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Term van Bleuler over defensieme- 

chanisme, als kenmerk schizofre- 

nie: in zichzelf gekeerd (1911) 

 

 

 

• Pathologiseren van een productief  

 verschil ? 
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• Stereotypen 
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Sociale  

interactie 

•Afzijdig 
•Passief 
•Oeverloos 
•Formalistisch 

Communicatie 

• Figuurlijk 
taalgebruik 

• Rolneming 

Verbeelding 

• Fantasie ipv 
betekenisverlening  

• Rigiditeit 
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• gedragsmatig niveau: de ‘buitenkant’ 

• denken en waarneming: de‘binnenkant’ 

• biologisch niveau 
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• Sociale communicatie  

 

• Afwijkende sociale 

wederkerigheid  

• •Afwijkende non-verbale 

communicatie  

• •Moeilijkheden in relaties  

 

 

• Stereotiepe gedragingen 

en interesses  

 

• Stereotiepe bewegingen, 

gedragingen of spraak  

• Moeite met veranderingen 

(rigiditeit)  

• Stereotiepe interesses  

• Sensorische 

overgevoeligheid  
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• Uit : Carette, S. 
Omgaan met angst of 
dwang bij mensen met 
autisme, Sterk in 
autisme, 2019 
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• Afwijkende taalontwikkeling geen criterium meer, niet langer 

bepalend  

• Criterium afwezigheid van gevarieerd spontaan fantasiespel of 

sociaal imiterend spel is vervallen  

• Versoepeling aanvangsleeftijd: voorwaarde ‘voor 3de 

levensjaar abnormaal functioneren in één van de 

triadekenmerken’ is vervallen  

• Meer aandacht voor sensorische gevoeligheden  

• Dubbeldiagnose met ADHD is mogelijk  
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– Voorspelbaarheid en
tijdsstructuur

– Wereld van relaties is jungle
Errorless training
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Als de wereld er anders uitziet… 

Francis Pascal-Claes - Autisme-psychose 21 



Francis Pascal-Claes - Autisme-psychose 22 



Francis Pascal-Claes - Autisme-psychose 23 



Francis Pascal-Claes - Autisme-psychose 24 



Francis Pascal-Claes - Autisme-psychose 25 



Francis Pascal-Claes - Autisme-psychose 26 



Francis Pascal-Claes - Autisme-psychose 27 



• Ipv louter classificerende, ook 

(be)handelingsgerichte diagnostiek 

•  Diagnose geeft geen indicatiestelling voor 

type en intensiteit van aangewezen 

hulpverlening 

• Nood aan noodgestuurde benadering 

•Algemeen menselijke noden (Wat ?) 

•Autismespecifieke noden (Hoe ?) 
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Biol. oorzaken 

Hersendysfuncties 

Primaire neuropsychologische deficits 

Sociale communicatie 

 

Inflexibiliteit, beperkt  

repertorium 

ASS-symptomen 

Co-morbide 

symptomen & 

aandoeningen: 
 

mentale retardatie, 

motorische 

stoornissen, 

ADHD... 
Secundaire symptomen: 

Slaap- & voedingstoornissen, angsten…. 
Francis Pascal-Claes - Autisme-

psychose 
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• Familie- en tweelingonderzoek hebben aannemelijk gemaakt dat de 
heritabiliteit van autisme op ongeveer 90% dient te worden geschat 
(Szatmari et al 1998).  

• De kans dat broers of zussen ASS gediagnosticeerd krijgen ligt tussen 
de 2 en 6%, een incidentie die ten minste 100 keer hoger is dan in 
de algemene populatie (Rutter 2000; Szatmari e.a. 1998).  

 

Ozonoff (2011):  herhalingsrisico: 18.7 % 

 26.2 % als jongen 

 9.1  %  als meisje 

• Simplex HR: 13.5 % 

• Multiplex HR: 32.2 % 
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Voorkomen van aandoening in families waar  

1 patiënt bekend is 

 

Voorkomen in bevolking 

Bv. Bij ASS is factor ± x20 
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Gemiddeld 

herhalingsrisico 
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• Een breder fenotype, bestaande uit sociaal vreemd gedrag, 

een geschiedenis van taalachterstand, beperkte omschreven 

interesses, rigiditeit, obsessief-compulsief en herhaald gedrag 

en het ontbreken van flexibiliteit, zou in 20-30% van 

familieleden voorkomen (Fombonne e.a. 1997; De Jonge e.a. 

2006).  

 

• Stabiliteit van diagnose  vanaf 2 jaar (88 % op lange termijn) 

Ouders verkiezen eerlijke communicatie hierrond. 
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• 0.6 à 0.7 % (Deren, 2010) 

• 1/150 (40.000 in Vlaanderen) 

• 3 à 4 J/M 

 

Andere auteurs: tot 1 % of zelfs 2.64 

% (Zuid-Korea) 
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• Andere ontwikkelingsstoornissen 

•MR: vroeger 70 à 80 %, nu 50 % of lager 

(25 à 30 % volgens sommige auteurs) 

•ADHD 

•Tourette Syndroom 

•Developmental Coordination Disorder 

•Epilepsie 
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• 26 % van Ass bereikt ook criteria ADHD 

• 33 %  van Ass bereikt ook criteria ADD 

    (Goldstein & Schwebach, 2004) 

 

Gegeven ASS bereiken 30 % van jongens en 70 % van meisjes 

klinische criteria voor ADHD symptomatogie (Reyersen, 2007) 
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• Voedingsproblemen 

• Slaapproblemen 

• Agressie 

• Stemmingsstoornissen 

• Angst 

• pestgeschiedenis 

 

 

• Dit alles maakt hen kwetsbaarder voor verslaving (oa voor 

gamen) 
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• Angst:  

 -Schattingen tussen 7 en 84 % 

• depressie: 

•Schattingen tussen 4 en 58 %  (correleert met 

intelligentie) 
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Personality disorders 

Obsessive-compulsive PD(OCPD) was significantly more common in the 

AS group(χ2 = 4.26, df = 1, p = 0.04) and antisocial PD in the PDD 

NOS group (χ2 = 5.14, df = 1, p = 0.04). Overall frequencyof PDs did not 

differ between men and women, with the exception of schizoid PD, 

which was significantly morecommon among the female subjects (χ2 = 

6.72, df = 1, p = 

0.02). 

 48 



 

• • Tot 1/5 prepubertaire kinderen 

 

• • Meer bij diverse psychopathologie (X 2) 

 

• • Yoshizumi,T 2004 
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• Verschil tussen fantasie en wat echt is (bv imaginaire vriendjes) 

 

• Bij eerste communie lukt dat.  

• Bij vertraagde ontwikkeling of deficit in TOM: in interactie met 

de ander leer je wat in of buiten de realiteit zit 

• Bij zwakke CC en EF (integratie en toetsingsvermogen) nemen 

ze soms  de realiteit fragmentair over 
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• • Loose associations 

• • Illogical thinking 

• • Poor speech content 

• ( Caplan R 1989) 

 

• Bij MCDD en ASS evenveel, ook bij ADHD en taalstoornissen: is 

vooral functie van communicatieontwikkeling en in verband met 

verbale intelligentie 

• Niet bij angst en stemmingsstoornissen 
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•                  60 %  20%            20 % 
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• Risico is verhoogd bij ASS 

• Geen verhoogd risico op schizofrenie bij ASS (populatie ratio, 

ook geen bescherming -Volkmar en Cohen, 1991), wel 

verhoogde psychotische symptomen (Brief psychotic Disorder 

door stress) 

• (G)een continuum ASS psychose ? Gedeelde TOM deficits ? 
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• We describe evidence that a large set of phenotypic traits 

exhibit diametrically opposite phenotypes in autistic-spectrum 

versus psychotic-spectrum conditions, with a focus on 

schizophrenia. This suite of traits is inter-correlated, in that 

autism involves a general pattern of constrained overgrowth, 

whereas schizophrenia involves undergrowth. These disorders 

also exhibit diametric patterns for traits related to social brain 

development, including aspects of gaze, agency, social 

cognition, local versus global processing, language, and 

behavior. Social cognition is thus underdeveloped in autistic-

spectrum conditions and hyper-developed on the psychotic 

spectrum. 
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Journal of Autism and Developmental 

Disorders, Vol. 31, No. 1, 2001 

Autistic Disorder and Schizophrenia: 

Diagnostic Overlaps 

M. Mary Konstantareas and Terri Hewitt 

64 
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Young people with subclinical psychotic 

experiences and all patients with FEP 

should be screened for autism spectrum 

traits, which may have significant impact on 

clinical outcomes. Tailored interventions for 

patients with high levels of autistic spectrum 

co-morbidities in FEP should be a priority for 

future research.  

66 
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• Schizoide of schizotypaal: wanneer diagnosticus OS kent, vaker 

gezien als onderdeel van ASS 

• Eigenlijk sluiten beide diagnoses elkaar uit (al kan 

gedragsbeeld van ass op een bepaald moment op 

verschillende PS lijken) 

• Wel kan bv een Borderline PS ontwikkeld worden bij een 

autistisch kind waar door niet reactieve of onveilige omgeving 

de overlevingsstrategieën van de kindertijd ook in de 

(jong)volwassenheid blijven gehanteerd worden. 
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•Persoonlijkheidsst. 

•  
–Geen gedragsrituelen  
–Taal niet letterlijk nemen  
–Geen overmatige 
detailgerichtheid  
–Geen moeite met 
(praktische) veranderingen  
–Geen overmatig intensieve 
hobby’s  
 
 

•Autisme  

• –Gedragsrituelen  

–Taal letterlijk nemen  

–Detailgerichtheid  

–Moeite met veranderingen  

–Bijzondere interesses / 

intensieve hobbies  
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•Persoonlijkheidsst.  

 

• –Groepsbehandeling  

–Sociaal contact stimuleren  

–Contact: juist aangaan  

–Afstand-nabijheid als thema  

 

 

•ASS 

• Indiv of groep  

–Acceptatie van het sociaal 

anders-zijn  

–Contact: snel overprikkeld  

–Structuur en overzicht  

–Kwaliteiten ontdekken  
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• Nieuwe situaties (klas, opvang, kamp,…) 

• Pesten of manifest geweld en misbruik van naïviteit 

• Overgangen) 

• Angst door het niet snappen van eigen of andermans reacties 
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Hoopman Kathy (2009) , Alle katten hebben Asperger, Huizen, Uitgeverij Pica 
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• Daar communicatie een problematisch terrein is: belang van 

hoe ouder/begeleider/therapeut communicatie-valkuilen bij 

personen en voor personen met ASS (h)erkent 

• Therapeut moet zich auti-vriendelijke communicatiestijl 

aanmeten 
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• Etymologisch ‘samen verbonden’ 

• Verbaal en niet-verbaal 

• Desynchroniciteit 

• Zelf/ander als inhoud (bv als etiket)  

• Zelf/Ander als proces 

• Dubbele mindblindness 

• Interpersoonlijke vermijding 

• Expliciete en voldoende info nodig 

• Auti-vriendelijke communicatie: socratisch gesprek 
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• Vanaf het begin duidelijk aangeven wat het doel van het 
gesprek is en zoveel mogelijk de te ondernemen stappen daar 
naartoe bespreken. Dit bevordert motivatie en concentratie 

• Tijdens het gesprek regelmatig samenvatten omdat cliënten met 
ASS dingen moeilijk overzien 

• Om zicht te houden op details is het van belang om 
deelconclusies op papier te laten zetten. 

• Omdat een socratisch gesprek met cliënten met ASS tijd vergt, 
is het soms zaak om gespreksthema’s op te splitsen 

• Trek niet te snel conclusies over het geen wat een cliënt met ASS 
denkt, maar neem de tijd voor het verkennen van de 
veronderstellingen van de persoon. Cliënten met ASS hebben 
immers een specifieke denkstijl en hechten een andere betekenis 
aan dingen. 
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• Om cliënten met ASS te helpen bij de toepassing van de 
verworven inzichten en kennis worden er aan het einde van het 
socratische gesprek niet alleen conclusies getrokken, maar er 
worden ook afspraken gemaakt over wat er concreet gedaan 
wordt met de conclusies (wie, wat, waar, wanneer en hoe). 

• Cliënten met ASS hebben baat bij een heldere, duidelijke, 
expliciete en concrete communicatie. Zeg steeds wat je bedoelt 
en maak het concreet. 

• Cliënten met ASS hebben baat bij visuele communicatie. Wat ze 
kunnen zien, begrijpen ze makkelijker en wat visueel is blijft hen 
ook langer bij dan vluchtige woorden. 

• Schema’s en lijstjes helpen de cliënten met ASS om met de 
hulpverlener te communiceren. 

• Hanteer zakelijke en logische communicatie, vermijdt emotionele 
argumenten. Wees mathematisch en logisch. 
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• Competentie is de balans tussen 

(ontwikkelings)taak en vaardigheid 

• Functioneel: capaciteit zich aan te passen aan 

de vereisten die thuis, op school, op werk, in de 

maatschappij  worden gesteld 

• Of het aanpassen van de context aan de 

draagkracht en mogelijkheden van de persoon 

met autisme 
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• Emotieherkenning en 
uitdrukking 

– Verhogen samenhang 
ervaring/context 

– Primaire/secundaire emotie 

– Emotie-educatie                                          
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• Stresshantering 

• Het ijzer slaan als het koud is 

• Herkenning en tolerantie  stressgedrag (= vaak auti-
gedrag) 

• Preventie (stressoren vs.protectieve factoren: een 
autist is een tanker)  

 

Jeanette McAfee, Navigeren in een sociale wereld, een 
programma voor (rand)normaal begaafde personen 
met een autismespectrumstoornis, 2006, Garant 
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http://www.sensoa.be/shop_produktenreeks.php?categorieNaam=Volwassenen&hoofdCategorie=Educatief Materiaal&categorieId=8


• Communicatie en sociale vaardigheden 

• Gespreksvoering 

• Niet verbaal gedrag 

• Openbaar/privé (privacy-cirkel)  

• Hulp vragen en aanbieden 

• Complimenten geven en krijgen 

• Conflicten hanteren en negatieve gevoelens 
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• Hoe navigeren in de 

neurotypische wereld 

voor de persoon met 

ASS 

• Hoe kan je de persoon 

met ASS  best vanuit het 

auti-denken begrijpen  
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1.Regels zijn niet absoluut; ze zij situatie-afhankelijk en 
persoonsafhankelijk. 

2.Niet alles is even belangrijk in het grote geheel der dingen 

3.Iedereen maakt fouten, het moet je dag niet ruineren 

4.Eerlijkheid is verschillend van diplomatie of tact 

5.Beleefdheid is gepast in elke situatie 

6.Niet iedereen die vriendelijk is tegen mij is mijn vriend 

7.Mensen reageren verschillend in publiek dan privé 

8.Weet wanneer je mensen laat afhaken 

9.‘inpassen’ is vaak verbonden met erop lijken dat je inpast 

10.Mensen zijn verantwoordelijk voor het eigen gedrag 
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•Lage EE en rehabilitatie 

•Psycho-informatie en acceptatie 

•pedagogische aanpak / 

ontwikkelingstaken ouders en omgang 

ouders met eigen angst 

•contingency management (gevolgen die 

in omgeving beïnvloed kunnen worden) 
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• Externe sturing 

• Gevoelig voor context die 

duidelijkheid biedt 

• verschillende levensterreinen 

• Gebruikt auti-vriendelijke 

communicatie 
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• Hoog risico op misbruik (financieel, 

seksueel, emotioneel, …) van persoon 

met autisme 

• Structuurloosheid (bv wisselende 

begeleiding, borderlines in BW, ...) 

• Stress van samenleven (opname, …) 

• Vanuit autisme: gebrek aan flexibiliteit 
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– Uitbouwen van netwerk (sociale prothesen, 
wonen, werk, opleiding, vrije tijd, …)  

– Context via psycho-informatie brengen tot 
lage niveaus expressed emotion, ifv 
acceptatie 

– Rehabilitatiewerk Ass 

– Beïnvoedbaarheid  (door positieve peer-
groep) 
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• 26:35-32:33 
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• Communicatie 

• Gezondheid, hygiëne en 

veiligheid 

• Vrijetijd 

• Maatschappelijke 

inbedding en gebruik 

voorzieningen 
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Hoopman Kathy (2009) , Alle katten hebben Asperger, Huizen, Uitgeverij Pica 
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• Wie ben ik? 

• Zelfkennis begin van alle wijsheid 

• Acceptatie diagnose (zelf/anderen)  

• Wanneer etiketten in de weg staan: 

• Excuus: verantwoordelijkheid buiten zichzelf 

• Diskwalificatie: niet voor vol aanzien worden 

• Voorbij etiketteren 
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gebeurtenis 
binnenkant buitenkant 

gevolg 
gedachte gevoel zeggen doen 
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• Ondermijnen van de 

hopeloze strategie op LT 

van de binnenkant te 

kontroleren 

• Controle toepassen waar 

het behulpzaam is: bij 

impulsief, antisociaal of 

asociaal gedrag 

 

• Trek en duwwerk pt & 

omgeving 

• Prijs camoeflage en 

vermijdings-scenarios 

• Vermijding negatief 

ervaren emoties 

(primair/secundair) 
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 Preventie voor 

onaangepaste 

regelvolging, fusie en 

controle: zeer geschikt 

voor kinderen en 

jongeren, daar deze nog 

zo geen lange 

geschiedenis hebben van 

‘in hun hoofd’ te leven 
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 Tieners  bevragen de 

sociale regels en 

ontwikkelen waarden, 

verschillend van de ze 

van hun ouders: ideaal 

moment  om 

waardegericht leven en 

flexibiliteit aan te 

moedigen 

 Bij  autisme vallen  de 

ontwikkelingstaken juist 

erg zwaar uit, zowel 

voor de jongeren als 

voor hun ouders: bv 

Grenzen stellen 

Tolerantie experimenten 

Meer symmetrische relatie 

Gunnen privacy 

Bieden emotionele steun 

voorbeeldfunctie 
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• Eigen regels van ouders  over 
wat de angst van hun kind is 
(verschrikkelijk, schadelijk, het is 
te veel) en wat ze kunnen doen 
(gerust stellen,  negeren, 
rationaliseren, …) 

 

• Ouders overtuigen kind in 
behandeling te laten, hoe 
moeilijk ook en ruimte te maken 
voor onlust en onrust van de 
kinderen, ifv de eigen waarden 
als ouders over wat ze 
belangrijk vinden (ipv 
symptoomreductie-en bv dwang 
bekrachtigen) 
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https://autismechat.sittool.net/
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