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Een casus

It’s like all
my senses

are firing
at once.

Rosanna RoseP

JeaneQe, 40 jr
• Partner & dochter van 7jr, in ziektewet n.a.v.
overbelas#ng & arbeidsconﬂict; opname i.v.m.
suïcidaliteit
• Voorgeschiedenis:
– GGZ behandeling i.v.m. eetstoornis (19-23jr)
– Recidiverende depressies & suïcidaliteit (vanaf 32 jr)
– Diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis
gesteld op 33e jaar
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JeaneQe (2)
• In biograﬁsche & ontwikkelingsanamnese
aanwijzingen voor ASS: buitenbeentje, betweter, weinig

vriendinnen, op middelbare school gepest, moeite met veranderingen,
obsessief sporten

• Diagnose ASS
• Behandeling gericht op ASS: veel aandacht voor

verminderen prikkels, vergroten coping-vaardigheden, uitleg aan JeaneQe
& familie (psycho-educa#e)
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Wat is au,sme?

Looking you
in the eye

Au#sme Spectrum Stoornis
DSM-5:
DSM-IV:
1. Sociale
communica#e & sociale interac#e (3/3)
1. Sociale
interac#enon-verbale communica#e
1. Afwijkende
sociale wederkerigheid
2.2. Afwijkende
Communica#e
3. Moeite met rela#es
3. Stereo#epe
gedragingen/
2. Stereo#epe
gedragingen/interesses (2/4)
interesses

overwhelms me

1. Stereo#epe bewegingen, gedragingen, spraak
2. Moeite met veranderingen (rigiditeit)
3. Stereo#epe interesses
4. Sensorische onder/overgevoeligheid & interesses
Rosanna RoseP

Prevalen#e ASS

Au,sme bij vrouwen

• 1% heed classiﬁca#e ASS
• Man : vrouw bij ”ASS” = 5-16 : 1

I’ve learned to hide how
my autism affects me.

Elsabbagh et al., 2012

• Man: vrouw bij “klassiek au#sme” = 4:1

Rosanna RoseP

Sociaal & communica#e
• Meer sociale interesse
• Beter sociaal geïntegreerd
• Expressiever in gezicht & gebaren
• Hyp: kopiëren / (vertraagde) imita#e
– Observeren & nadoen: ‘sociale echolalie’
– Lijkt sociaal, maar dieper begrip ontbreekt
– Gevoel van ‘kameleon’: Wie ben ik?
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Sociaal & communica#e
•
•
•
•
•
•

Meer doen-alsof spel
Betere taalvaardigheden
Basisschool: vaak 1 vriendin ‘claimen’
Meer problemen in puberteit
Zoeken meer contacten > meer afwijzing
Moeite met vriendschappen onderhouden

• Geen oogcontact = verlegen?
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Ogenschijnlijk anders

• Minder stereo#ep gedrag
• Minder rigiditeit > ‘rigide ﬂexibel’
• Minder excentrieke interesses

• Symptomen sub#eler > minder erns#g?
• Meer & beter kopieergedrag > overschat

– Bijv. dieren & handwerken
– Dagboek schrijven = verzamelen van leven
= verzamelen van herinneringen
– ‘sociale preoccupa#e’

• Rapporteren meer kenmerken > ‘luister’
• Beperkingen beter zichtbaar in energie/
moeite die het kost om ‘normaal’ te doen

• Meer sensorische gevoeligheid

Gevolgen

Miss-diagnose
• Diverse stoornissen/klachten, zoals:

Socialising fills me
with anxiety.

– Angst- & somberheidsklachten
– Chronisch vermoeidheidsyndroom
– Burnout problema#ek
– Borderline Persoonlijkheidsstoornis
– Emo#eregula#eproblemen
– Iden#teitsproblemen
– Hoog sensi#ef persoon
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Op de bres

Landelijk netwerk

What is your face
trying to tell me?

Rosanna RoseP
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