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Abstract 

 

De huidige studie spitst zich toe op het geïntegreerd onderwijs, waar almaar meer kinderen 

met de diagnose autismespectrumstoornis (ASS) begeleid worden. De prevalentie van ASS 

blijkt hier een stuk hoger te liggen dan in de algemene populatie, waardoor de vraag rijst of 

we niet alert moeten zijn voor overdiagnose. Dit onderzoek is een eerste exploratieve studie 

naar de diagnoses van kinderen die GON-begeleiding krijgen. Via de Social Responsiveness 

Scale (SRS), een screeningsinstrument voor autismespectrumstoornissen, gingen we na waar 

GON-leerlingen zich situeren binnen het autismespectrum. Daarnaast werden de scores 

bekeken in het licht van een aantal variabelen, zoals leeftijd, geslacht en diagnosesteller. De 

ouders van 214 kinderen en jongeren uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs namen deel 

aan het onderzoek. 11 deelnemers uit onze steekproef behaalden een score onder de cut-off, 

significant minder dan men zou verwachten op basis van de sensitiviteit van de SRS. De 

groepen met scores onder versus boven de cut-off verschilden niet significant van elkaar op 

vlak van geslacht, leeftijd of diagnosesteller. Meisjes behaalden significant hogere scores op 

de SRS dan jongens. Op vlak van leeftijd, diagnosesteller en GON-dienst bleken dan weer 

geen significante verschillen in scores te bestaan. Op basis van deze studie met een 

screeningsvragenlijst ingevuld door de ouders – waar een aantal beperkingen aan verbonden 

zijn – zijn er geen redenen om aan te nemen dat er sprake is van een overdiagnose. 

Toekomstig diagnostisch onderzoek dient meer inzicht te verschaffen in de hoge 

prevalentiecijfers van ASS binnen het geïntegreerd onderwijs. 
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Inleiding 

 

De laatste decennia vond er een ingrijpende verandering plaats in de kennis en het begrip van 

autismespectrumstoornissen. Autismespectrumstoornissen (ASS) weerspiegelen het brede 

spectrum aan klinische karakteristieken die autisme definiëren (American Academy of 

Pediatrics Committee on Children with Disabilities, 2001a). De term vertegenwoordigt drie 

van de pervasieve ontwikkelingsstoornissen, zoals gedefinieerd in de Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision (DSM-IV-TR): 

autisme, het syndroom van Asperger en de pervasieve ontwikkelingsstoornis - niet anderszins 

omschreven (PDD-NOS) (American Psychiatric Association, APA, 2000). De DSM-IV-TR 

vermeldt daarnaast ook het syndroom van Rett en de desintegratiestoornis van de kindertijd 

als deel van de pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Hoewel deze laatste dus een breder 

domein omvatten dan de autismespectrumstoornissen, worden de termen de laatste jaren 

steeds vaker door elkaar gebruikt (Blaxill, 2004). 

 

Klinische manifestatie 

 

Autismespectrumstoornissen worden gekarakteriseerd door een kwalitatieve beperking in de 

sociale interactie, een kwalitatieve stoornis in de communicatie en beperkte, repetitieve en 

stereotiepe gedragingen, interesses en activiteiten (APA, 2000). Het autismespectrum omvat 

een zeer heterogeen fenotype, waarvan de grenzen, voornamelijk aan het milde eind van het 

continuüm, niet altijd even duidelijk zijn afgelijnd. Deze verscheidenheid in klinische 

manifestatie maakt het herkennen van ASS een uitdaging voor kinderpsychiaters en andere 

specialisten (Johnson, Myers, & the Council on Children With Disabilities, 2007). De stoornis 

kan zich bij het individuele kind op verschillende manieren manifesteren. Sommige kinderen 

worden reeds de eerste maanden van hun leven door hun ouders als “anders” gezien, bij 

anderen valt vooral de vertraagde spraaktaalontwikkeling op tijdens het tweede levensjaar en 

nog anderen zullen aanvankelijk schijnbaar normaal functioneren en pas na het eerste 

levensjaar regressie vertonen en bepaalde vaardigheden verliezen (Werner & Dawson, 2005). 

Het is echter evengoed mogelijk dat de stoornis onopgemerkt blijft tot op schoolgaande 

leeftijd, wanneer leerkrachten moeilijkheden in de interacties met leeftijdsgenootjes opmerken 

(Johnson et al., 2007).  

Hoewel geen enkele specifieke factor alle kinderen met een autismespectrumstoornis typeert, 

zijn een aantal vroege sociale tekorten (bijvoorbeeld op vlak van joint attention, zie verder) 
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vrij betrouwbare indicaties voor ASS (Sigman, Dijamco, Gratier, & Rozga, 2004). Mede door 

de media is recent het publieke bewustzijn rond autisme gestegen, waardoor ouders meer en 

meer aandacht hebben voor deze vroege signalen en er al vlug een samenwerking ontstaat 

tussen ouders en professionals (Langan, 2011). 

 

Sociale interactie 

Over het algemeen vertonen kinderen met ASS tekorten in hun sociale verhoudingen. Ze 

lijken geen contact te zoeken met anderen, zijn graag alleen, negeren hun ouders’ vraag om 

aandacht, maken weinig oogcontact en pogen zelden de aandacht van anderen te trekken via 

gebaren of vocalisaties. Op latere leeftijd hebben ze moeilijkheden zich in te leven in de 

emoties van anderen en hebben ze weinig of geen vrienden (Johnson et al., 2007).  

Eén van de meest onderscheidende karakteristieken van ASS bij het preverbale kind is een 

inadequate ontwikkeling van joint attention. Joint attention is de vaardigheid om oogcontact, 

affect of gebaren te gebruiken met als doel het delen van sociale ervaringen met anderen. 

Prototypisch voor gedeelde aandacht is het aanwijzen of tonen van speelgoed om het plezier 

ervan te kunnen delen (Mundy & Markus, 1997). Onderzoek toonde aan dat jonge kinderen 

met ASS minder joint attention gedragingen stellen en minder goed in staat zijn hun 

vocalisaties, blikrichting en gebaren af te stemmen in vergelijking met normaal 

ontwikkelende kinderen of kinderen met andere ontwikkelingsstoornissen (Shumway & 

Wetherby, 2009). Ook sociale oriëntatie, zoals het consistent reageren op de eigen naam, is 

een vroege vaardigheid die vaak verstoord is bij kinderen met ASS (Leekam & Ramsden, 

2006). Toch is het niet specifiek voor kinderen met autisme, gezien een gehoorstoornis 

evengoed de reden voor deze non-respons kan vormen. Horen lijkt selectief te zijn bij 

kinderen met ASS: ze horen en reageren goed op omgevingsgeluiden maar niet op menselijk 

stemgeluid (Leekam & Lopez, 2000). 

Omdat kinderen met ASS fundamentele bouwstenen voor hun sociale vaardigheden missen, 

lijken zij minder goed in staat adequate relaties met leeftijdsgenoten, passend bij hun leeftijd 

en taalvermogen, op te bouwen. Vaak beschouwen normaal ontwikkelende kinderen de 

interesses van individuen met autisme als vreemd, met sociale exclusie tot gevolg (Bass & 

Mulick, 2007; Sansosti, 2010). Vriendschapsbanden worden bovendien gehinderd door een 

gebrekkige centrale coherentie of het onvermogen om stimuli op een globale manier te 

interpreteren. Kinderen met autisme focussen op de delen, maken minder gebruik van de 

context en missen het grote geheel, wat van sociale interacties een ware uitdaging maakt 

(Rajendran & Mitchell, 2007). Daarnaast hebben zij problemen met het begrijpen van de 
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mentale toestanden en perspectieven van anderen, het zogenaamde theory-of-mind (ToM) 

deficit. ToM is het besef dat anderen gedachten en gevoelens hebben die onafhankelijk zijn 

van de eigen gedachten en gevoelens, wat toelaat de informatie over de gemoedstoestand af te 

leiden op basis van externe gedragingen. Dit verklaart de moeilijkheden die kinderen met 

ASS hebben op vlak van empathie, dingen delen en het bieden van troost (Baron-Cohen, 

Leslie, & Frith, 1985). 

 

Communicatie  

Naast de beperkingen op vlak van sociale interactie, kenmerkt het autismespectrum zich ook 

door een kwalitatieve stoornis in de communicatie. Het ontbreken van gesproken taal werd 

steeds beschouwd als karakteristiek voor autisme, vooral wanneer ook de behoefte om te 

communiceren en het gebruik van gebaren of andere non-verbale inspanningen ontbreken. 

Nochtans beheersen kinderen die zich eerder aan het milde eind van het continuüm bevinden, 

en in het bijzonder diegene met normale cognitieve vaardigheden, vaak wel in zekere mate de 

gesproken taal. Mogelijk verloopt dit spreken echter niet zo vloeiend en ontbreekt enige 

functie of communicatieve inhoud (Mundy & Markus, 1997). Daarnaast typeren ook een 

stereotiep en herhaald taalgebruik en eigenaardige woordkeuzes het autismespectrum (APA, 

2000). 

Ongeveer 25% tot 30% van de kinderen met ASS starten op een bepaald moment met het 

uiten van woorden, maar stoppen een tijdje later alweer met praten, meestal tussen de leeftijd 

van 15 en 24 maanden. Deze regressie kan eveneens betrekking hebben op non-verbale 

communicatie (wuiven, aanwijzen,…) en sociale vaardigheden (oogcontact, respons op 

positieve bekrachtiging,…) (Tuchman & Rapin, 1997; Werner & Dawson, 2005). Een aantal 

vroege mijlpalen op vlak van sociale communicatie kunnen het herkennen van symptomen 

van ASS vóór de leeftijd van achttien maanden faciliteren. Voorbeelden zijn het ontbreken 

van uitingen zoals “oh” of “ah”, een gebrek aan interesse in of respons op neutrale 

mededelingen, niet herkennen van de stem van de primaire verzorger, negeren van 

vocalisaties, pas op latere leeftijd beginnen brabbelen,… (American Academy of Pediatrics, 

2004). 

De kwalitatieve beperking in de communicatie blijkt ook uit de afwezigheid van gevarieerd, 

spontaan fantasiespel (‘doen-alsof spelletjes’) of sociaal imiterend spel, dat past bij het 

ontwikkelingsniveau (APA, 2000). Kinderen met ASS manipuleren objecten vaak op een 

stereotiepe en ritualistische manier. Hun spel is repetitief en mist creativiteit en imitatie. 

Typische voorbeelden zijn het ordenen van kleurpotloden in plaats van er mee te kleuren en 
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het draaien aan de wielen van speelgoedautootjes en ze in rijen plaatsen, eerder dan er mee te 

rijden. Deze kinderen kunnen uren alleen spelen, zonder al te veel nood aan aandacht of 

supervisie (Johnson et al., 2007; Rutherford, Young, Hepburn, & Rogers, 2007). 

 

Stereotiep gedrag 

Een derde en laatste onderdeel van de autisme triade, zijn de beperkte, repetitieve en 

stereotiepe gedragingen, interesses en activiteiten. De International Statistical Classification 

of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision (ICD-10) en de Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision (DSM-IV-TR) 

onderscheiden vier subtypes van gedragingen: preferentie voor een aantal beperkte interesses, 

disfunctionele routines of rituelen, repetitieve motorische maniërismen en een persistente 

preoccupatie met delen van objecten (Leekam, Prior, & Uljarevic, 2011). Deze twee laatste 

worden vaak samengenomen onder de noemer ‘lagere klasse repetitieve gedragingen’ 

(Turner, 1999). De meeste kinderen met ASS vertonen deze repetitieve en stereotiepe 

motorische gedragingen op een zeker punt in hun ontwikkeling, ofwel met de eigen 

lichaamsdelen (bijvoorbeeld fladderen), ofwel aan de hand van objecten (bijvoorbeeld 

herhaaldelijk vergieten van water) (Leekam et al., 2011). De twee eerste subtypes beschreven 

door de DSM-IV-TR en ICD-10 vormen samen de ‘hogere klasse gedragingen’ (Turner, 

1999). Binnen deze categorie staat uniformiteit en stabiliteit centraal. Het omvat het persistent 

vasthouden aan routines en rituelen, de drang naar specifieke voedingsmiddelen en 

kledingstukken en weerstand ten opzichte van verandering in de omgeving. Daarnaast is er 

binnen deze klasse ook sprake van extreme interesses voor bepaalde objecten, activiteiten of 

onderwerpen, zoals planeten, voetbal of het verzamelen van voorwerpen. Hier is men dan 

obsessief mee bezig, vaak ten koste van andere bezigheden (Leekam et al., 2011). 

 

Bijkomende kenmerken 

Bovenop deze kerneigenschappen van ASS zijn er nog een aantal andere belangrijke co-

existerende condities. De verstandelijke beperking is er één van, maar blijkt minder frequent 

dan aanvankelijk gedacht. Vóór 1990 werd de prevalentie bij personen met ASS geschat op 

90%, sinds het nieuwe millennium rapporteert men echter prevalentiecijfers van minder dan 

50% (Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network Surveillance Year 2000 

Principal Investigators, 2007; Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network 

Surveillance Year 2002 Principal Investigators, 2007). De cognitieve capaciteiten bij 

personen met ASS variëren van ernstige mentale retardatie tot superieur intellectueel 
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functioneren, waarbij de performale competenties vaak beter ontwikkeld zijn dan de verbale 

(American Academy of Pediatrics Committee on Children with Disabilities, 2001b). Los 

daarvan kunnen kinderen met autisme specifieke talenten bezitten. Vaak heeft dit te maken 

met een uitzonderlijk goed geheugen, buitengewone rekenvaardigheden, een opmerkelijk 

concentratievermogen, of een muzikaal of artistiek talent. Indien dit geen verbetering van het 

algemeen functioneren tot gevolg heeft en niet functioneel is voor het dagelijks leven, spreekt 

men van splintervaardigheden (Williams, Goldstein, Carpenter, & Minshew, 2005). 

Verder zijn er op sensomotorisch vlak frequent problemen. Kinderen met ASS kunnen 

tegelijkertijd hypo- en hypersensitief zijn voor stimuli van dezelfde aard. Zo is het 

bijvoorbeeld mogelijk dat zij de details van een object waarnemen, maar niet opmerken dat 

anderen de kamer binnenkomen en verlaten. Anderen reageren zeer defensief bij tactiele 

sensaties als omhelzingen en aanrakingen met zachte voorwerpen, maar zijn ongevoelig wat 

pijn betreft. Sensorische factoren gerelateerd aan voeding, zoals textuur, kleur en smaak, 

leiden soms tot zeer beperkte voedingspatronen (Iarocci & McDonald, 2006). Daarnaast 

bestaat de mogelijkheid dat kinderen met ASS een atypische motorische ontwikkeling 

doormaken of kampen met een slechte coördinatie of dyspraxie. Sommigen zijn hyperactief 

en hebben een externe aandachtsfocus, wat doet denken aan Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD), anderen zijn eerder hypoactief en teruggetrokken en hebben een interne 

aandachtsfocus (Gadow, DeVincent, & Pomeroy, 2006; Johnson et al., 2007). 

Taalstoornissen, stemmingsfluctuaties, afwijkingen op vlak van slapen, vreemde reacties op 

prikkels en dergelijke, kunnen tevens samengaan met ASS. De autismespectrumstoornis kent 

dus een ruime variabiliteit in de aanwezigheid en intensiteit van zijn symptomen, met een 

gebrekkige overeenkomst op vlak van diagnostische labeling en DSM-IV-TR classificatie tot 

gevolg (Williams et al., 2008). 

 

Classificatie 

 

DSM-IV-TR classificatie 

Binnen de autismespectrumstoornissen differentieert de DSM-IV-TR tussen drie 

ontwikkelingsstoornissen: autisme of de autistische stoornis, de pervasieve 

ontwikkelingsstoornis – niet anderszins omschreven en het syndroom van Asperger. Hoewel 

de klinische manifestatie afhangt van de ernst van de stoornis, ervaren alle kinderen met een 

autistische stoornis in zekere mate kwalitatieve beperkingen in de sociale interactie en 

communicatie en vertonen ze repetitieve, stereotiepe gedragingen (APA, 2000). De diagnose 
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is gebaseerd op de aanwezigheid van minimum zes van de criteria beschreven in de DSM-IV-

TR, waarvan minstens twee gerelateerd zijn aan verstoringen op vlak van sociale 

wederkerigheid, één aan een stoornis in de communicatie en één aan de stereotiepe 

gedragingen. Vertragingen of afwijkingen moeten voor minstens één van deze domeinen 

ontstaan zijn voor de leeftijd van drie jaar (American Academy of Pediatrics, Committee on 

Children With Disabilities, 2001b; APA, 2000).  

De diagnose PDD-NOS wordt gesteld wanneer een kind tegemoet komt aan een aantal, maar 

niet alle, criteria van de autistische stoornis (American Academy of Pediatrics, Committee on 

Children With Disabilities, 2001b). Dit is bijvoorbeeld het geval bij een late intrede van de 

symptomen, een atypisch klinisch beeld, een mildere symptomatologie of een combinatie van 

voorgaande. Vaak echter is de keuze tussen de diagnose autistische stoornis versus PDD-NOS 

vatbaar voor interpretatie (Mattila et al., 2011). 

Het syndroom van Asperger kenmerkt zich door povere relaties met leeftijdsgenoten, een 

gebrek aan empathie, specifieke interesses en abnormale fixaties. In tegenstelling tot de 

autistische stoornis, treft men bij deze autismespectrumstoornis vaak een typisch 

intelligentieprofiel en relatief kenmerkende taalvaardigheden aan (American Academy of 

Pediatrics, Committee on Children With Disabilities, 2001b). Hoewel kinderen met het 

syndroom van Asperger verbaal vaak heel vlot zijn aangaande onderwerpen die hen 

interesseren, kunnen ze eenvoudige emoties moeilijk onder woorden brengen en zijn ze niet in 

staat de gevoelens en gezichtspunten van anderen te erkennen. Ze maken gebruik van te 

formele en ongewone taal en hebben moeite met pragmatiek (Johnson et al., 2007). Er heerst 

heel wat controverse omtrent de definitie van deze stoornis. Bovendien stelt de vraag zich of 

het syndroom van Asperger wel te onderscheiden valt van hoogfunctionerend autisme 

(Mayes, Calhoun, & Crites, 2001). 

 

Sociale subtypologie 

De validiteit van bovenstaande diagnostische categorieën wordt dikwijls betwijfeld. Men kan 

zich afvragen of het niet zinvoller is het spectrum op te delen volgens een sociale 

subtypologie. Wing beschreef drie klinische subtypes binnen de pervasieve 

ontwikkelingsstoornissen, met de kwaliteit van de sociale interactie als belangrijkste 

onderscheidende factor: “aloof”, “passive” en “active but odd” (Bonde, 2000). De afzijdige 

groep (aloof) is waarschijnlijk het makkelijkst te onderscheiden en sluit het dichtst aan bij het 

populair heersende beeld van het kind met autisme. Er is een duidelijke terughoudendheid en 

onverschilligheid, vooral ten opzichte van leeftijdsgenoten, en de meeste kinderen in deze 
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groep hebben een vrij ernstige verstandelijke beperking. In de passieve groep (passive) dient 

het sociale tekort zich aan als passiviteit. Hoewel deze kinderen zelf geen spontane 

toenadering zoeken, gaan zij wel in op de pogingen tot contact van anderen. Ze bezitten 

gelijkaardige kenmerken als de afzijdige groep, maar in minder uitgesproken vorm, wat hen 

toegankelijker en volgzamer maakt. Kinderen die behoren tot het actief-maar-bizarre type 

(active but odd) nemen actief initiatief tot sociaal contact maar gedragen zich naïef, vreemd, 

onaangepast en eenzijdig. Ze praten continu over eenzelfde, favoriete onderwerp en stellen 

telkens dezelfde reeks vragen, zonder aandacht te besteden aan het antwoord. De cognitieve 

vermogens van deze kinderen lopen uiteen, maar blijken vaak hoger dan die van de afzijdige 

groep (Wing, 1997). 

 

Recente ontwikkeling: DSM-5 

De huidige DSM-IV-TR criteria werden afgelopen jaren bekritiseerd vanuit klinisch en 

epidemiologisch oogpunt. De DSM-5, die eerstdaags verschijnt, poogt tegemoet te komen aan 

deze tekortkomingen. In de nieuwste editie van de Diagnostic en Statistical Manual is er geen 

sprake meer van autisme, het syndroom van Asperger, PDD-NOS en de desintegratiestoornis 

van de kindertijd als aparte stoornissen, maar worden zij aangeduid met de overkoepelende 

term autismespectrumstoornis. Daarnaast wordt, door het samenbrengen van sociale en 

communicatieve gebreken in één categorie, de overstap gemaakt van de tot nu toe bekende 

triade van symptomen naar een dyade. Ook zal met de komst van de DSM-5 een diagnose 

ASS de aanwezigheid vereisen van alle drie de symptomen inzake sociale en communicatieve 

gebreken en twee van de vier symptomen op vlak van repetitieve gedragingen, waardoor de 

lat wat hoger komt te liggen (Matson, Hattier, & Williams, 2012; Tchaconasa & Adesmanb, 

2013). 

 

Assessment 

 

Onderzoek benadrukt het belang van vroegtijdige interventie bij kinderen met ASS (Myers & 

Johnson, 2007; Rogers & Vismara, 2008). Vroege detectie is dan ook cruciaal en vereist de 

beschikbaarheid van valide instrumenten voor screening en diagnose van jonge kinderen 

(Zwaigenbaum et al., 2009). Omdat de symptomatologie van ASS kan variëren naargelang de 

omgeving, is het cruciaal om tijdens de fase van assessment meerdere bronnen en contexten te 

bevragen. Terwijl in een oudergesprek informatie wordt verzameld omtrent de 

ontwikkelingsgeschiedenis en het huidige functioneren van het kind, zal directe observatie en 
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interactie de visie van de ouders verder aanvullen. Ook het oordeel van de leerkracht wordt 

indien mogelijk ingewonnen. Al deze informatie, bij voorkeur bekomen aan de hand van 

gestandaardiseerde instrumenten, kan dan geïntegreerd worden in een DSM-IV-TR diagnose 

(Ozonoff, Goodlin-Jones, & Solomon, 2005). 

 

De laatste decennia werden heel wat screeningsinstrumenten en een aantal diagnostische 

instrumenten voor ASS ontwikkeld. Deze helpen de clinicus gedetailleerde en gestructureerde 

informatie bijeen te garen en verhogen de accuraatheid en betrouwbaarheid van de evaluatie. 

Screening omvat het identificeren van kinderen die nood hebben aan verdere monitoring of 

diagnostische beoordeling. Twee van de meest gebruikte en gevalideerde 

screeningsinstrumenten voor ASS bij kinderen en adolescenten zijn de Social Communication 

Questionnaire en de Social Responsiveness Scale (Charman & Gotham, 2013). De Social 

Communication Questionnaire (SCQ; Rutter, Bailey, & Lord, 2003) is een 

oudergerapporteerde vragenlijst gebaseerd op het Autism Diagnostic Interview-Revised, 

geschikt voor kinderen vanaf vier jaar met een mentale leeftijd van ten minste 24 maanden. 

Het bestaat uit 40 ja/nee items en is beschikbaar in twee versies, die peilen naar 

respectievelijk de ontwikkelingsgeschiedenis en het huidige gedrag van het kind. De SCQ 

maakt het mogelijk te differentiëren tussen autisme en de andere autismespectrumstoornissen 

(Ozonoff et al., 2005; Schanding, Nowell, & Goin-Kochel, 2012). 

De Social Responsiveness Scale (SRS; Constantino & Gruber, 2005) is een uit 65 items 

bestaande vragenlijst die ingevuld wordt door de ouder of leerkracht van het kind. Zowel de 

oorspronkelijke als de Nederlandstalige versie (Roeyers, Thys, Druart, De Schryver, & 

Schittekatte, 2011) hebben uitstekende psychometrische kwaliteiten (Charman & Gotham, 

2013). De vragenlijst wordt in de methodesectie verder toegelicht. 

 

De publicatie van twee gestandaardiseerde diagnostische instrumenten, het Autism Diagnostic 

Interview-Revised en het Autism Diagnostic Observation Schedule, bracht een einde aan de 

grote verschillen tussen settings in de herkenning en interpretatie van de symptomen en 

worden vandaag dan ook beschouwd als de ‘gouden standaard’ in de diagnose van ASS 

(Ozonoff et al., 2005). Het Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R; Rutter, LeCouteur, 

& Lord, 2003) is een uitgebreid en intensief, semigestructureerd interview dat wordt 

afgenomen door een getrainde clinicus, met de ouders als informant. De ADI-R kwantificeert 

de communicatie, sociale ontwikkeling, het spel en de repetitieve en stereotiepe gedragingen 

en is dus gelinkt aan de diagnostische criteria van de DSM-IV-TR en de ICD-10. Afname en 

http://www.hogrefe.nl/over-hogrefe/auteurs/auteurs-single/herbert-roeyers.html
http://www.hogrefe.nl/over-hogrefe/auteurs/auteurs-single/martine-thys.html
http://www.hogrefe.nl/over-hogrefe/auteurs/auteurs-single/celina-druart.html
http://www.hogrefe.nl/over-hogrefe/auteurs/auteurs-single/maarten-de-schryver.html
http://www.hogrefe.nl/over-hogrefe/auteurs/auteurs-single/mark-schittekatte.html
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scoring ervan neemt anderhalf tot drie uur in beslag (Charman & Gotham, 2013; Ozonoff et 

al., 2005; Ventola et al., 2006). 

Het Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS; Lord, Rutter, DiLavore, & Risi, 1999) 

is een semigestructureerde, interactieve observatie van het kind met een vermoeden van ASS. 

Het instrument voorziet gelegenheden voor sociale interactie en communicatie, waardoor 

spontaan gedrag uitgelokt wordt in een gestandaardiseerde context. Met de toevoeging van 

een nieuwe module voor kinderen jonger dan 30 maanden (Luyster et al., 2009), bevat de 

ADOS vijf verschillende modules, tussen dewelke getrainde clinici kiezen op basis van het 

taal- en ontwikkelingsniveau van het kind. Net zoals de ADI-R, werd de ADOS gecreëerd 

door operationalisatie van de DSM-IV-TR criteria voor autisme (Charman & Gotham, 2013; 

Ozonoff et al., 2005; Ventola et al., 2006). De scores van beide instrumenten worden soms 

gebruikt om de ernst van de symptomen en veranderingen over de tijd in kaart te brengen. 

Toch moet men voor ogen houden dat ze in de eerste plaats dienen om te differentiëren tussen 

individuen met en zonder ASS (Charman & Gotham, 2013). 

 

Epidemiologie  

 

Al sinds de eerste publicaties over autisme, is het duidelijk dat de ontwikkelingsstoornis 

vooral jongens treft. Acht van de elf gevallenstudies beschreven door Kanner en alle vier de 

gevallen beschreven door Asperger waren van het mannelijke geslacht (Asperger, 1944 in 

Werling & Geschwind, 2013; Kanner, 1943 in Werling & Geschwind, 2013). Over de 

decennia heen rapporteerden prevalentiestudies man:vrouw ratio’s gaande van 1,33:1 tot 

15,7:1 (Fombonne, 2009). Intussen is het duidelijk dat er ongeveer vier maal meer jongens 

met ASS gediagnosticeerd worden dan meisjes. Bovendien loopt de ratio op tot 10:1 voor 

hoogfunctionerend autisme en het Asperger syndroom. De geslachten zijn dan weer 

gelijkmatiger vertegenwoordigd indien er additioneel sprake is van een matige tot ernstige 

mentale retardatie. Hier wordt een man:vrouw ratio van 2:1 naar voor geschoven 

(Dworzynski, Ronald, Bolton, & Happé, 2012). 

 

Epidemiologisch onderzoek naar autisme startte in de jaren ’60 en werd sindsdien uitgevoerd 

in heel wat landen. Fombonne (2009) biedt een overzicht van de resultaten van 43 studies, 

gepubliceerd sinds 1966, die schattingen opleverden voor de prevalentie van 

autismespectrumstoornissen wereldwijd. Voor de autistische stoornis varieerden de 

prevalentiecijfers van 0,7/10000 tot 72,6/10000, met een gemiddelde waarde van 20,6/10000. 
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Uit dit overzicht bleek een negatieve correlatie van de prevalentie met de steekproefgrootte: 

kleinschaligere studies leverden hogere prevalentieschattingen op. Ook de correlatie van de 

prevalentie met het publicatiejaar was statistisch significant. Studies die een prevalentie van 

meer dan 7/10000 aantoonden, bleken steeds studies gepubliceerd na 1987. Deze bevindingen 

indiceren dat de prevalentie de laatste 15 à 20 jaar steeds hoger wordt geschat (Fombonne, 

2009). Wanneer enkel studies gepubliceerd sinds 2000 in rekening worden gebracht, 

uitgevoerd in uiteenlopende geografische gebieden en door verscheidene onderzoeksteams , 

convergeren de meeste naar een mediaan van 17/10000 voor de autistische stoornis 

(Elsabbagh et al., 2012). 

De pervasieve ontwikkelingsstoornis - niet anderszins omschreven maakte in het verleden 

veel minder onderwerp uit van epidemiologische studies. Het in toenemende mate herkennen 

van het belang en de relevantie ervan voor ASS, leidde in recenter epidemiologisch onderzoek 

tot de inclusie van deze atypische vorm van autisme. Daaruit kwam een gemiddelde 

prevalentie voor PDD-NOS van 37,1/10000 naar voor, een prevalentie die 1,8 keer hoger ligt 

dan die van autisme. Het blijkt dus om een zeer substantiële groep binnen de 

autismespectrumstoornissen te gaan (Fombonne, 2009). 

Epidemiologische studies van het syndroom van Asperger zijn zeldzaam. Dit is waarschijnlijk 

te wijten aan het feit dat de ICD-10 en de DSM-IV deze stoornis nog maar vrij recent als 

aparte diagnostische categorie beschouwen (Fombonne, 2009). Kadesjo, Gillberg, en Hagberg 

(1999) schatten de prevalentie van het Asperger syndroom op 48/10000. Deze studie baseerde 

zich echter maar op een handvol gevallen, wat de resultaten zeer onnauwkeurig maakt. 

Recentere publicaties onthulden consistent kleinere aantallen van kinderen met het syndroom 

van Asperger in vergelijking met autisme. Hoewel het op basis van deze beperkte hoeveelheid 

onderzoek moeilijk blijft de prevalentie van autisme met die van het syndroom van Asperger 

te vergelijken, lijkt een ratio van 3:1 à 4:1 een acceptabele (maar conservatieve) inschatting. 

Dit vertaalt zich in een prevalentie van om en bij de 6/10000 voor het syndroom van Asperger 

(Fombonne, 2009). 

Door het samennemen van de voorgaande schattingen bekomt men een benadering van de 

prevalentie van het autismespectrum: 63,7/10000 of circa 1 kind op 150. De resultaten van 

prevalentiestudies uitgevoerd door uiteenlopende teams, in verschillende regio’s en landen, 

convergeren telkens naar schattingen voor ASS van ongeveer 60 à 70 op 10000, bovenal 

wanneer men enkel studies met een verbeterde methodologie beschouwt (Fombonne, 2009). 

Een recenter overzicht van Elsabbagh et al. (2012) bevestigt dit. De meerderheid van de 

studies uitgevoerd sinds 2000 convergeren naar een mediane waarde van 62/10000 voor de 
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pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Dit cijfer vormt op dit moment dan ook de best 

beschikbare schatting  (Elsabbagh et al., 2012). 

 

Desalniettemin rapporteren een aantal studies prevalenties die twee tot drie keer hoger liggen. 

Kim et al. (2011) schatten de prevalentie van ASS in Zuid-Korea op 2,64%. Doelpopulatie 

van de studie waren kinderen tussen 7 en 12 jaar oud. De totale populatie werd opgedeeld in 

twee groepen, met twee verschillende steekproeven tot gevolg: een steekproef uit de algemene 

populatie en een hoogrisicogroep. De onderzoekers schoven culturele variabiliteit naar voor 

als potentieel verklarende factor. Koreanen beschouwen autisme als een stigmatiserende, 

erfelijke aandoening, waardoor ouders die de diagnose vreesden mogelijk niet participeerden 

of geen ASS symptomen rapporteerden. Dit zou echter moeten leiden tot een bias in de 

richting van een lagere prevalentie en werd dus van tafel geveegd. Wat wel een overschatting 

tot gevolg kon hebben, was de niet zo optimale participatiegraad (<80%) in de algemene 

populatiesteekproef. In een context waar maar weinig diensten voor kinderen met 

ontwikkelingsstoornissen voorhanden zijn, valt te verwachten dat ouders van kinderen met 

ernstige, nog niet erkende problemen met een grotere waarschijnlijkheid zullen deelnemen 

aan onderzoek in vergelijking met ouders die zich geen zorgen maken. Het is inderdaad in de 

algemene populatiesteekproef dat de hoogste prevalentie (1,89%) werd aangetroffen. De 

prevalentieschattingen van de hoogrisicogroep waren wel van dezelfde orde als voorgaand 

epidemiologisch onderzoek (Kim et al., 2011). 

Charman (2011) wijst in dit verband op een aantal factoren die mee de prevalentie van 

autisme bepalen. Zo spelen de gebruikte diagnostische criteria een belangrijke rol. Kim et al. 

(2011) rekenden deelnemers tot kinderen met een autismespectrumstoornis indien zij 

voldeden aan de DSM-IV criteria van één van de pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Dit 

leidt onvermijdelijk tot hogere prevalentiecijfers dan wanneer men de strengere criteria van de 

ICD-10 voor vroegkinderlijk autisme hanteert (Charman, 2011). Daarnaast benadrukt 

Charman de tekortkomingen op vlak van deelname in de verschillende stadia van de Zuid-

Koreaanse studie. De participerende scholen, de ouders die deelnamen aan de screening en de 

groep van ouders die in een volgend stadium toestemming gaven voor verder onderzoek 

waren relatief klein in aantal. Hoewel de gemeten kind- en schoolfactoren niet van invloed 

waren op de participatiegraad, zijn er tal van andere variabelen die een effect kunnen 

uitoefenen. De kennis van de ouders en school, hun interesse om deel te nemen aan een studie 

rond autisme en de bezorgdheid van de ouders over de ontwikkeling en het gedrag van hun 

kind bijvoorbeeld, kunnen de participatie op die manier beïnvloeden dat er een bias ontstaat in 
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de richting van een overschatting. Zo baseerden Kim et al. de geschatte prevalentie van 2,64% 

op 1460 diagnoses van ASS in een totale steekproef van 55266 kinderen. Slechts 201 

kinderen werden echter direct klinisch beoordeeld. Hoewel de onderzoekers via de 

betrouwbaarheidsintervallen de gemeten participatievariabelen incalculeerden, werden tal van 

andere, ongemeten variabelen niet in overweging genomen (Charman, 2011). 

De prevalentie van ASS in Zuid-Korea, zoals vastgesteld door Kim et al. (2011), staat in 

schril contrast met de 0,5% kinderen die halverwege hun kindertijd door de Zuid-Koreaanse 

gemeenschap erkend worden als kinderen met een beperking. De grote meerderheid van de 

kinderen die tegemoet kwamen aan de criteria had (nog) geen diagnose, wat betekent dat zij al 

hun hele leven les volgen en geïntegreerd zijn in normale scholen en klassen. Dit bevestigt dat 

ontwikkelingsstoornissen zoals autisme onderhevig zijn aan de omgeving waarin een kind 

opgroeit (Charman, 2011; Kim et al., 2011). 

 

Ook de studie van Baird et al. (2006) schatte de prevalentie hoger dan het gros van het 

epidemiologisch onderzoek. In South Thames, Verenigd Koninkrijk, vonden zij aan de hand 

van een steekproef van 9- tot 10-jarigen een prevalentie van 116,1/10000. Kawamura, 

Takahashi, en Ishii (2008) onderzochten de incidentie van ASS in Toyota, Japan, en kwamen 

tot een cijfer van 1,81%. Volgens de meta-analyse van Williams, Higgins, en Brayne (2006) 

leveren studies uit Japan wel vaker significant hogere schattingen op dan Noord-Amerikaans 

onderzoek. Dit kan te wijten zijn aan een aantal factoren. In vergelijking met diegene in 

Noord-Amerika, vond een grotere proportie van de Japanse studies plaats in stedelijke 

gebieden. Daarnaast maakten (bijna) alle Japanse studies gebruik van een prospectief design 

en trokken ze hun steekproef uit de normale populatie, eerder dan gebruik te maken van 

klinische samples. Landen verschillen onmiskenbaar op vlak van de diagnostische procedures 

die zij hanteren. Het effect van geografische locatie kan ook te maken hebben met de 

beschikbare diensten in dat land en de mate van bewustzijn van de stoornis (Williams et al., 

2006). Dit wordt in wat volgt verder toegelicht. 

 

Autisme-epidemie? 

 

De aanvankelijk als zeldzaam beschouwde autismespectrumstoornissen, worden de laatste 

decennia in steeds grotere aantallen geïdentificeerd (Matson & Kozlowski, 2011). Meer dan 

40 jaar geleden maakte Lotter (in Rutter, 2005) een onderscheid tussen personen met het 

kernsyndroom, personen met een minder consistent patroon en een derde “niet-autistische” 
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groep, die autistiforme kenmerken bezit. Het samenvoegen van deze drie groepen leidde tot 

een prevalentie van 7,3/10000 en deze groep is vergelijkbaar met wat we vandaag ASS 

noemen. Fombonne (1999) wees op een minimum prevalentie van 18,7/10000. Nog eens tien 

jaar later wordt een prevalentiecijfer van 60 à 70 op 10000 naar voren geschoven (Elsabbagh 

et al., 2012; Fombonne, 2009).  

 

De wereldwijde toename in de geschatte prevalentie doet de vraag rijzen of er sprake is van 

een autisme-epidemie. Om die hypothese te toetsen is het allereerst belangrijk een 

onderscheid te maken tussen de begrippen prevalentie en incidentie. De prevalentie drukt de 

proportie uit van individuen in een populatie die lijden aan een bepaalde stoornis, terwijl de 

incidentie staat voor het aantal nieuwe gevallen van een stoornis in een populatie, gemeten 

over een zekere periode (Fombonne, 2009).  

De grote meerderheid van het autismeonderzoek gebruikte tot hiertoe prevalentiecijfers als 

primaire maat voor de frequentie van de stoornis. Slechts een minderheid rapporteerde 

incidentiecijfers, terwijl deze in principe essentieel zijn om tendensen over de tijd heen te 

bestuderen (Blaxill, 2004). Volgens een studie van geboortecohorten in Massachusetts, steeg 

de incidentie van autismespectrumstoornissen bij jonge kinderen van 56/10000 in 2001 tot 

93/10000 in 2005 (Manning et al., 2011). In Taiwan steeg de jaarlijkse incidentie van 

0,91/10000 in 1997 tot 4,41/10000 in 2005 (Chien et al., 2011).  

Het nagaan van de incidentie vereist eenduidigheid omtrent het tijdstip dat zal worden 

gebruikt en dat is net bij autisme niet vanzelfsprekend. Men kan kiezen voor zowel het tijdstip 

waarop de diagnose werd gesteld, als het geboortejaar van het kind met autisme, de leeftijd 

van aanvang van de symptomen of de leeftijd waarop het kind werd aangemeld bij 

dienstverlenende instanties (Blaxill, 2004). 

 

Hoewel het intussen duidelijk is dat het aantal mensen gediagnosticeerd met ASS snel 

toeneemt, bestaat er heel wat controverse omtrent de redenen voor deze groei (Matson & 

Kozlowski, 2011). Factoren die mogelijk bijdragen aan deze gerapporteerde toename zijn 

wijzigingen in de diagnostische criteria, vroegere diagnosestelling, socioculturele invloeden, 

diagnostische substitutie, omgevingsgebonden en genetische factoren. 

 

Wijzigingen in de diagnostische criteria 

Bij gebrek aan biologische markers, is de diagnose van autismespectrumstoornissen gebaseerd 

op de klinische presentatie. Specifieke criteria worden toegepast en eventueel ondersteund 
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door resultaten van psychometrisch onderzoek (Leonard et al., 2010). De gebruikte 

diagnostische criteria zijn sterk gelinkt aan het tijdskader waarin een onderzoek plaatsvindt 

(Williams et al., 2006). Zo gebruikten studies uitgevoerd vóór 1980 voornamelijk de definities 

van Kanner, Lotter en Rutter, terwijl na 1980 de DSM-gebaseerde criteria en later ook de 

richtlijnen van de ICD-10 de bovenhand kregen (Fombonne, 2009). De invloed van enerzijds 

de tijd en anderzijds de gebruikte criteria op de prevalentieschattingen, kan dus niet los van 

elkaar worden gezien (Williams et al., 2006).  

Vandaag de dag spelen de DSM-IV-TR en ICD-10 een cruciale rol bij de diagnose. Nochtans 

zijn deze instrumenten niet vrij van subjectieve interpretatie, wat kan resulteren in 

discrepanties tussen beoordelaars en regio’s. Autisme is een stoornis die sterk varieert, zowel 

binnen als tussen individuen. Bovendien veranderen met elke revisie van de DSM of ICD ook 

de criteria voor de diagnose van ASS. Dit beïnvloedt de grenzen van het continuüm en heeft 

dus ongetwijfeld een invloed op de prevalentie en incidentie van de stoornis (Leonard et al., 

2010; Miller et al., 2013). Zo moesten volgens de DSM-III (APA, 1980) de symptomen 

aanvangen voor de leeftijd van 30 maanden, terwijl de herziene versie (APA, 1987) dit 

uitbreidde naar eender welk tijdstip in de kindertijd. Deze eenvoudige wijziging zorgde ervoor 

dat meer kinderen in aanmerking kwamen voor de diagnose. Er is evidentie dat dit leidde tot 

een groot aantal vals positieven, voornamelijk bij kinderen met een diepe verstandelijke 

handicap (Volkmar, 1996). De DSM-IV (APA, 1994) zorgde, door de aanvangsleeftijd naar 

36 maanden terug te brengen, dan weer voor een verenging van de diagnostische criteria 

(Nassar et al., 2009).  

Deskundigen zijn het nog oneens over de impact die de komst van de DSM-5 zal hebben op 

de prevalentie. Sommigen geloven dat het zal leiden tot een reductie in overdiagnose, anderen 

schuiven het risico naar voren dat goed functionerende individuen met een milde vorm van 

ASS uit de boot vallen (Tchaconasa & Adesmanb, 2013). Verscheidene studies vergeleken de 

criteria voor ASS van de DSM-IV-TR met die van de DSM-5 en kwamen tot de conclusie dat 

30 tot 45% van de kinderen, adolescenten en volwassenen met een DSM-IV-TR-diagnose 

ASS, niet meer voldeden aan de criteria van de DSM-5 (Matson, Belva, Horovitz, & 

Bamburg, 2012; Matson, Kozlowski, Hattier, Horovitz, & Sipes, 2012; McPartland, Reichow, 

& Volkmar, 2012; Worley & Matson, 2012). Volgens onderzoek van Huerta, Bishop, 

Duncan, Hus en Lord (2012) echter, zal 91% van de mensen met een diagnose ASS deze 

behouden onder de nieuwe criteria van de DSM-5. Toekomstig onderzoek en het gebruik van 

de nieuwe DSM in de klinische praktijk zal ongetwijfeld meer duidelijkheid scheppen. 
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Vroegere diagnosestelling 

Autisme wordt tegenwoordig op veel jongere leeftijd gediagnosticeerd. Vóór 1990 was het 

vrij ongewoon dat een kind jonger dan vijf jaar de diagnose kreeg, maar met de stijging van 

het aantal doorverwijzingen daalde de leeftijd van diagnosestelling (Caronna, 2003; Prior, 

2003). Dit leidde onvermijdelijk tot een toename van het aantal gerapporteerde gevallen, ook 

al bleven de prevalentie en incidentie stabiel (Fombonne, 2001). Parner, Schendel, en Thorsen 

(2008) toonden aan dat een verschuiving in leeftijd waarop de diagnose wordt gesteld vooral 

voor de jongere leeftijdsgroepen (drie jaar oud) leidt tot hogere prevalentiecijfers. Op elfjarige 

leeftijd is het verschil in prevalentie tussen vroeger en nu veel minder groot. Dit ondersteunt 

het argument dat de toegenomen prevalentiecijfers over de tijd heen voor minstens een deel 

toe te schrijven zijn aan een vroegere diagnosestelling (Parner et al., 2008). 

 

Socioculturele invloeden 

Een aantal sociale invloeden hebben ervoor gezorgd dat een kind vandaag sneller de diagnose 

ASS zal krijgen, ook al meldt het zich aan met dezelfde klinische kenmerken als pakweg 

twintig jaar geleden. Eén van de belangrijkste veranderingen is het toegenomen bewustzijn 

rond en het begrijpen van ASS, zowel aan de kant van de clinici als aan die van de 

maatschappij (Mandell & Palmer, 2005; Wing & Potter, 2002). Dit maakt dat kinderen op 

jongere leeftijd doorgestuurd worden voor beoordeling en via een snellere weg de diagnose 

kunnen bekomen (Prior, 2003). 

Daarnaast zijn ook de mythes rond de oorzaken van autisme en het stigma geassocieerd met 

de diagnose uit de weg geruimd (Wing & Potter, 2002). Tegenwoordig zorgt de diagnose 

zelfs voor een aantal voordelen, omdat men op die manier in aanmerking komt voor bepaalde 

vormen van dienstverlening en sociale ondersteuning (Caronna, 2003). 

 

Diagnostische substitutie 

De uitbreiding van de diagnostische grenzen en het toegenomen bewustzijn rond autisme bij 

clinici kan leiden tot diagnostische substitutie. Dit houdt in dat kinderen waarbij 

oorspronkelijk een andere primaire conditie geconstateerd werd, nu gediagnosticeerd worden 

met ASS. Zo zouden kinderen met een verstandelijke beperking én autistische kenmerken in 

het verleden primair het label verstandelijke beperking gekregen hebben, en pas als 

secundaire diagnose  ASS, terwijl dit vandaag net omgekeerd is (Leonard et al., 2010; Miller 

et al., 2013). 
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Twee types van diagnostische substitutie kunnen de prevalentieschattingen van ASS 

opblazen. Omwille van overlappende symptomatologie, overheersende autistiforme 

symptomen en een verhoogd bewustzijn rond deze stoornis, is het mogelijk dat kinderen 

verkeerdelijk ASS als primaire diagnose krijgen in plaats van een andere comorbide conditie. 

De aandoeningen waarbij deze verwarring kan optreden zijn echter zeldzaam (bijvoorbeeld 

gehoorstoornis, Fragiel X syndroom), waardoor het effect op de prevalentiecijfers klein is. 

Daarnaast is het ook mogelijk dat een andere conditie dan ASS wordt herkend, maar het kind 

toch ASS als primair label krijgt. Dit heeft te maken met de voordelen en extra ondersteuning 

waar de diagnose ASS recht op geeft. Het is vooral deze vorm van diagnostische substitutie 

die zal leiden tot een inflatie van de prevalentie (Coo et al., 2008; Leonard et al., 2010). 

 

Omgevingsgebonden en genetische factoren 

Ingeval de toegenomen prevalentiecijfers een werkelijke toename in ASS reflecteren, kunnen 

genetische factoren een uitkomst bieden. Hoewel er nog veel onduidelijkheid bestaat op dit 

vlak, spelen de zogenaamde nieuwe mutaties potentieel een rol. Recent werden een aantal 

individuele genen geïdentificeerd die een kleine bijdrage zouden leveren in het ontstaan van 

ASS. Omdat interacties niet uitgesloten zijn, is het belangrijk genetische mechanismen steeds 

te bestuderen in de context van omgevingsgebonden risicofactoren (Simonoff, 2012). 

Heel wat hypotheses bestaan omtrent de rol van de BMR vaccinatie (bof - mazelen - rode 

hond) in de vroege kindertijd, maar evidentie van een directe link tussen dit vaccin en ASS 

ontbreekt (Rutter, 2005). Daarnaast heeft een enorme vooruitgang in de perinatale en 

neonatale zorg geresulteerd in hogere overlevingskansen voor premature baby’s. Bij deze 

baby’s komen neurologische ontwikkelingsstoornissen, waaronder ook autisme, veel vaker 

voor dan in de normale populatie (Limperopoulus, 2009). Guillem, Cans, Guinchat, Ratel, en 

Jouk (2006) suggereerden perinatale risicofactoren en frequente neonatale hospitalisatie als 

mogelijke oorzaken voor ASS. Grether (2006) schuift dan weer de invloed van toxische 

chemicaliën en metalen naar voor. Echter geen van deze mogelijke omgevingsfactoren werd 

reeds gevalideerd (Wing & Potter, 2002). Enige vooruitgang in het testen van hypotheses 

omtrent omgevingsgebonden risicofactoren vereist de integratie van epidemiologisch en 

biologisch onderzoek (Rutter, 2005). 

 

Na een decennium van epidemiologisch onderzoek is het dus nog steeds niet helemaal 

duidelijk of de stijgende trend in de prevalentie van ASS een werkelijke toename 

weerspiegelt. Evidentie suggereert dat de toename deels kan toegeschreven worden aan 
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bovenstaande factoren. Toch blijft dit grotendeels onmeetbaar. De vraag in welke mate een 

echte stijging van de prevalentie is opgetreden blijft cruciaal om de classificatie, 

epidemiologie en etiologie van autismespectrumstoornissen beter te begrijpen, maar kan enkel 

beantwoord worden na controle voor deze factoren (Leonard et al., 2010).  

 

Autisme en GON 

 

Kinderen met autisme die les volgen in het reguliere onderwijs komen in aanmerking voor 

geïntegreerde onderwijs begeleiding. Geïntegreerd onderwijs (GON) is een samenwerking 

tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs. Het stelt leerlingen met een handicap, 

leer- of opvoedingsproblemen in staat, tijdelijk of permanent, gedeeltelijk of volledig, les te 

volgen in het normaal onderwijs, mits hulp vanuit het buitengewoon onderwijs. Volledig 

versus gedeeltelijk betekent dat het kind respectievelijk alle lessen versus minstens twee halve 

dagen per week les volgt in het gewoon onderwijs. Permanente integratie houdt in dat de 

leerling ten minste vanaf 1 oktober tot en met 30 juni de lessen in het gewoon onderwijs 

volgt. De integratie is tijdelijk wanneer dit niet het geval is (Vlaams Ministerie van Onderwijs 

en Vorming, 2003).  

GON kan georganiseerd worden op niveau van het kleuter-, lager, secundair of hoger 

onderwijs, met uitzondering van het universitair onderwijs (Vlaams Ministerie van Onderwijs 

en Vorming, 2003). Leerlingen met ASS hebben recht op twee jaar begeleiding per 

onderwijsniveau (kleuter, lager, secundair en hoger). Indien nog nood is aan extra 

ondersteuning, kan gebruikt gemaakt worden van een extra budget (3,6 miljoen euro). De 

begeleidende scholen voor buitengewoon onderwijs beslissen autonoom welke leerlingen 

deze verdere ondersteuning krijgen (T. Mardulier, persoonlijke communicatie, 4 februari 

2013). 

 

De school voor buitengewoon onderwijs krijgt aanvullende lestijden of aanvullende uren en 

een integratietoelage of -krediet: het GON-pakket. Op basis hiervan stelt de school een GON-

team samen, waartoe artsen, psychologen, orthopedagogen, kinesitherapeuten, 

ergotherapeuten, kinderverzorgers, verplegers, maatschappelijk werkers, logopedisten en 

leerkrachten kunnen behoren. Het GON-pakket wordt berekend op basis van het aantal GON-

leerlingen die de school voor buitengewoon onderwijs begeleidt. Het dient zo efficiënt 

mogelijk ingezet te worden in het belang van en volgens de wisselende behoeften van de 
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GON-leerlingen en hun scholen (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2003; 

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2006). 

 

Om toelating te krijgen tot het GON, moet de leerling in het bezit zijn van een aantal 

documenten. Algemeen geldt dat hij moet beschikken over een inschrijvingsverslag dat hem 

toelaat tot het buitengewoon onderwijs. Voor de leerling met ASS is een specifiek attest van 

de diagnosesteller vereist, waaruit de ASS-diagnose blijkt. Die moet gesteld zijn door een 

(kinder)psychiater, een Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) of een 

referentiecentrum voor ASS (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2003). 

Voor elke GON-leerling wordt een integratieplan opgemaakt, wat een aantal essentiële 

gegevens bevat en noodzakelijk is voor de subsidiëring van de leerling. Hierin treft men de 

gegevens van het kind, informatie over de aard van de integratie en over de aard en ernst van 

de handicap, een omschrijving van de problematiek, hulpvragen van leerling, ouders en 

schoolteam en dergelijke (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2003). 

Het integratieplan komt na gemeenschappelijk overleg door het integratieteam tot stand. Dit 

team bestaat uit de leerling en zijn ouders, de directeur van zowel het gewoon onderwijs waar 

het kind les volgt als die van de diensverlenende school, de directeur van het Centrum voor 

Leerlingenbegeleiding (CLB) van de gewone school en de directeur van het CLB van de 

begeleidende school indien de leerling eerst in het buitengewoon onderwijs les heeft gevolgd 

(Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2003). 

 

Vooraleer de GON-begeleiding kan worden opgestart, wordt een stappenplan doorlopen. In de 

eerste stap richt de vragende partij (de school, een CLB-medewerker, de ouders, de leerling, 

de GON-begeleider werkzaam op een gastschool of een externe dienst) zich tot het CLB-team 

met een verzoek tot GON-begeleiding. Het CLB-team richt vervolgens een multidisciplinair 

onderzoek in om na te gaan of de leerling in aanmerking komt voor GON. Dit is enkel de 

bevoegdheid van het CLB en moet degelijk onderbouwd zijn. In stap drie is er overleg met de 

betrokken partijen. Indien de leerling in aanmerking komt, wordt een startvergadering 

georganiseerd door het CLB, waarin de dienstverlenende school een integratieplan opstelt. 

Pas daarna kan gestart worden met de begeleiding. De GON-dienst werkt daarbij op drie 

pijlers: de leerling, de ouders en de school. Tijdens onder meer evaluatiegesprekken volgt het 

CLB het verloop van de GON-begeleiding verder op (https://pincette.vsko.be/organisaties/ 
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VICOG/website/DPB/BaO/Leergebieden/Zorgbegeleiding/Stappenplan%20GONprocedure%

202008-02-14.pdf). 

 

Op 1 september 1983 ging het geïntegreerd onderwijs van start. Aanvankelijk kwamen enkel 

kinderen met een fysieke (type 4), visuele (type 6) of auditieve (type 7) beperking in 

aanmerking. In 1994 werd dit uitgebreid naar kinderen met een verstandelijke beperking (type 

1 en 2, respectievelijk licht en matig/ernstig), ernstige emotionele en/of gedragsproblemen 

(type 3) en kinderen met ernstige leerstoornissen (type 8). Tegelijkertijd met de toegenomen 

uitstroom van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs, steeg ook het aantal GON-

leerlingen fors. Het totale aantal leerlingen van het GON evolueerde van ongeveer 700 bij het 

begin, over 5871 in het schooljaar 2005-2006, naar meer dan 13000 in 2009-2010. 

Voornamelijk type 7 kende een enorme groei: van ongeveer 750 leerlingen in het schooljaar 

2002-2003 naar circa 7000 leerlingen in 2010-2011. Deze expansie is grotendeels toe te 

schrijven aan de toename van het aantal leerlingen met ASS die via een type-7-attest extra 

begeleiding konden krijgen (Mardulier, 2011; Vandenbroucke, 2007; 

http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/buo/). 

Tijdens het schooljaar 2011-2012 hadden 4225 van de 8342 lagere schoolkinderen die GON-

ondersteuning kregen een diagnose ASS, al dan niet door een kinderpsychiater bevestigd. In 

het secundair onderwijs waren dat 2097 van de 3900 leerlingen, opnieuw meer dan de helft 

van de scholieren dus. Kinderen die gebruik maken van het extra budget worden niet 

geregistreerd op het ministerie. De cijfers gelden bijgevolg enkel voor scholieren binnen hun 

eerste twee jaar GON-begeleiding van het betreffende onderwijsniveau (T. Mardulier, 

persoonlijke communicatie, 4 februari 2013). Algemeen wordt gesteld dat tweederde van de 

GON-middelen gaat naar kinderen met ASS (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 

2012). 

 

Probleemstelling 

 

De laatste decennia is het stigma geassocieerd met autisme sterk verminderd, terwijl de 

beweegredenen voor het verkrijgen van de diagnose zijn toegenomen (Caronna, 2003). 

Sociaal politieke veranderingen zorgden voor een verhoging van de overheidssteun en dit is 

voor ouders van kinderen met autisme een zeer welkome bijdrage (Fombonne, 2003).  
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Toegang tot deze diensten vereist een formele diagnose, wat de druk op pediaters en 

kinderpsychiaters om een vroege diagnose van ASS te stellen verhoogt (Caronna, 2003; 

Skellern, Schluter, & McDowell, 2005). Onderzoek van Skellern, McDowell, en Schluter 

(2005) toonde aan dat in sommige gevallen, niettegenstaande klinische onzekerheid en te 

milde symptomatologie, de diagnose ASS gegeven wordt om in aanmerking te komen voor 

bijstand. Bovendien zijn diagnoses van ASS subjectief. Sociale vaardigheden variëren sterk 

binnen de algemene populatie, net zoals de andere gedragingen typerend voor autisme. 

Hierbij rijst de vraag wanneer een gebrek aan spontaniteit of het onvermogen om oogcontact 

te maken een probleem wordt dat een medisch label vergt (Weintraub, 2011).  

Leonard et al. (2010) suggereren dat het opwaarderen van de symptomen een repliek is op een 

systeem dat categoriale diagnoses vereist om toegang te krijgen tot aangepaste steun en 

interventies. Bovendien weerspiegelt de frequentie van de gestelde diagnoses vaak hoe 

vastbesloten ouders zijn om er één te krijgen voor hun kind. Wanneer er een stigma aan het 

label verbonden is, daalt het aantal diagnoses, terwijl bij een uitbreiding van de 

overheidsondersteuning het aantal gevallen net zal vermeerderen (Weintraub, 2011). 

 

De huidige studie spitst zich toe op de GON-begeleiding, waar men almaar meer kinderen met 

een diagnose van ASS treft. Hier blijkt de prevalentie een stuk hoger te liggen dan in de 

algemene populatie, wat betekent dat meer kinderen met ASS ondersteuning krijgen dan er in 

principe kunnen zijn. Bovendien zijn daar de kinderen met een diagnose van ASS die geen 

GON-begeleiding krijgen nog niet meegerekend. Deze laatste groep omvat zowel kinderen 

met ASS die les volgen in het buitengewoon onderwijs, als kinderen met ASS uit het normaal 

onderwijs, zonder extra begeleiding. 

Voor het schooljaar 2009-2010 bijvoorbeeld, bedroeg het totaal aantal leerlingen voor de drie 

onderwijsniveaus (kleuter, lager en secundair) 1.109115. Uitgaande van een geschatte 

prevalentie van 0,6%, komt dit neer op 6654 scholieren met een diagnose ASS. Het werkelijk 

geregistreerde aantal bedroeg echter 12363 (7077 in het buitengewoon onderwijs, 5286 in het 

geïntegreerd onderwijs), veel meer dan men zou verwachten op basis van bestaande 

prevalentiecijfers. Deze discrepantie wordt alleen maar groter wanneer men in rekening 

brengt dat nog meer dan 2000 leerlingen gebruik maken van het extra GON-budget en dus 

niet geregistreerd werden (Mardulier, 2011). 
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De exponentiële groei van GON-leerlingen met een type-7-attest, in een aantal gevallen op 

basis van een eerder vermoedelijke diagnose, is niet langer verdedigbaar. In juli 2011 besliste 

de Vlaamse Regering om, in afwachting van een globale regeling op lange termijn, een aantal 

dringende beleidsmaatregelen te nemen, onder meer voor leerlingen met een 

autismespectrumstoornis. Om aan de noden tegemoet te komen wordt voor hen een nieuw 

type buitengewoon onderwijs opgericht: type 9. De beschikbare informatie blijft voorlopig 

gering, toch zou de studierichting er uiterlijk in september 2013 moeten zijn (Vlaamse 

Onderwijsraad, 2012; Vlaamse Vereniging Autisme, 2011).  

Het leveren van financiële middelen door de overheid voor het toenemend aantal kinderen is 

onhoudbaar (Vandenbroucke, 2007). Door het veelvuldig voorkomen van situaties waarin de 

diagnose niet echt scherp te stellen is, bestaat het risico dat de overheid haar steun intrekt, ook 

voor de kinderen die het echt nodig hebben. 

 

Doel van deze studie is het in kaart brengen van de diagnoses van kinderen die GON-

begeleiding krijgen. De huidige stand van zaken doet vermoeden dat het label nogal snel 

toegekend wordt aan elk kind dat extra begeleiding op school kan gebruiken. De vraag stelt 

zich dus of we hier niet alert moeten zijn voor overdiagnose. Via een vragenlijst, de Social 

Responsiveness Scale, willen we nagaan waar de GON-leerlingen zich situeren binnen het 

autismespectrum. We vermoeden dat bij een aantal van hen de symptomatologie niet ernstig 

genoeg zal zijn om te kunnen spreken van een autismespectrumstoornis. Indien mogelijk 

zullen deze kinderen, samen met een aantal random geselecteerde GON-leerlingen, 

uitgenodigd worden voor verder onderzoek, waarbij we de diagnose verder gaan analyseren 

aan de hand van het Autisme Diagnostisch Observatie Schema. Daarnaast zullen eventuele 

verschillen in scores op de vragenlijst bekeken worden in het licht van een aantal variabelen, 

zoals leeftijd, geslacht en diagnosesteller. Reeds bestaande literatuur suggereert dat hier geen 

sprake zou zijn van significante verschillen. 

 

Methode 

 

Steekproef 

 

De ouders van 454 kinderen en jongeren van 3 tot 24 jaar met een diagnose ASS werden 

uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. De groep kinderen bestond uit 380 jongens 
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en 72 meisjes (van 2 kinderen was het geslacht niet bekend), met een gemiddelde leeftijd van 

10 jaar en 4 maanden. Allen volgden ze les in het gewoon onderwijs, met extra begeleiding 

vanuit het buitengewoon onderwijs via een type-7-attest. De begeleiding werd voorzien door 

zes verschillende GON-diensten, verspreid over drie provincies in Vlaanderen. 49 kinderen 

volgden les in het kleuteronderwijs, 280 in het lager onderwijs, 93 in het secundair en 1 in het 

hoger onderwijs. Van 31 kinderen waren geen gegevens beschikbaar omtrent 

onderwijsniveau. Dubbele diagnoses vormden geen contra-indicatie voor participatie in het 

onderzoek. 

De ouders van 214 kinderen en jongeren namen effectief deel aan het onderzoek, wat 

neerkomt op een response rate van 47,1%. Deze groep kinderen bestond uit 175 jongens en 39 

meisjes; de man:vrouw ratio bedroeg 4,5:1. De leeftijd varieerde van 3 tot 19 jaar, met een 

gemiddelde van 10 jaar en 1 maand. 

 

Materiaal 

 

Aan de ouders van de deelnemende kinderen werd gevraagd de Social Responsiveness Scale 

(Constantino & Gruber, 2005), kindversie, in te vullen. De Social Responsiveness Scale 

(SRS) is een screeningsinstrument voor autismespectrumstoornissen, die poogt autistische 

symptomen als kwantitatieve kenmerken te meten. Het bestaat uit 65 items en peilt naar 

verschillende dimensies van interpersoonlijk gedrag, communicatie en repetitief of stereotiep 

gedrag. De ernst van de symptomen, zoals deze voorkomen in de natuurlijke omgeving van 

het kind, wordt in kaart gebracht. De items van de SRS kunnen onderverdeeld worden in vijf 

subschalen: sociaal aanvoelen, sociale cognitie, sociale communicatie, sociale motivatie en 

maniërismen. Voorbeelditems voor de vijf subschalen zijn respectievelijk: “Zijn/haar 

gelaatsexpressies komen niet overeen met wat hij/zij zegt”, “Neemt dingen te letterlijk en vat 

de eigenlijke betekenis van een gesprek niet”, “Is in staat zijn/haar gevoelens naar anderen te 

communiceren”, “Is liever alleen dan samen met anderen” en “Vertoont ongewone 

zintuiglijke interesses (bijvoorbeeld voorwerpen in de mond steken of ronddraaien) of speelt 

op een vreemde manier met speelgoed”. Hoewel de scores op deze subschalen een hulpbron 

vormen in het kader van assessment, is het eerder de totaalscore die van belang is voor de 

screening en het inschatten van de ernst van de autismespectrumstoornis.  

De kindversie van de SRS is gericht op het gedrag van kinderen en adolescenten van 4 tot 17 

jaar zonder verstandelijke beperking, en wordt ingevuld door de ouders, leerkracht, of een 
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andere dagelijkse verzorger van het kind. Daarnaast bestaat er ook een volwassen versie. Het 

invullen van de SRS duurt zo’n 15 tot 20 minuten. Items worden gescoord op een 

vierpuntenschaal (Likertschaal), waarbij 0 = niet waar, 1 = soms waar, 2 = vaak waar en 3 = 

bijna altijd waar. Voor een ontbrekend item wordt de mediaanwaarde ingegeven, af te lezen 

op het scoringsformulier. Naarmate meer items onbeantwoord blijven, neemt de 

nauwkeurigheid van de testresultaten evenwel af. Vanaf 16 ontbrekende antwoorden kan geen 

zinvolle score meer gegeven worden. Het optellen van alle items van een bepaalde subschaal 

en het samennemen van alle subschalen, levert respectievelijk de ruwe schaalscore en de 

totaalscore op. Deze worden nadien omgezet in T-scores. 

Voor dit onderzoek werd de Nederlandstalige versie van de SRS gebruikt (Roeyers et al., 

2011). Aparte normen zijn beschikbaar voor Nederlandse jongens tussen 4 en 17 jaar, 

Nederlandse meisjes tussen 4 en 17 jaar, Vlaamse jongens tussen 4 en 17 jaar, Vlaamse 

meisjes tussen 4 en 17 jaar, telkens met de ouders als informant. Daarnaast zijn er ook normen 

voor een autismespectrumpopulatie, waarbij, wegens het ontbreken van significante 

verschillen, geen onderscheid wordt gemaakt tussen jongens en meisjes en tussen Vlaamse en 

Nederlandse kinderen en jongeren. Vergelijking met de Vlaamse populatienormen laat toe te 

bepalen of er sprake is van een autismespectrumstoornis, terwijl vergelijking met de klinische 

normen inzicht biedt in de ernst van de stoornis. 

Wat betreft de interne consistentie, bedraagt Cronbach’s alpha voor de Vlaamse jongens, 

Vlaamse meisjes en de autismespectrumpopulatie respectievelijk 0.94, 0.92 en 0.94. Deze 

waarden gelden voor de totaalscore van de SRS en vallen ruim binnen de norm voor 

aanvaardbaarheid. De concurrente validiteit van de SRS werd gemeten door vergelijking met 

het Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R). De correlatie van de ADI-R met de 

totaalscore van de SRS bedroeg 0.63 (p < .001). Tot slot heeft een ruwe SRS totaalscore van 

51 (=cut-off) een sensitiviteit van 0.90 en een specificiteit van 0.88 voor iedere 

gediagnosticeerde stoornis in het autismespectrum. 

 

Procedure 

 

De kinderen werden gerekruteerd via zes dienstverlenende scholen van het buitengewoon 

onderwijs die GON-begeleiding aanbieden, waarvan drie in Oost-Vlaanderen, twee in West-

Vlaanderen en één in Vlaams-Brabant. Aan elk van de GON-diensten werden, nadat zij 

instemden om te participeren in het onderzoek, genummerde (open) enveloppen bezorgd, die 

http://www.hogrefe.nl/over-hogrefe/auteurs/auteurs-single/herbert-roeyers.html
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zij op hun beurt doorgaven aan de ouders. Elke envelop bevatte de vragenlijst (Social 

Responsiveness Scale) en een begeleidende brief voor de ouders. Via deze brief werden zij 

uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Om hen niet nodeloos ongerust te maken, 

werd het doel van het onderzoek geformuleerd als ‘de breedte van het autismespectrum in 

kaart brengen’, eerder dan te spreken over een overdiagnose. Deelname aan het onderzoek 

was volledig vrijblijvend en hield in dat de ouders de vragenlijst invulden en in gesloten 

envelop terugbezorgden aan de GON-begeleiders. Ouders die dit wensten konden na afloop 

van het onderzoek geïnformeerd worden over de globale resultaten van de studie. 

De bedoeling was om, in een tweede fase van het onderzoek, een random selectie van 

kinderen (zowel kinderen die onder als boven de cut-off scoren) uit te nodigen voor de 

afname van een diagnostisch instrument, het Autisme Diagnostisch Observatie Schema 

(ADOS). Vijftien deelnemers uit de eerste twee deelnemende GON-diensten kregen een brief 

waarin men hen uitnodigde naar de universiteit voor verdere testing. Geen van hen ging 

hierop in.  

Voor het onderzoek werd een procedure ontwikkeld die ervoor zorgde dat zowel ouders als 

scholen niet wisten of een kind onder dan wel boven de cut-off voor ASS scoorde. De 

onderzoekers, die wel weet hadden van de scores, hadden dan weer geen inkijk in de lijst met 

namen. Op die manier kon vertrouwelijkheid en anonimiteit gegarandeerd worden. De 

bekomen gegevens dienden enkel voor wetenschappelijke doeleinden. 

Tot slot werd in vier van de deelnemende GON-diensten een kort interview afgenomen van 

mensen die met de problematiek van mogelijke overdiagnosticering in aanraking komen. Het 

ging hierbij om drie interne begeleiders ASS en één GON-coördinator. Twee van de interne 

begeleiders ASS zijn zelf ook GON-begeleider. Het takenpakket van een interne begeleider 

ASS behelst onder meer het coachen van collega’s op vlak van ASS, intakegesprekken 

voeren, vormingen organiseren en aanpassingen doorvoeren voor leerlingen. Het interview 

peilde naar hun mening omtrent een mogelijke overdiagnose, potentiële redenen hiervoor en 

de eraan verbonden gevaren. 

 

Statistische analyse 

  

Alle gegevens van de deelnemende kinderen en hun resultaten op de vragenlijst werden 

samengevoegd in één database. De statistische verwerking werd uitgevoerd in SPSS versie 

20. Om de representativiteit van de deelnemers voor onze steekproef na te gaan, werd gebruik 
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gemaakt van de Pearson’s chi-kwadraat toets en de t-toets voor onafhankelijke groepen. 

Beschrijvende statistiek bracht de resultaten van de proefgroep beter in beeld. Aan de hand 

van de Fisher exact toets konden de kinderen die respectievelijk onder en boven de cut-off 

scoorden met elkaar worden vergeleken. De invloed van de onafhankelijke variabelen 

geslacht, onderwijscategorie, diagnose en GON-dienst op de scores van de SRS en de 

bijhorende categorieën werd nagegaan met behulp van de t-toets voor onafhankelijke groepen, 

enkelvoudige variantieanalyse en de Pearson’s chi-kwadraat toets. Tot slot brachten bivariate 

correlaties een eventuele samenhang tussen de leeftijd en de scores op de SRS in kaart. 

 

Resultaten 

 

Representativiteit steekproef 

 

214 van de 454 uitgenodigde kinderen namen effectief deel aan het onderzoek. Aan de hand 

van de Pearson’s chi-kwadraat toets en de t-toets voor onafhankelijke groepen werd de 

representativiteit van de deelnemers voor onze steekproef nagegaan. Er werd geen significant 

verschil gevonden tussen de respondenten en niet-respondenten op vlak van geslacht, χ
2
(1, N 

= 452) = 1,599, p = .206. Ook de diagnosesteller verschilde niet significant tussen de groepen, 

χ
2
(1, N = 400) = 0,445, p = .505. Tot slot leverde de t-toets voor onafhankelijke groepen 

eveneens geen significant leeftijdsverschil op, t(408,42) = 1,367, p = .172. 

 

Beschrijvende statistiek 

 

Bij alle kinderen waarvan de ouders werden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek, 

werd de diagnosesteller nagegaan. 305 van de 454 diagnoses ASS (67,2%) werden 

multidisciplinair gesteld, 95 kinderen (20,9%) werden gediagnosticeerd door één enkele arts. 

Van de andere deelnemers (11,9%) waren hieromtrent geen gegevens beschikbaar. Bij de 

groep kinderen van wie de ouders effectief participeerden in het onderzoek bekwam men 

vergelijkbare percentages. Bij deze 214 kinderen werd 70,1% van de diagnoses 

multidisciplinair en 20,1% monodisciplinair gesteld. Van 9,8% onder hen was de 

diagnosesteller niet bekend. 

 

Van de 214 respondenten bleken 209 valide voor data-analyse. Voor de vijf overige kinderen 

kon geen zinvolle score voor de SRS worden vastgesteld omwille van 16 of meer ontbrekende 
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antwoorden. Voor alle 209 kinderen werd een ruwe totaalscore berekend, die nadien werd 

omgezet in respectievelijk een T-score voor de algemene populatie (Vlaamse normen) en een 

T-score voor een klinische autismespectrumpopulatie. Tabel 1 biedt een overzicht van het 

aantal, de minimum- en maximumwaarde, het gemiddelde en de standaarddeviatie van deze 

scores. 

 

Tabel 1 

 Beschrijvende Statistieken van de Scores op de SRS 

 N Min Max M SD 

Ruwe score 209 12 148 85,41 26,52 

T-score Vlaamse populatie 209 41 127 87,14 16,40 

T-score autismespectrumpopulatie 209 24 70 48,84 9,04 

 

Conventionele afkapwaarden delen het bereik aan T-scores op in drie categorieën en 

verschaffen een interpretatie van de scores. Categorisering van de T-scores voor de algemene 

populatie leverde 11 kinderen op met een normale mate van sociale responsiviteit (40 ≤ T-

score ≤ 60), 41 kinderen met milde tot matige tekortkomingen in de sociale responsiviteit (61 

≤ T-score ≤ 75) en 157 kinderen met ernstige tekortkomingen op dat vlak (T-score ≥ 76). 

Geen van de kinderen vertoonde een hoge mate van sociale responsiviteit (T-score ≤ 39). 

Figuur 1 beeldt de bijhorende percentages af. De geobserveerde proporties binnen de 

categorieën kunnen worden vergeleken met wat men zou verwachten voor een Vlaamse 

autismepopulatie. Onderzoek toont aan dat 5% van de Vlaamse kinderen en jongeren met een 

diagnose ASS een hoge mate van sociale responsiviteit vertoont, terwijl 12% een normale 

mate van sociale responsiviteit vertoont en respectievelijk 12% en 71% milde tot matige en 

ernstige tekortkomingen heeft op dat vlak (Roeyers et al., 2011). In onze steekproef zitten, in 

vergelijking met de Vlaamse ASS populatie, dus minder kinderen in de onderste en meer in 

de bovenste twee categorieën. 

Opdeling van de T-scores voor de autismespectrumpopulatie leverde de volgende classificatie 

op: 31, 158 en 20 kinderen met respectievelijk een milde (T-score ≤ 39), gemiddelde (40 ≤ T-

score ≤ 60) of ernstige (T-score ≥ 61) autismesymptomatologie. De categorieën met hun 

percentages zijn terug te vinden in Figuur 2. 
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Onderzoeksvragen 

 

De vooropgestelde cut-off van 51 voor de ruwe totaalscore resulteert in volgende tweedeling: 

11 deelnemers (5,3%) uit onze steekproef scoorden onder de cut-off, terwijl de scores van 198 

kinderen (94,7%) boven de cut-off kunnen gesitueerd worden. Tabel 2 plaatst het 

geobserveerde aantal kinderen dat boven en onder de cut-off scoort tegenover de verwachte 

aantallen op basis van de sensitiviteit van de SRS. De binomiaaltoets geeft aan dat significant 

minder kinderen onder de cut-off scoren dan we zouden verwachten (p = .010 eenzijdig) 

 

Tabel 2 

 Geobserveerd en verwacht aantal kinderen boven en onder de cut-off 

 Geobserveerd aantal Verwacht aantal 

Score onder de cut-off 11 21 

Score boven de cut-off 198 188 

 

Allereerst werd bepaald of er verschillen zijn tussen de groepen die respectievelijk onder en 

boven de cut-off scoorden, en dit op vlak van geslacht, diagnose en leeftijd. De Fisher exact 

toets toonde geen significant verschil tussen de groepen op vlak van geslacht, χ
2
(1, N = 209) = 

0,567, p = .434. Ook voor de diagnosesteller werd met deze toets geen significant verschil 

tussen de groep die onder en boven de cut-off scoorde gevonden, χ
2
(1, N = 189) = 0,085, p = 

1.000. Om eventuele leeftijdsverschillen tussen de groepen te onderzoeken, werden de 

kinderen onderverdeeld in twee leeftijdscategorieën (kinderen ≤ 10 jaar en kinderen > 10 

jaar). De Fisher exact toets vond geen significant verschil tussen de groep die onder en boven 

de cut-off scoorde op vlak van leeftijdscategorie, χ
2
(1, N = 209) = 2,154, p = .216. 

 

Figuur 1. Figuur 2. 

Interpretatie T-score Vlaamse populatie               Interpretatie T-score autismespectrumpopulatie 
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Een volgende onderzoeksvraag impliceert het nagaan van verschillen in scores tussen jongens 

en meisjes. Hierbij kijken we zowel naar de ruwe totaalscores als naar de T-scores voor 

achtereenvolgens de Vlaamse en de autismespectrumpopulatie. Wat betreft de T-score voor 

de Vlaamse populatie, wees de t-toets voor onafhankelijke groepen op een significant effect 

voor geslacht, t(207) = 2,575, p = .011, waarbij meisjes gemiddeld hogere scores behaalden 

dan jongens. Voor de andere scores werden marginaal significante resultaten bekomen; t(207) 

= 1,853, p = .065 voor de ruwe score en t(207) = 1,861, p = .064 voor de T-score voor de 

autismespectrumpopulatie, eveneens met gemiddeld hogere scores voor de meisjes. Figuur 3 

geeft voor de beide geslachten en voor de drie scores de percentielwaarden en de minumum- 

en maximumwaarden weer. 

 

 
Figuur 3. Boxplot voor de ruwe score, T-score voor de Vlaamse populatie en T-score voor de 

autismespectrumpopulatie, voor jongens en meisjes. 

  

Ook voor de categorieën die resulteren uit opdeling van de T-scores werden verschillen tussen 

jongens en meisjes onderzocht. Voor zowel de categorieën gebaseerd op de Vlaamse 

normscores, als voor deze op basis van de klinische normscores, vond de Pearson’s chi-

kwadraat toets geen significante verschillen tussen de geslachten, respectievelijk χ
2
(2, N = 

209) = 2,986, p = .225 en χ
2
(2, N = 209) = 1,917, p = .383. 

 

Om eventuele verschillen tussen het kleuter-, lager of secundair onderwijs te achterhalen, 

werden zowel de continue scores als de verdeling over de scorecategorieën onderworpen aan 

analyse. Enkelvoudige variantieanalyse bracht geen significante verschillen tussen de 

leeftijdsgroepen aan het licht voor de ruwe score, F(2, 205) = 0,580, p = .561, noch voor de T-
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score voor de Vlaamse populatie, F(2, 205) = 0,304, p =.738, noch voor de T-score voor de 

autismespectrumpopulatie, F(2, 205) = 0,608, p = .546. De Pearson’s chi-kwadraat toets 

vergeleek de categorieën gebaseerd op de Vlaamse normscores met elkaar met betrekking tot 

de leeftijdsgroep en was niet significant, χ
2
(4, N = 208) = 1,344, p = .854. Ook de categorieën 

op basis van de klinische normscores bleken onderling niet significant te verschillen op vlak 

van kleuter-, lager of secundair onderwijs, χ
2
(4, N = 208) = 0,533, p = .970. 

Bivariate correlaties brachten een eventuele samenhang tussen de leeftijd en de scores in 

beeld. Alle correlaties waren klein en niet significant, met r = .002, N = 208, p = .981 voor de 

ruwe score, r = .033, N = 208, p = .633 voor de T-score voor de Vlaamse populatie en  r = 

.003, N = 208, p = .971 voor de T-score voor de autismespectrumpopulatie. Figuur 4 vat de 

resultaten voor de ruwe score van de SRS samen in een scatterplot. 

 

 
Figuur 4. Scatterplot van de ruwe score en de leeftijd (in maanden).  

 

Naast geslacht en leeftijd, werd ook het effect van de onafhankelijke variabele diagnosesteller 

bekeken. De t-toets voor onafhankelijke groepen rapporteerde geen significante verschillen in 

de gemiddelde scores van kinderen met een mono- versus multidisciplinaire diagnose. De 

resultaten worden samengevat in Tabel 3. 

Het onderzoeken van verschillen in diagnoses binnen de categorieën gebaseerd op de 

Vlaamse en klinische normen gebeurde opnieuw aan de hand van de Pearson’s chi-kwadraat 

toets. Met χ
2
(2, N = 189) = 0,431, p = .806 voor de eerstgenoemde categorieën en χ

2
(2, N = 

189) = 0,525, p = .769 voor de laatstgenoemde, werd geen enkel significant resultaat 

bekomen. 
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Tabel 3 

Beschrijvende Statistieken en Resultaten van de T-Toets voor Onafhankelijke Groepen voor de Ruwe Score, de 

T-score voor de Vlaamse Populatie en de T-score voor de Autismespectrumpopulatie. 

  N M SD T df Sig. 

Ruwe score Mono 41 85,51 23,768 
0,442 187 .659 

Multi 148 83,48 26,663 

T-score Vlaamse populatie Mono 41 87,63 14,991 
0,608 187 .544 

Multi 148 85,91 16,393 

T-score 

autismespectrumpopulatie 

Mono 41 48,90 8,136 
0,459 187 .647 

Multi 148 48,18 9,081 

 

Tenslotte gingen we aan de hand van enkelvoudige variantieanalyse na of er systematische 

verschillen in scores zijn tussen de participerende GON-diensten. Voor de ruwe score, F(5, 

203) = 0,181, p = .969, noch voor de T-score voor de Vlaamse populatie, F(5, 203) = 0,169, p 

= .974, noch voor de T-score voor de autismespectrumpopulatie, F(5, 203) = 0,190, p = .966, 

werd een significante waarde bereikt. Omwille van het niet kunnen voldoen aan de 

voorwaarden (meer dan 20% van de verwachte frequenties waren kleiner dan 5), kon de 

Pearson’s chi-kwadraat toets niet worden toegepast op de categorische data. 

 

Kwalitatief: de interviews 

 

In vier deelnemende GON-diensten werd een kort interview afgenomen omtrent overdiagnose 

en de eraan gekoppelde redenen en gevaren. De geïnterviewden antwoordden bevestigend op 

de vraag of er volgens hen sprake is van overdiagnose. Bij sommige kinderen bestaat er wat 

twijfel, voornamelijk in geval van comorbiditeit. De vraag stelt zich dan welke stoornis 

prioritair is, en of de autistiforme kenmerken niet eerder het gevolg zijn van een andere 

primaire stoornis.  

 

Betreffende de redenen voor de stijging van het aantal diagnoses ASS, worden vooral het 

toegenomen bewustzijn en de betere ondersteuningsmogelijkheden naar voor geschoven. 

Autisme opent deuren naar gratis hulpverlening. De geïnterviewden halen ook de 

hervormingen van het onderwijs aan als mogelijke reden voor het toegenomen aantal 

diagnoses. Vandaag de dag worden in het onderwijs hoge verwachtingen gesteld op sociaal-

emotioneel vlak, net die vaardigheden die bij kinderen met ASS een probleem vormen. 
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Bovendien is de druk soms groot: kinderen moeten de leerstof op een vlotte manier verwerken 

en liefst zo zelfstandig mogelijk. 

 

Alle geïnterviewden benadrukken het belang van een multidisciplinaire diagnose. Het 

totaalbeeld moet bekeken worden en bovendien mag men niet over één nacht ijs gaan. Dat 

kinderpsychiaters diagnoses zouden stellen na eenmalig een half uur doorgebracht te hebben 

met het kind, is volgens hen onaanvaardbaar. Eens de diagnose gesteld werd, is het namelijk 

moeilijk om deze nog in twijfel te trekken. Overdiagnose brengt volgens de geïnterviewden 

ook het gevaar met zich mee dat maatregelen zullen genomen worden om de begeleiding voor 

kinderen met ASS af te zwakken, met onvoldoende ondersteuning voor zij die het echt nodig 

hebben tot gevolg. Daarmee samenhangend bestaat het risico dat de stoornis niet meer ernstig 

genomen wordt en ASS naar een containerbegrip evolueert. Tot slot dienen diagnoses, al dan 

niet te snel gesteld, vaak om het moeilijke gedrag van het kind te rechtvaardigen. Geenszins 

beweren de GON-diensten dat de voorziene begeleiding overbodig zou zijn; de kinderen 

hebben wel degelijk een hulpvraag. Of dit echter altijd vanwege ASS is, is volgens hen nog 

maar de vraag. 

 

Discussie 

 

De laatste decennia vond er een uitgesproken groei plaats van het aantal kinderen met een 

diagnose ASS, resulterend in een exponentiële toename van het aantal GON-leerlingen. De 

vraag rijst of het hier gaat om een werkelijke stijging of eerder om een weerspiegeling van het 

subjectieve karakter van de diagnose en de vastbeslotenheid van ouders om bijstand te 

verkrijgen. Dit onderzoek is een eerste exploratieve studie naar de diagnoses van kinderen die 

GON-begeleiding krijgen. Via een oudergerapporteerde vragenlijst poogden we een zicht te 

krijgen op de ernst van de symptomatologie en de mogelijke overdiagnose. Daarnaast gaven 

een aantal verkennende interviews de opvattingen weer van mensen die binnen de GON-

begeleiding dagelijks met kinderen met de diagnose ASS in contact komen. 

 

De belangrijkste toepassing van de SRS is de interpretatie van de totaalscore, die een indicatie 

geeft van de ernst van de sociale tekortkomingen in het autismespectrum. De totaalscore kan, 

naast de ruwe score, ook uitgedrukt worden in een T-score. Respondenten met milde tot 

matige tekortkomingen in sociale responsiviteit zijn typisch kinderen met milde of 
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hoogfunctionerende autismespectrumstoornissen, zoals PDD-NOS en hoger functionerende 

kinderen met Asperger syndroom. Ernstige tekortkomingen in sociale responsiviteit worden 

dan weer geassocieerd met de autistische stoornis, Asperger syndroom of ernstigere gevallen 

van PDD-NOS of atypisch autisme (Roeyers et al., 2011). De kleinere proportie kinderen van 

onze steekproef in de onderste categorieën in vergelijking met de Vlaamse ASS populatie en 

de grotere proportie in de bovenste categorieën, suggereren gemiddeld hogere scores voor 

onze steekproef. Hier komen we later op terug. 

Ruwe scores kunnen ook worden omgezet in T-scores gebaseerd op klinische normen. Dit laat 

toe de ernst van de autismesymptomatologie in te schatten. Het grote aantal kinderen binnen 

onze steekproef met een ernstige autismesymptomatologie bevestigt voorgaande bevinding; 

het merendeel van onze steekproef scoort hoger dan gemiddeld. 

 

Het is niet eenvoudig om objectief aan te geven waar men de grens moet trekken voor de aan- 

of afwezigheid van een stoornis in het autismespectrum. Bij screening van algemene 

populaties aan de hand van de SRS resulteert de vooropgestelde cut-off van 51 voor de ruwe 

totaalscore in identificatie van 89,9% van de gevallen waarin een eerdere diagnose is gesteld 

(Roeyers et al., 2011). Bij 5,3% van onze deelnemers was de symptomatologie niet ernstig 

genoeg om te kunnen spreken van een autismespectrumstoornis. Dit is een significant kleinere 

proportie dan men kan verwachten op basis van een sensitiviteit van 0.90. Vergelijking van 

deze groep met de groep die boven de cut-off scoorde, leverde geen significante resultaten op: 

beide groepen waren analoog op vlak van leeftijd, geslacht en diagnosesteller.  

Daarnaast geldt dat voor 88,1% van de kinderen van wie de score boven het afkappunt ligt, de 

diagnose autismespectrumstoornis zal worden gesteld bij een volledig klinisch 

vervolgonderzoek. Door het niet kunnen voortzetten van fase twee van het onderzoek, kan 

voor onze steekproef hieromtrent geen uitspraak worden gedaan. 

 

Het samennemen van bovenstaande resultaten levert een antwoord op de centrale 

onderzoeksvraag van deze studie. Bovendien laat de representativiteit van de respondenten – 

althans op vlak van geslacht, leeftijd en diagnosesteller – toe de resultaten te veralgemenen 

naar de volledige steekproef. Op die manier kan men stellen dat er voor onze steekproef geen 

redenen zijn om aan te nemen dat er sprake is van een overdiagnose. Dit zou betekenen dat de 

hoge prevalentiecijfers van ASS binnen het geïntegreerd onderwijs wel degelijk kloppen en 

dat er in Vlaanderen meer kinderen met ASS zijn dan men zou vermoeden op basis van het 

gros van het epidemiologisch onderzoek. In dat verband kan men wijzen op de studie van 
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Kim et al. (2011), die de prevalentie van ASS in Zuid-Korea op 2,64% schatte. Ook Baird et 

al. (2006) en Kawamura et al. (2008) schoven prevalentiecijfers naar voor die van dezelfde 

grootteorde zijn als de aantallen die we vandaag binnen het geïntegreerd onderwijs in 

Vlaanderen aantreffen. 

Dergelijke uitspraken moeten echter meteen genuanceerd worden, omdat men hiermee 

decennia aan wereldwijd epidemiologisch onderzoek overboord gooit. Het gros van het 

onderzoek convergeert naar waarden van 0,62% voor de prevalentie van de pervasieve 

ontwikkelingsstoornissen. Dit wordt bijgevolg nog steeds als best beschikbare schatting 

aanzien (Elsabbagh et al., 2012; Fombonne, 2009). Dat de huidige studie desondanks niet stuit 

op een overdiagnose van ASS binnen het geïntegreerd onderwijs, kan te wijten zijn aan een 

aantal factoren. Het zou kunnen dat ouders de problemen en symptomen overrapporteerden of 

overdreven, uit angst dat men de stoornis en diagnose van hun kind niet ernstig zou nemen. 

Het feit dat hun kind op dat moment reeds beschikte over de diagnose, zorgt mogelijk nog 

voor een versterking van het sociaal wenselijk effect. Het verkrijgen van een diagnose brengt 

zowel positieve als negatieve consequenties met zich mee (Mansell & Morris, 2004). De 

diagnose verstrekt een verklaring voor het moeilijke gedrag van het kind, en neemt op die 

manier een deel van het schuldgevoel bij de ouders weg. Daarnaast biedt het label ASS 

toegang tot ondersteuningsmogelijkheden, opent het deuren naar behandeling en lokt het 

begrip uit van de omgeving. Onderzoek toont aan dat drie vierde van de ouders opgelucht is 

en het gedrag van hun kind beter begrijpt en aanvaardt nadat de diagnose werd gesteld 

(Mansell & Morris, 2004). Het is derhalve niet verwonderlijk dat ouders nadien met een 

andere bril naar hun kind kijken en dat hun visie gekleurd is door de veelheid aan informatie 

die zij verwerven over autisme. Psychiatrische diagnoses leiden tot denken in constructen: ‘je 

ziet wat je kent’ (Hellemans, n.d.). Mogelijkerwijs had dit een stijging van de scores en 

beïnvloeding van onze resultaten tot gevolg. 

Een andere denkbare verklaring werd reeds genoemd door de geïnterviewden binnen het 

geïntegreerd onderwijs en suggereert de aanwezigheid van een comorbide stoornis. Dubbele 

diagnoses vormden geen contra-indicatie voor deelname aan het onderzoek, waardoor de 

mogelijkheid bestaat dat bij een deel van de respondenten sprake was van een bijkomende 

stoornis. Zo deelt autisme bijvoorbeeld heel wat symptomen met de Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD), waaronder aandachtstekort, hyperactiviteit, 

gedragsproblemen en beperkingen op vlak van sociaal functioneren (Mayes, Calhoun, Mayes, 

& Molitoris, 2012). Hiermee benaderen we het domein van de diagnostische substitutie, 

waarbij kinderen switchen van diagnose; bijvoorbeeld omdat dit extra ondersteuning oplevert 
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(Coo et al., 2008). De aanwezigheid van een andere ontwikkelingsstoornis met autistiforme 

kenmerken, kan de scores op de SRS opgeblazen hebben. Aangezien we met het onderzoek 

geen zicht hebben op comorbiditeit, kunnen we niet nagaan in hoeverre dit van invloed was. 

 

Aan de hand van de t-toets voor onafhankelijke groepen werden eventuele geslachtverschillen 

in kaart gebracht. Eerst en vooral dienen we op te merken dat de man:vrouw ratio binnen onze 

steekproef overeenstemt met wat de literatuur vandaag de dag aangeeft (Dworzynski et al., 

2012; Werling & Geschwind, 2013). De meisjes behaalden hogere scores in vergelijking met 

de jongens, met significante verschillen voor de T-score voor de Vlaamse populatie, en 

marginaal significante verschillen voor de ruwe score en T-score voor de 

autismespectrumpopulatie. Binnen de categorieën werden geen significante resultaten 

gevonden, wat suggereert dat de verschillen voornamelijk binnen en niet tussen de 

categorieën terug te vinden zijn. Heel wat studies wijzen op het ontbreken van 

geslachtsverschillen wanneer het gaat om de algemene ernst van de autismesymptomatologie 

(Hartley & Sikora, 2009; Mayes & Calhoun, 2011; Werling & Geschwind, 2013). Dit sluit 

echter het cognitief functioneren als mogelijke verklaring voor de gevonden resultaten niet 

uit. Onderzoek suggereert dat meisjes met de diagnose ASS gemiddeld gezien minder 

intelligent zijn dan jongens met de diagnose (Mandy et al., 2012). Bovendien vonden 

Constantino, Przybeck, Friesen en Todd (2000) matige, tegengestelde correlaties tussen het 

IQ en de score op de SRS bij een klinische populatie van respondenten met een 

autismespectrumstoornis. Het onderzoek bood geen zicht op de IQ-waarden van de 

respondenten. Het is dus mogelijk dat de meisjes in onze steekproef gemiddeld gezien minder 

intelligent waren dan de jongens, wat op zijn beurt de scores op de SRS negatief beïnvloedde. 

 

Om eventuele verschillen in leeftijd te achterhalen, werd de opdeling in kleuter-, lager en 

secundair onderwijs gehanteerd. De analyses brachten geen significante verschillen tussen 

deze leeftijdsgroepen aan het licht voor de scores van de SRS, noch voor de scorecategorieën. 

Dit werd bevestigd door het ontbreken van een correlatie tussen de leeftijd en scores op de 

SRS. Bovenstaande bevindingen corresponderen met de resultaten van de Vlaamse 

normeringssteekproef en bevestigen de redundantie van leeftijdsgebonden normen voor de 

SRS (Roeyers et al., 2011). 

 

Kinderen met een monodisciplinair gestelde diagnose scoorden niet significant hoger of lager 

dan diegene met een multidisciplinair gestelde diagnose. Ook tussen de scorecategorieën 
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werden geen verschillen op vlak van diagnosesteller teruggevonden. De meerderheid (70,1%) 

van de diagnoses van onze respondenten werd multidisciplinair gesteld. Een veelomvattende 

aanpak op vlak van assessment, differentiaaldiagnose en behandeling vereist een 

multidisciplinair team. Hoewel de exacte invulling zal afhangen van de noden van het kind en 

zijn gezin, kunnen deskundigen uit de psychologie, kinderpsychiatrie, pediatrie, neurologie, 

spraak en taal, genetica, audiologie en dergelijke betrokken zijn bij de diagnose (Ozonoff et 

al., 2005; Reeb, Folger, & Oneal, 2009). Deze mening wordt gedeeld door een aantal mensen 

die deel uitmaken van de GON-werking, zo blijkt uit de interviews. 

 

Aan het onderzoek zijn een aantal sterktes en zwaktes verbonden. Een belangrijke sterkte is 

dat het onderzoek zich richt op een brede leeftijdsrange; kinderen en jongeren van zowel het 

kleuter-, lager als secundair onderwijs zijn vertegenwoordigd. Het ontbreken van significante 

verschillen tussen deze leeftijdsgroepen laat toe algemene uitspraken te doen voor kinderen 

van 3 tot 19 jaar. 

Een beperking van de studie is dat de informatie enkel werd verzameld via de SRS, een 

screeningsinstrument voor autismespectrumstoornissen. Een diagnostisch instrument ontbrak. 

Bij de interpretatie van de ruwe score en standaardscores is het belangrijk rekening te houden 

met de variabiliteit van de score. Resultaten verkregen door een enkele beoordeling kunnen 

onderhevig zijn aan factoren zoals vermoeidheid van de beoordelaar, gebeurtenissen van die 

dag of onderbrekingen van de beoordeling. Ook het gedrag van het kind voorafgaand aan de 

beoordeling kan vertekend zijn (Roeyers et al., 2011). De standaardmeetfout kan hier deels 

aan tegemoetkomen, beter is echter om de verkregen informatie aan te vullen met andere 

screenings- en diagnostische instrumenten. 

Hierbij aansluitend zijn de conclusies louter gebaseerd op ouderrapportage. Echter, voor 

screening en diagnose is het aan te bevelen meerdere informanten te bevragen (De Los Reyes 

& Kazdin, 2005). De bekwaamheid van informanten om te rapporteren over gedrag wordt 

mee bepaald door de context waarin zij een individu observeren. Bepaalde gedragingen 

kunnen sterk variëren afhankelijk van de omgeving waarin ze plaatsgrijpen. Bovendien 

worden de observaties van elke informant gekleurd door diverse biases, verwachtingen en 

standaarden (Fagan & Fantuzzo, 1999). Beter zou zijn om dus ook te peilen naar de 

opvattingen van de leerkracht, en – bij adolescenten – naar die van de jongere zelf.  

De SRS is vooral geschikt voor screening van algemene populaties zonder doorverwijzing. De 

cut-off van 51 voor de ruwe totaalscore wordt aanbevolen bij screening van schoolpopulaties 

of andere algemene populaties op autismespectrumstoornissen. De sensitiviteit en specificiteit 
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van een test is afhankelijk van de doelpopulatie. Als een klinische test in het kader van een 

klinisch onderzoek wordt uitgevoerd bij een hoogrisicogroep, is de kans op onterechte 

identificatie eerder klein. Men kan zich dus afvragen in hoeverre het algemeen vooropgestelde 

afkappunt van 51 van kracht is voor onze klinische populatie. Het afnemen van een 

diagnostisch instrument bij elk kind van de steekproef is een nauwkeuriger alternatief, maar 

het spreekt voor zich dat dit in de praktijk moeilijk haalbaar is. 

De wijze van organisatie van het onderzoek maakte het geven van een persoonlijke 

invulinstructie aan de ouders onmogelijk. Dit had heel wat onvolledig ingevulde vragenlijsten 

tot gevolg, wat de nauwkeurigheid van de scores naar beneden haalt. Uiteindelijk werden vijf 

deelnemers geëxcludeerd uit de studie. 

 

Hoewel deze studie niet in staat is argumenten te leveren voor overdiagnose, maakt de 

aanhoudende stijging van het aantal kinderen met ASS binnen de GON-begeleiding duidelijk 

dat er iets schort aan het systeem. Hellemans (n.d.) schuift in dat verband drie belangrijke 

problemen naar voor. Eerst en vooral is er een overwaardering van psychiatrische diagnoses. 

Hoewel ASS en andere ontwikkelingsstoornissen dimensioneel op te vatten zijn, moet men 

om een etiket te verwerven de overstap maken naar categoriale diagnostiek. De diagnoses die 

gegeven worden zijn niet zozeer foutief, het is vooral het steeds verplaatsen van de cut-off dat 

vraagtekens oproept. Ten tweede is er een overwaardering van het geïntegreerd onderwijs, 

waarbij de overtuiging heerst dat men GON nodig heeft om het kind te kunnen helpen. Het 

schoolteam onderschat de eigen mogelijkheden om gebreken aan te pakken. Een laatste 

kwestie brengt de twee voorgaande samen: GON is onontbeerlijk om het kind te kunnen 

helpen en het recht op GON vereist een etiket. Dit maakt dat het schoolteam, de ouders en het 

CLB sturen in de richting van een diagnose ASS (Hellemans, n.d.).  

Een mogelijke oplossing is de overstap van label naar ondersteuningsnood; van 

classificerende naar handelingsgerichte diagnostiek (Hellemans, n.d.). Hierbij moet men in 

eerste instantie kijken naar wat een leerling nodig heeft, eerder dan welk etiket er op het kind 

moet gekleefd worden (VCOV, 2011). Door GON los te koppelen van het etiket vermijdt men 

dat deskundigen diagnoses uitdelen enkel en alleen om in aanmerking te komen voor bijstand. 

 

Het zoeken naar een oplossing is niet alleen belangrijk omwille van de beperkte middelen van 

de overheid. In het bijzonder het effect van de diagnose op het kind staat voorop. Door de 

banalisering van ASS en de afzwakking van het stigma, bestaat het risico dat het effect van 

het label op het zelfbeeld van het kind in de vergeethoek raakt. Onderzoek toont aan dat 
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kinderen die gebruik maken van extra onderwijsondersteuning een hoger risico lopen om 

gepest te worden dan reguliere leerlingen (Rose, Monda-Amaya, & Espelage, 2011 in 

Zablotsky, Bradshaw, Anderson, & Law, 2013). Kinderen met autisme worden negatiever 

bekeken dan hun normaal ontwikkelende leeftijdsgenootjes, zowel op gedragsmatig als op 

cognitief vlak (Campbell, Ferguson, Herzinger, Jackson, & Marino, 2004; Swaim & Morgan, 

2001). Dit heeft ongetwijfeld een effect op het zelfbeeld van het kind en moet dus in 

gedachten gehouden worden wanneer men het label toekent. 

 

Deze studie laat nog een aantal vragen onbeantwoord. Enerzijds is het van belang het huidige 

onderzoek op grotere schaal te repliceren, anderzijds moet ook een onderzoek naar de 

diagnoses van kinderen met ASS ingericht worden voor de andere vormen van onderwijs. 

Onze manier om het probleem van mogelijke overdiagnosticering te bekijken is slechts één 

van de mogelijkheden. In ons land, en tevens ook in Vlaanderen, ontbreekt een nationale 

registratie van kinderen met ASS. Omwille van de exponentiële groei van kinderen met ASS 

binnen dit domein, hebben wij ons nadrukkelijk gericht op het geïntegreerd onderwijs. Men 

zou dit echter evengoed kunnen uitbreiden naar de andere vormen van onderwijs. 

Om tegemoet te komen aan de beperkingen van screeningsinstrumenten ingevuld door de 

ouders, is vooral diagnostisch onderzoek nodig in de toekomst. Bovendien dient het effect van 

comorbiditeit in rekening gebracht te worden. Zo kan men nagaan of de aanwezigheid van een 

andere ontwikkelingsstoornis met autistiforme kenmerken de scores op de SRS beïnvloedt. 

Omdat overdiagnose inhoudt dat ten onrechte een label toegekend wordt, moet men zich nog 

meer toespitsen op de invloed van het label op het zelfbeeld van het kind. De komst van de 

DSM-5 en de introductie van het type 9 binnen het buitengewoon onderwijs zullen 

ongetwijfeld voor veranderingen zorgen binnen het landschap. Wetenschappelijk onderzoek 

en de klinische praktijk zullen in de toekomst de gevolgen hiervan in kaart brengen. 

 

Conclusie 

 

Uit deze studie blijkt dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat er sprake is van een 

overdiagnose. Slechts een klein deel van de steekproef – kleiner dan men zou verwachten op 

basis van de sensitiviteit van de SRS – behaalde scores onder de cut-off. Meisjes scoorden 

gemiddeld hoger dan jongens. Er bleken geen significante verschillen in scores te bestaan op 

vlak van leeftijd, diagnosesteller of GON-dienst. Huidig onderzoek is slechts een eerste 

exploratieve studie naar de problematiek van mogelijke overdiagnosticering. Verder 
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onderzoek kan meer inzicht verschaffen in de hoge prevalentie van ASS binnen het 

geïntegreerd onderwijs. 
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