het helpen van het kind op sociaal, 

emotioneel en intellectueel vlak. Recent bleek dat kinderen, behandeld met deze methode, een 

verhoging lieten zien op het gebied van taal en cognitie (Casenhiser et al, 2011).  

 

3.1.3 The treatment and education of autistic and related communication handicapped children 

(TEACHH) 

Een derde model dat vaak in de praktijk wordt gebruikt, is ‘The treatment and education of 

autistic and related communication handicapped children (TEACCH). Deze methode richt zich op 

twee basis principes: het structureren van de omgeving om het verkrijgen van bepaalde 

vaardigheden te promoten en het hameren op onafhankelijk functioneren. Deze methode kan 

ook thuis door de ouders gegeven worden, wat een voordeel is. Een studie vond dat kinderen die 

thuis van hun ouders TEACHH kregen een significante verhoging lieten zien bij imitatie, grove- & 

fijne motoriek en non-verbale vaardigheden (Ozonoff et al, 1998). TEACHH blijkt vooral effectief 

bij patiënten die laag staan in het autisme spectrum ( Panerari et al, 2009). 
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Zwaigenbaum et al. hebben uit een meta-analyse richtlijnen opgesteld voor de interventies van 

peuters met ASS. Ten eerste stellen ze dat een interventie een combinatie van ontwikkelings- & 

gedragsaanpak moet bevatten. Een gedragsaanpak houdt in dat de interventie gebaseerd is op 

gedragsanalyses van de patiënt en de consequenties van dit specifieke gedrag. 

Ontwikkelingsaanpakken kijken naar de algemene ontwikkeling om zo de tekortkomingen van 

ASS aan te pakken. Ten tweede is het volgens de auteurs belangrijk dat de ouders een grote rol 

spelen in de interventies. Eén reden hiervoor is dat deze betrokkenheid ervoor zorgt dat de 

kinderen meer interventie per dag krijgen, omdat ouders waarschijnlijk meer tijd met hun 

kinderen spenderen dan de therapeuten. Een tweede reden is dat ouders hun kinderen kunnen 

wijzen op leermomenten, als deze zich tijdens dagelijkse routine voordoen. Ten derde wordt er 

gesteld dat bij het verbeteren van het functioneren er ook gelet moet worden op de sociale 

communicatie, emotie- & gedragsregulatie & adaptief gedrag. (Zwaigenbaum et al, 2015) 

Ook worden er verschillende farmacologische therapieën aangeboden tegen ASS. Belangrijk om 

te vermelden is dat deze therapieën noch ASS of de kernsymptomen verhelpen. Dit is mede door 

de klinische heterogeniteit van de aandoening. Wel kunnen farmaca helpen bij het bestrijden van 

secundaire symptomen, zoals slapeloosheid, zelfverwonding, woedeaanvallen, hyperactiviteit en 

gastro-intestinale verstoringen (Zachor et al, 2014). Een bijkomend effect is dat het stress 

verlagend kan werken voor de ouders. 

 

3.2 Betrouwbaarheid interventies  
Met veel verschillende soorten interventies beschikbaar, rijst de vraag welke van deze methodes 

betrouwbaar zijn en welke niet. Hoe sterk is het bewijs dat de interventies daadwerkelijk 

werken? Een artikel uit 2011 van Warren et al. stelt dat het bewijs dat de interventies werken erg 

zwak is (Warren et al, 2011). Reden hiervoor is het ontbreken van Randomized control trials 

(RCT) in de meeste studies, waarbij verschillende groepen verschillende behandelingen krijgen. 

Een uitzondering is the Early Start Denver Model, welke hier wel gebruik van maakt. Dit is dan 

ook één van de weinige onderzoeken die beoordeeld wordt als ‘goede kwaliteit’. Waarom is het 

gebruik van een RCT zo belangrijk? RCT’s maken, zoals eerder vermeld, gebruik van verschillende 

groepen, waarbij één groep de experimentele behandeling krijgt en de andere groep niet (de 

controlegroep). Dit wordt gedaan om de betrouwbaarheid van een behandeling aan te tonen. 

Echter is het bij ASS niet zo simpel. Waar je bij het testen van medicijnen een placebo kan geven 

aan de controlegroep, is het bij ASS lastiger om een controlegroep te verkrijgen. Theoretisch 

gezien kun je een controlegroep creëren die bestaat uit ASS kinderen die geen interventie 

ontvangen. Dit zal praktisch onmogelijk zijn, omdat wanneer ouders doorhebben dat hun kind 

met autisme is gediagnosticeerd er waarschijnlijk alles aan zullen doen om een interventie te 

krijgen. In het geval van de ESDM werd gebruik gemaakt van een controlegroep die treatment as 

usual (TAU) kreeg. Ook hier zitten limitaties aan, omdat er grote variatie zit in de lokale 

behandelingen die aangeboden worden (Koegel et al, 2014). Zo kan het lastig zijn om een 

controlegroep te vergelijken met een experimentele groep. Daarnaast maakt de heterogeniteit 

van de aandoening het lastig om algemene conclusies te trekken uit een bepaalde interventie. 

Een peuter met spraakachterstand reageert wellicht niet hetzelfde op een bepaalde interventie 

als een peuter zonder spraakachterstand. Als een studie echter beide groepen meeneemt in het 

experiment, is er een mogelijkheid dat de onjuiste conclusie wordt getrokken dat de interventie 

effectief is voor beide groepen, omdat er een significantie op groepsniveau werd gevonden 

(Koegel et al, 2014). Belangrijk voor de interventies is dat het geïndividualiseerd wordt. Dit is 

belangrijk voor de afname in variabiliteit van de uitkomsten van de interventies (Zachor et al, 
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2014). Het is dus belangrijk om te kijken naar de variabelen die invloed hebben op de effectiviteit 

van verschillende therapieën. Hiervoor is inzicht nodig in bepaalde factoren, zoals variatie in 

kinderen, familieomstandigheden & doctoren; hoe deze allemaal de effectiviteit van een 

bepaalde behandeling bepalen (Stahmer et al, 2011).  

Een ander probleem in zowel de diagnostiek als de interventies is de manier van classificeren van 

de aandoening. De meeste psychische stoornissen worden geclassificeerd en gediagnosticeerd 

door middel van observatie van symptomen. Er wordt niet gekeken naar een biologische 

oorzaak. Hierdoor berusten interventies op symptoombestrijding en niet op het voorkomen of 

bestrijden van de onderliggende oorzaak. Dat de effectiviteit van de interventies wordt gemeten 

door middel van vragenlijsten is natuurlijk ook minder betrouwbaar dan een biologisch 

aantoonbaar verschil. Dit maakt de vraag naar een ander soort diagnostisering dan ook groter. 

Kas et al. stellen dat een paradigmaverschuiving nodig is om duidelijkheid te creëren over hoe 

neuro psychiatrische diagnoses gebaseerd kunnen zijn op kwantitatieve biologische parameters. 

Om dit doel te bereiken is recent het PRISM (Psychiatric Ratings using Intermediate Stratified 

Markers) project opgezet door de EU-Innovative Medicine Initiative (IMI). Doel van dit project is 

om een kwantitatief biologische benadering te ontwikkelen om zo een duidelijker beeld te 

hebben van psychische aandoeningen en een verbeterde behandeling hiervan te verkrijgen. Het 

project focust zich op patiënten gediagnosticeerd met schizofrenie, Alzheimer of depressie en 

kijkt naar gedeelde symptomen zoals sociale terugtrekking en bepaalde cognitieve 

tekortkomingen (aandacht, werkgeheugen en sensorische verwerking). Door deze patiënten te 

onderwerpen aan een fenotypering studie, verwachten ze een aantal kwantificeerbare 

biologische parameters te vinden die bijdragen aan het ontwikkelen van sociale terugtrekking. 

Mocht dit lukken, kan dit ook enorme gevolgen hebben voor het classificeren van ASS, aangezien 

sociale tekortkomingen ook vaak te zien zijn in deze patiënten. Daarnaast zal het dan ook 

veelbelovend kunnen zijn voor de andere tekortkomingen die bij ASS te zien zijn.  

 

4 DISCUSSIE 

Sinds Kanner in 1943 voor het eerst sprak van ‘infantile early autism’, is er een hoop veranderd in 

zowel diagnostisering als de interventies. Het wordt steeds duidelijker dat met de juiste 

interventie op een goede manier symptoombestrijding plaats kan vinden, mits deze interventie 

vroeg genoeg begint. Dit heeft onder andere te maken met de plasticiteit van het brein op jonge 

leeftijd, die ervoor zorgt dat de ontwikkeling zo nog enigszins te sturen valt (Dawson et al, 2008). 

Ook op het gebied van markers zijn grote sprongen gemaakt. Zo is nu duidelijk dat vanaf 

ongeveer 9 maanden sociale communicatie, herhaaldelijk gedrag & een abnormale regulatie van 

emoties reden geven voor een uitgebreide screening. Een nadeel van de markers is dat deze nog 

steeds alleen berusten op gedragingen, biomarkers zijn nog niet bekend. Daarom is het 

interessant om het PRISM project in de gaten te houden, waar op zoek wordt gegaan naar 

mogelijke biomarkers voor ‘sociale terugtrekking’. Mocht dit project bruikbare resultaten 

opleveren, zal het ook veelbelovend zijn voor de classificering van ASS. Verder onderzoek zal 

nodig zijn om te kijken of dergelijke biomarkers ook voor het autismespectrum te vinden zijn. Zo 

wordt in de toekomst hopelijk duidelijk wat de onderliggende biologische oorzaken zijn van deze 

en andere psychische aandoeningen. Ook zal behandeling dan nog beter kunnen. Het is zo dat 

interventies nu effectief kunnen zijn, maar dan worden ze wel geacht intensief en van lange duur 

te zijn (Zachor et al, 2014). Deze interventies focussen vooral op de principes van gedrag en 

ontwikkeling en laten over het algemeen enige verbeteringen zien in de vermindering van de 
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symptomen. Verder is het goed te vermelden dat vanwege de heterogeniteit van ASS de kans 

klein is dat één specifieke therapie werkt op alle patiënten. Vandaar is het noodzakelijk dat het 

doel van vervolgonderzoek niet ligt op het vinden van één therapie die werkt voor alle kinderen 

met autisme, maar zich focust op het vinden van de variabelen die van invloed zijn op de 

effectiviteit van de verschillende interventies . Denk hierbij bijvoorbeeld aan: ernstgraad van de 

stoornis, (mentale) leeftijd, motivatie om een interventie te starten, de situatie van de familie 

(Stahmer et al, 2011). Pas als er concreet bewijs is voor het goed kunnen behandelen van de 

verschillende vormen van autisme, kan er op grotere schaal gescreend gaan worden. Mocht hier 

nu al mee worden begonnen, dan brengt het een aantal problemen met zich mee. Ten eerste is 

er gebrek aan kennis over de behandeling van ASS. Zoals eerder vermeld, is er mede door de 

heterogeniteit nog geen goede behandelmethode. Wordt echter wel begonnen met het 

screenen op grote schaal, zou dit voor onrust en stress kunnen zorgen bij ouders. Er kan 

bijvoorbeeld een situatie ontstaan waarbij een specialist bij een 6 maand oude baby kan 

aantonen dat deze ASS zal ontwikkelen, maar het niet goed kan behandelen. Dit zou vroegtijdig 

al tot onnodige stress kunnen leiden bij de ouders, wat mogelijke invloed kan hebben op de 

opvoeding. Hier komt gelijk het tweede probleem om de hoek kijken: is het ethisch verantwoord 

om mensen die net ouder zijn geworden te confronteren met het feit dat hun kind mogelijk 

autisme heeft? Is het niet te stressend voor nieuwe ouders om hun kind gelijk de diagnose 

autisme te geven? Met de huidige kennis lijkt het voorlopig inderdaad te stressend. Zonder 

zekerheid op een goede behandeling is een screening op grote schaal niet de juiste oplossing. 

Mochten in de toekomst toch meerdere interventiemethodes effectief blijken voor de 

verschillende vormen van het autismespectrum, kan de schaal waarop gescreend wordt wellicht 

vergroot worden. Hier komen echter ook weer nieuwe vragen aan het licht. Hoe zou er 

bijvoorbeeld moeten worden gescreend? Op PKU en een aantal andere erfelijke aandoeningen 

wordt getest door middel van een hielprik in de eerste week na de geboorte, waar een paar 

druppels bloed afgenomen worden bij de pasgeborene (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu). Zo’n soort test is niet mogelijk voor ASS, vanwege het ontbreken van de biologische 

markers. Zoals eerder aangegeven, wordt de diagnose gesteld op basis van een aantal 

gedragskenmerken. Dit zal anders moeten voordat een dergelijk onderzoek standaard wordt 

uitgevoerd, omdat de huidige diagnostisering grotendeels gebaseerd is op interpretatie van een 

arts. Dit kan altijd leiden tot zowel vals-positieve als vals-negatieve diagnoses. Neemt het aantal 

gescreende kinderen toe, dan is het aannemelijk dat ook het aantal verkeerd gestelde diagnoses 

toe zal nemen. Ook wordt een test enkel uitgevoerd door een psychiater of een 

gezondheidspsycholoog (Nederlandse Vereniging voor Autisme). Zou het testen op autisme 

standaard worden, is het maar de vraag of er in Nederland genoeg psychiaters en psychologen 

zijn die dit kunnen doen. Vanwege de tijdsdruk die gepaard gaat met het vaststellen van ASS, is 

het niet mogelijk om lange wachtrijen te laten ontstaan. Het is dus enorm van belang dat er 

onderzoek wordt gedaan naar de biologische oorzaken van deze psychische stoornis. Als deze 

gevonden wordt, zal wellicht in de toekomst een vergelijkbare test als de hielprik kunnen worden 

uitgevoerd. Pas dan kan de schaal waarop gescreend wordt vergroot worden.  

We kunnen dus concluderen dat met een vroege intensieve interventie symptoombestrijding 

effectief kan zijn, maar om echt goede behandelingen uit te kunnen voeren, is vervolgonderzoek 

nodig naar zowel de verschillende interventies als de biologische oorzaak. Er is flinke progressie 

geboekt sinds de introductie van de term ‘infantile early autism’, maar er is nog een lange weg te 

gaan voordat alle baby’s effectief gescreend en behandeld kunnen worden tegen ASS.   
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