Heuristieken in klinisch-diagnostisch redeneren
HEURISTIEKEN

EN BIASES IN DE KLINISCHE PRAKTIJK

® Heuristiek = op ervaring gebaseerde verkorte beslisroutes die vaak wel, maar niet altijd, tot
correcte uitkomsten leiden.
® Mensen die heuristieken gebruiken ‘satisficen’: ze stoppen met zoeken naar informatie en met
hun beslisproces als ze tevreden zijn met de uitkomst.
o Het tegenovergestelde van ‘satisficen’ is ‘maximizen’: zorgen voor de maximaal
correcte beslissing – vaak onmogelijk in de klinische setting.
® Opletten met het gebruik van heurstieken want kan leiden tot biases.
o Vertekeningen in oordelen (oordeelsfouten).
o Vooroordelen.
o …

ER

ZIJN TWEE TYPES HEURISTIEKEN

® Geheugenheuristieken (beslisroutes die gebruik maken van wat je je herinnert)
o Beschikbaarheidsheuristiek: je oordeel hangt af van hoe makkelijk informaie voor jou
beschikbaar is voor verdere verwerking. Hoe makkelijker iets in het geheugen
beschikbaar is, hoe makkelijker je het meeneemt in je verdere beslissingsproces.
§ Dus: afhankelijk van wat je ziet of gezien hebt en wat daardoor snel bij je
opkomt.
§ Validiteit oordeel = afhankelijk van hoe accuraat het geheugen is –
beïnvloedbaar door bekendheid met zaken en de opvallendheid van
gebeurtenissen.
• Concreet voor diagnostiek: hoe opvallend of levendig een stoornis of
diagnose is, is van invloed op de beschikbaarheid ervan in het
beslissingproces.
o Recency-effect: herinneren wat men recent gezien heeft.
§ Dus: afhankelijk van hoge of lage bekendheid kan men een diagnose
overschatten of onderschatten.
o Simulatieheuristiek: men gaat de gebeurtenis mentaal simuleren.
o Verankering en aanpassingsheuristiek: van een willekeurige beginwaarde wordt te
weinig afgeweken in een eindoordeel (Anchoring and Adjustment-heuristiek) – we laten
ons te snel leiden door onze eerste indruk.
§ Ankereffecten komen vnl. voor in de diagnostische fase, wanneer beschikbare
informatie moet worden gecombineerd.
§ Problematisch in zoverre het een te grote invloed heeft op het uiteindelijke
oordeel.
o Positieve teststrategie en confirmation bias: men neemt testen af waarvan men
verwacht dat de uitkomst de hypothese bevestigt, men laat geen testen invullen die een
alternatief zouden ondersteunen – men staat niet open voor ongelijk hebben.
§ Dus: men neigt ertoe de eigen ideeën te bevestigen (confirmeren).
• Û falsifiëren.
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§

Confirmation bias: alleen die informatie zien die bij het eigen idee past, en niet
de informatie die tegen de hypothese pleit.
• Self-fulfilling prophecy: je vindt wat je verwacht te zullen vinden.
• Wederom een gevaar in de diagnostische fase: men ziet enkel dat men
gelijk heeft wat kan leiden dat men overmoedig wordt.

® Aandachtsheuristieken (beslisroutes die gebruik maken van wat jouw aandacht trekt)
o Representativiteitsheuristiek: men vervangt een moeilijke vraag door de makkelijkere
vraag in hoeverre dat iets lijkt op een typisch geval of een representatief voorbeeld van
die categorie.
§ Via patroonherkenning snel tot een antwoord komen – snelle diagnose.
§ Gevaar van ‘illusoire correlaties’: correlaties die niet zijn aangetoond maar
waarvan men zich goed kan voorstellen dat ze er zijn.
• Kan leiden tot het meenemen van ongeldige informatie, nl.
verwachtingen i.p.v. vastgestelde relaties.
• Klachten die niet passen in het prototypische beeld van een stoornis,
worden vaak ten onrechte afgedaan als niet ter zake.
o Prototypes: voorbeelden die karakteristieke of typische representaties zijn van een
stoornis.
§ Gebaseerd op eerdere ervaringen.
§ In theorie: als men naar hetzelfde vraagt op dezelfde manier, dan verkrijgt men
dezelfde informatie (verwachting).
• In praktijk klopt dit echter niet: clinici lopen niet alle beschreven
criteria langs om tot classificatie van een stoornis te komen – ze zijn
geneigd te ‘satisficen’.
o = doorgaan met het navragen van symptomen tot ze vinden dat
het beeld van de cliënt of de stoornis voldoende duidelijk is.
• Clinici beslissen liever op basis van hun eigen prototypes dan lijsten
criteria (DSM) na te lopen.
® Klinische intuïtie = automatisch beslissen, zonder verder nadenken.
o Vnl. waar te nemen bij meer ervaren clinici.
o Gebaseerd op “ingeblikte kennis”: kennis verkregen na uitgebreid, expliciet leren,
zowel uit handboeken als de klinische praktijk – gaat gepaard met een sterke
overtuiging het te weten.
o Opletten: wel met kritische blik bekijken – kan nl. kortzichtig zijn of tot tunnelvisie
leiden.
o Intuïtie is vnl. nuttig om te komen tot diagnostische hypothesen, die dan vervolgens
bewust getoetst kunnen worden.
§ Kan bovendien een waarschuwing geven dat er iets onverwachts gebeurt en dat
men alert moet zijn.

BETER

OORDELEN EN BESLISSEN

® Systematisch werken: systematische en statistische methoden komen de betrouwbaarheid van
diagnostische oordelen ten goede – wetenschappelijk onderzoek kennen en wetenschappelijke
methoden hanteren.
o Altijd gebruik maken van de nieuwste up-to-date testen.
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® Normatieve modellen uit de logica en kansrekening: alle mogelijke informatie verzamelen en
op een logisch correcte wijze een conclusie trekken.
o Logica
§ In de klinische praktijk worden vaak redeneervormen gebruikt die niet tot
geldige conclusies leiden.
• Eerste foute redenering: het afleiden van een wetmatigheid uit een
aantal voorbeelden (inductie).
• Tweede foute redenering: terugredeneren vanuit een conclusie naar de
premissen (abductie) – abductie is niet gelijk aan deductie.
o Je kan zonder verder onderzoek niet aannemen dat één
symptoom de conclusie rechtvaardigt dat er sprake is van een
stoornis waarbij dat symptoom voorkomt.
o Kansrekening (herbekijken in het boek) (BAYES)
§ Risico: clinici denken dat meer informatie altijd beter is – uit onderzoek blijkt
echter dat dat niet zo is.
§ Om te bepalen hoe groot de kans is dat een cliënt aan een stoornis lijdt, moet
men rekening houden met hoe groot in het algemeen de kans is op die stoornis.
• = de prevalentie van een stoornis (wordt meestal over het hoofd
gezien).
§ Hoe goed is een test?
• Sensitiviteit = een positieve testscore in aanwezigheid van een stoornis.
• Specificiteit = een negatieve testscore in afwezigheid van een stoornis.
• Maar opgelet: een test is nooit 100% betrouwbaar.
o Base rate (prevalentie) neglect: hierbij interpreteert men een
positieve testscore als de aanwezigheid van een stoornis.
o “vnl. bij stoornissen die niet vaak voorkomen, dus met een lage
vooraf-kans leidt het onnadenkend overnemen van een
positieve testuitslag als aanwezigheid van de stoornis tot
overdiagnostiek. Mensen kunnen dan worden behandeld voor
een stoornis die ze niet hebben”.

WAT

KAN DE CLINICUS DOEN

OM ZICHZELF TE DE-BIASEN?

® Voorlichting
o Clinici informeren over mogelijke redeneerfouten en vanwaar deze kunnen komen.
§ Stap 1: bekend worden met de literatuur over oordelen en beslissen.
• Maar: heuristieken gebruiken gebeurt automatisch – net zoals de
resulterende vertekeningen. Lastig om te weten of en hoezeer een
oordeel vertekend is.
• En: kennis over bestaande literatuur is noodzakelijk, maar niet
voldoende voor het tegengaan van vertekeningen.
§ Stap 2: weten wanneer een conclusie goed is. Hiervoor is een standaard nodig
om de eigen oordelen en beslissingen mee te vergelijken.
• Alleen als er standaardcriteria zijn over wanneer een oordeel klopt, lijkt
het informeren van de clinicus tot een hogere accuratesse te leiden.
§ Stap 3: het minste dat clinici horen te doen, is kennis hebben (of nemen) van de
psychometrische kwaliteit (sensitiviteit en specificiteit) van de testen die ze
gebruiken.
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® Advocaat van de duivel spelen
o = zichzelf tegenspreken – anderen kunnen ook deze rol op zich nemen.
§ Bv. een tegengestelde hypothese formuleren (die nog plausibel moet zijn).
§ Bv. ‘rule out the worst case scenario’-strategie: proberen voorkomen dat men
een belangrijke of mogelijk ernstige diagnose over het hoofd ziet.
o Zorgen dat men niet gaat lijden aan overmoedigheid (een overmatig vertrouwen in het
eigen oordeel).
® Expliciteren en externe hulpmiddelen gebruiken
o = aan anderen uitleggen hoe/waarom men tot een conclusie gekomen is, werkt als een
corrector op automatische processen – werkt verhelderend.
§ Schriftelijk bijhouden van informatie (app).
§ Gebruik maken van een gestructureerd interview.
• Enkel gebruik maken van instrumenten met een bepaald doel – gericht
zoeken naar informatie.

SAMEN

STERKER

® Supervisie: een individueel leerproces, waarbij wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen
die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. De bedoeling is om te leren onder
begeleiding door te reflecteren op eigen werkervaringen.
® Intervisie: een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam of in opleiding zijn in
hetzelfde vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan
gerelateerde problemen, oogmerk is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot
en de kwaliteit van het werk verbetert.
® Teams: cliënten bespreken in teamvergaderingen.
o Nadelen:
§ Vooringenomenheid over eigen deskundigheid van het team.
§ Groupthink: de groep lijkt als één mens te denken.

Het psychodiagnostisch proces
DE

VIJF BASISVRAGEN IN DE PSYCHODIAGNOSTIEK

® Onderkenning: wat is er aan de hand? – hier en nu.
® Verklaring: welke uitlokkende en/of onderhouende factoren spelen een rol in het probleem van
deze cliënt? – verleden/heden.
o Inhoud vraag – examenvraag: formuleer een verklaringshypothese:
§ Een probleem (A).
§ Een verklaringsfactor (B).
§ Een verband tussen A en B uitgedrukt in een ‘doordat’- of ‘omdat’-formulering.
o Indeling vraag:
§ Locus van de verklaringsfactor: in de persoon of in de situatie.
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Continuerende verklaringsfactoren

(kader is heel goed te kennen)
-S- = vermijdingsgedrag – iets negatiefs laten verdwijnen/wegnemen.
+S+ = iets positiefs toevoegen aan gedrag.
°S+ = iets positiefs wordt wegenomen.
® Straf zorgt ervoor dat gedrag afneemt of verdwijnt.

§

De tijdslokalisatie t.a.v. het te verklaren gedarg:
• Synchrone verklaringscondities: vallen in de tijd samen met het te
verklaren gedrag.
• Diachrone verklaringscondities: liggen in het verleden.
§ Effect op het te verklaren gedrag:
• Inducerende verklaringsfactoren: staan in voor het ontstaan van het
gedrag.
• Continuerende verklaringsfactoren: welke het gedrag in stand houden.
® Predictie: hoe zal het probleem zich verder ontwikkelen? – toekomst.
o Het verband tussen een predictor en een criterium.
® Indicatie: is behandeling noodzakelijk, en zo ja, welke vorm van behandeling? – toekomst.
o In samenspraak tussen cliënt en therapeut.
o Eerst altijd medische oorzaken uitsluiten alvorens psychologische oorzaken onderzocht
worden.
® Evaluatie: is het probleem voldoende verholpen door de uitgevoerde behandeling? Zijn er nog
resterende problemen die verdere behandeling nodig hebben? – toekomst.
o Tijdens de behandeling evalueren.
o Na de behandeling evalueren (routine-outcome monitoring).
o Kan zowel betrekking hebben op procesvariabelen als op de product- of
outcomevariabelen.
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DE

EMPIRISCHE EN DIAGNOSTISCHE CYCLUS

De empirische cyclus (DE GROOT)
Omvat vijf stappen:
® Observatie: gegevens verzamelen.
® Inductie1: een theorie formuleren op basis van gegevens.
® Deductie2: afleiden van toetsbare voorspellingen uit deze theorie.
® Toetsing: op basis van nieuwe gegevens voorspellingen toetsen.
® Evaluatie: uitkomsten van toetsing evalueren t.a.v. de eerder gestelde voorspellingen.
De diagnostische cyclus
® Begint met een verwijzing van de cliënt naar de diagnosticus door een andere persoon.
® De diagnosticus analyseert zowel de vragen van de cliënt (hulpvraag) als de vragen van de
verwijzer (aanvraag). De diagnosticus zelf stelt ook vragen op basis van het dossier en het
gesprek met de cliënt.
o Hier kan hij al beslissen of hij de cliënt kan of wil onderzoeken – de hulpverlener moet
zijn eigen grenzen en kennis kennen.
® Ordening van de vragen in functie van de vijf basisvragen en formulering van een voorlopige
theorie of probleemsamenhang.
o Om deze theorie te toetsen worden vijf handelingen verricht conform de vijf stappen
van de empirische cyclus van De Groot.
§ De voorlopige theorie wordt omgezet in heldere, concrete en meetbare
hypothesen.
§ Er worden specifieke instrumenten gekozen om de hypothesen te toetsen.
§ Er worden voorspellingen over de uitkomsten op dit instrumentarium
geformuleerd zodat men duidelijk op voorhand weet wanneer men de
hypothesen zal aanvaarden of verwerpen.
§ Men neemt de instrumenten af en verwerkt de gegevens verkregen via deze
instrumenten.
§ Op grond van de verkregen resultaten aanvaardt of verwerpt men de hypothesen
(argumentatie).
o Op basis hiervan beslissen welke elementen behouden/verworpen worden: getoetse
probleemsamenhang overhouden (integratie).

DE

DIAGNOSTISCHE CYCLUS IN DETAIL: VAN AANMELDING TOT VERSLAG

Aanmelding
Analyse van de aanvraag
® Informatie over de aanvrager: de vragen van de aanvrager staan centraal.
o Eigen relatie tot de aanvrager: vragen van de aanmelder: intramurale aanvraag (de
aanvrager behoort tot dezelfde setting als de diagnosticus) of extramurale aanvraag (de
aanvraag komt van buiten de setting).
o De setting: vragen van de aanmelder uit de hulpverlening (bv. diagnostische
opheldering) versus de rechtbank (bv. waarheidsbevinding).
o Het referentiekader van de aanvrager (bv. opleiding en visie).
1

Hierbij komt men tot een algemene regel, generalisatie geheten, op grond van een aantal specifieke
waarnemingen.
2
Een gevolgtrekking gemaakt uit het algemene naar het bijzondere.
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®

®

®
®

o De rol van de aanvrager: eigenlijke en feitelijke aanvrager onderscheiden.
o De bevoegdheid van de aanvrager (bv. adviserend versus beslissend).
Informatie over de aanvraag.
o De reden van het onderzoek: “wat maakt dat u op dit moment met deze vraag komt?”
o Betreft het gesloten of een open vraagstelling?
§ Gesloten: een specifiek aspect van de patiënt onderzoeken.
§ Open: “doe een algemeen persoonlijkheidsonderzoek”
o De inhoud van de aanvraag bepalen (bv. intellectueel functioneren).
o De functie van de aanvraag bepalen (bv. onderkenning, verklaring, predictie, indicatie
en/of evaluatie).
Informatie die de aanvrager heeft over de cliënt.
o Inhoud: anamnetische informatie, ontwikkelingsgeschiedenis, aard en ernst van de
klachten, eerder gezochte HV of behandeling?
o Rol en houding van de cliënt t.a.v. het onderzoek.
Dossier.
Literatuur: de diagnosticus moet over voldoende kennis en kunde beschikken.

Analyse van de hulpvraag en eerste exploratie
® Analyse van de hulpvraag: de vragen van de cliënt staan centraal.
o Welke rol speelt de cliënt in de aanvraag?
o Welke attitude heeft de cliënt t.a.v. het onderzoek?
o Wat is de inhoud van de hulpvraag?
o Wat is de functie van de hulpvraag?
o Wenst de cliënt significante anderen bij het onderzoek te betrekken?
® Exploratie van de klachten: informatie die verkregen wordt, wordt enkel gebruikt om
hypothesen te genereren, niet om ze te toetsen.
o ASEBA/semigestructureerd interview.
Reflectie van de diagnosticus
® Eigen vragen die men wil meenemen in het onderzoek?
® Eigen houding ten aanzien van het onderzoek?
o Sympathie of antipathie?
o Voldoende kennis en kunde?
o Komt de pathologie van de cliënt te dicht bij?
Diagnostisch scenario
® Ordenen van de vragen.
® Voorlopige probleemsamenhang (case formulation).
o Omschrijven waarom op een gegeven moment, gegeven problemen zich manifesteren
bij een cliënt, rekening houdend met de eigen biologische achtergrond (nature) en de
context (nurture) waarin de cliënt is opgegroeid.
§ Klacht wordt meestal uitgelokt door een psychosociale stimulus (wanneer een
cliënt arousal niet op een adequate wijze kan regelen).
§ Afhankelijk van de coping: de wijze waarop iemand emotioneel, cognitief en
gedragsmatig omgaat met aanpassing vereisende omstandigheden.
• LAZARUS

7

Instrumentele coping: een situatie instrumenteel veranderen
of vermijden.
o Intrapsychische coping: de evaluatie van de bedreigende
psychosociale stimuli cognitief veranderen zonder de situatie
daadwerkelijk te veranderen – ingrijpen op perceptie en hoe
we de dingen waarnemen.
o Palliatieve coping: arousal tijdelijk beïnvloeden – bv. roken,
drinken, medicatie of drugs.
Chronische maladaptieve responsen: wanneer coping faalt zullen er op
termijn klachten of stoornissen ontstaan.
RIJNDERS en HEENE: het KOP-model – klachten (K) zijn het
gevolg van een interactie van omgeving (O) en persoonlijkheid en
coping (P).
o Ook een model van voorlopige probleemsamenhang – leidt tot
een meersporenbeleid waarbij op elk van de elementen
veranderingsstrategieën kunnen worden ingezet.
o

•
•

Indien er vragen zijn die niet in de theorie ondergebracht kunnen worden, dient de theorie uitgebreid te
worden; of, indien elementen in de theorie staan die niet afgedekt zijn door de vragen, dienen er extra vragen
geformuleerd te worden in het diagnostisch scenario.
Zeker een examenvraag: een voorlopige probleemsamenhang maken – zowel model van Rijnders & Heene
als Van de Willige heel goed kennen.
Hokjes: probleemgebieden en sterktes cliënt.
Pijltjes: oorzakelijke factoren.
Vb. zie de beschrijving van de casus in de powerpoint
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Algemeen schema voor een verklaring van klachten (VAN DE WILLIGE) – voorlopige probleemsamenhang
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Het eigenlijke diagnostisch onderzoek
® Hypothesen
o Onderkenningsvraag: over de aanwezigheid van syndromen/probleemclusters of over
differentiaaldiagnoses3.
§ Categoriaal of dimensioneel.
o Verklaringsvragen: A à B, bv. “ligt een invaliderende thuisomgeving aan de oorsprong
van een BPS?”.
o Predictievragen: bv. “is de kans op herval groter wanneer de cliënt opnieuw in contact
komt met vrienden uit het drugsmilieu?”.
o Indicatiestellingsvraag: kan enkel geformuleerd worden indien de onderkennings-,
verklarings- en predictievragen beantwoord zijn.
® Keuze van instrumentarium (p. 58): steeds opteren voor een multi-method- en een multiinformant-benadering – zie verder betrouwbaarheid, validiteit, normen.
o Bepaal per hypothese mogelijke onderzoeksmiddelen.
o Selecteer onderzoeksmiddelen die het concept dat men wil meten daadwerkelijk meten.
o Kies voor betrouwbare en valide metingen met recente normgroepen.
o Kies een onderzoeksmiddel en beargumenteer de keuze.
o Indien er instrumenten zijn die meerdere hypothesen gelijktijdig kunnen beantwoorden
(en eveneens voldoen aan voorgaande criteria) dan zijn die te verkiezen.
o

o

Is er sprake van een depressieve stemming?
§ Symptom Checklist-90 (SCL-90).
§ Beck Depressie Vragenlijst (BDI-II-NL).
§ MMPI-2 depressieschalen (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2);
§ Alle vragenlijsten: betrouwbaar, valide en normen maar BDI-II-NL enkel ‘ernst
van depressieve stemming’ en MMPI-2 ‘erg lang’ à SCL-90 ‘meerdere
klachten inclusief depressieve stemming’.
Is er sprake van een majeure depressie volgens DSM-5?
§ SCID-5-S.

® Formulering van toetsbare voorspellingen op basis van instrumentarium
o Per hypothese en per instrument de toetsingscriteria vaststellen: het bereik van de
uitslagen op het instrument bepalen, waarbinnen de testscore van de cliënt zich dient te
situeren om de hypothese aan te nemen.
§ Beslissen of men de hypothesen gaat aanhouden of verwerpen.
® Afname en verwerking van instrumenten
o Afname.
o Verwerking: statistische verwerking > klinisch-intuïtieve verwerking.
§ Belangrijk: elk instrument apart scoren en interpreteren – vervolgens resultaten
van de instrumenten in verband brengen met de hypothesen (argumentatie).
® Argumentatie: onderzoek stemt overeen met voorspelling >> hypothesen aanhouden.
o Normgericht interpreteren: uitslag van de individuele cliënt vergelijken met de norm.
o Persoonsgericht interpreteren: uitslag van de cliët niet vergelijken met de normgroep,
maar met de eigen score (bv. bij hertesting).

3

Waarom wordt er gekozen voor diagnose A dan niet B?
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Integratie
De voorlopige theorie of probleemsamenhang van de cliënt kan worden aangepast wanneer men zich heeft
uitgesproken over de hypothesen die men kan aanhouden.
® Van een voorlopige probleemsamenhang naar een getoetste probleemsamenhang.
Verslagvoering
>> resultaten schriftelijk en mondeling communiceren aan de aanvrager en de cliënt: weergave van het proces
en de bevindingen van het diagnostisch onderzoek – iemand anders zou op basis van het verslag het
onderzoek moeten kunnen repliceren.
® Schriftelijke verslagvoering: bevat alle informatie, geordend per fase.
o Situering van de cliënt (identificatiegegevens): naam, geslacht, geboortedatum, adres,
studierichting, eventueel onderwijstype en/of werk.
o Situering van het onderzoek: naam/functie aanvrager, naam/functie onderzoeker,
naam/functie supervisor (indien van toepassing), setting en datum van onderzoek.
o Aanmelding (zowel aanvraag als hulpvraag).
o Achtergrondgegevens en eerste exploratie van de huidige problematiek.
§ Achtergrondgegevens:
gezinssituatie,
relevante
elementen
uit
levensgeschiedenis, school/werk context, sociale context en sociaal
functioneren, culturele achtergrond, geschiedenis van de klachten en eventuele
HV-geschiedenis.
§ Exploratie: problematiek die geleid heeft tot de consultatie.
o Vraagstelling en onderzoeksmiddelen: integratie vragen en per vraag hypothesen
formuleren.
§ Onderkennings- en verklaringsvragen kunnen geordend worden in een
voorlopige probleemsamenhang.
o Beantwoorden van de vraagstelling (geordend naar fasen van de psychodiagnostiek).
§ Onderkenning: intelligentie en cognitieve functies, klachten, persoonlijkheid en
coping.
§ Verklaring (in rapportage vermelden welke theorie en welke (eventueel)
instrumenten gebruikt zijn, hoe de resultaten geïnterpreteerd zijn en welke
conclusie er op grond daarvan getrokken is over de verklarende hypothesen) –
eindresultaat: getoetste probleemsamenhang.
§ Predicite: hoe zal het probleem verder evolueren – risicotaxatie.
§ Indicatiestelling of behandelvoorstel: onderbouwen van de keuze – aangeven
dat de keuze overlegd is tussen cliënt en diagnosticus.
• Dus: helder en bondig beschrijven welk type behandeling wordt
aangeraden, met welke intensiteit, met hoeveel sessies in totaal, in
welke setting en met welk type therapeut.
§ Algemeen besluit: conclusie en aanbevelingen.
• Het diagnostisch proces begon met een vraag > daarop dient men in de
conclusie terug te komen met een antwoord.
o Geen nieuwe informatie – wel onbeantwoorde vragen of
nieuwe hypothesen.
o Advies/aanbevelingen.
® Mondelinge verslaggeving > aansluiten taal en ervaringen van de cliënt, de cliënt binnen leiden
in het denkkader van de diagnosticus, bruggen proberen slaan tussen de resultaten van het
onderzoek en de aanbevelingen voor de behandeling.
o Toelaten dat de cliënt kritiek en/of aanvullingen formuleert.
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Wat is een goed meetinstrument?
De basis om klinische vragen te beantwoorden: wat is er aan de hand (onderkenning), waarom loopt het mis,
op welke onderliggende problemen duiden de symptomen (verklaring), op welke domeinen zetten we in, in
functie van een succesvolle behandeling (indicatiestelling), en welke effecten verwachten we van de
behandeling (evaluatie of voorspellen)?

KENMERKEN VAN EEN PSYCHOMETRISCH ‘STERK’ MEETINSTRUMENT

® Nauwkeurigheid > hoe nauwkeuriger de meting, hoe meer moeite het kost om die meting uit
te voeren.
o Nauwkeurigheid = afh. van het doel van de meting.
o Meetfouten:
§ Systematisch: de meting onder- of overschat de werkelijke score systematisch.
• Gebruik
maken
van
een
scorebereik:
het
95%betrouwbaarheidsinterval.
• De breedte van het interval zegt veel over de nauwkeurigheid; hoe
smaller het interval, hoe nauwkeuriger de meting.
§ Toevallig: de meetfout leidt niet tot een systematische over- of onderschatting
van de werkelijke score.
o Een instrument meet vaak niet het hele bereik van een concept.
® Betrouwbaarheid > nagaan hoe goed we meten wat we willen meten en of de meting
herhaalbaar is.
o Enkele voorbeelden:
§ Test-hertestbetrouwbaarheid: is de score constant door de tijd terwijl het
gemeten aspect ook constant blijft? > herhaalde afname van éénzelfde test op
verschillende tijdstippen.
• Een hoge correlatie kan wijzen op een hoge testhertestbetrouwbaarheid.
o Probleem: als ieder lid van een onderzoeksgroep op tijdstip 2
evenveel hoger of lager scoort dan op tijdstip 1, dan ziet men
dat niet weerspiegeld in een lagere correlatie.
• Dus: intraclasscorrelatiecoëfficiënt: hoe hoger de ICC (hoe dichter bij
de 1), hoe meer de twee metingen op elkaar lijken en hoe hoger de testhertestbetrouwbaarheid.
• Problemen: leereffect, een aspect blijft niet noodzakelijk stabiel in de
tijd.
§ Parallelvormbetrouwbaarheid: een correlatie tussen twee paralleltesten is een
maat voor de parallelvormbetrouwbaarheid.
§ Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid: de mate waarin twee of meer beoordelaars
tot een gelijkaardige score komen als ze dezelfde eigenschap bij dezelfde
persoon meten.
• Cruciaal voor observatie-instrumenten.
• Kappa-coëfficiënt: gebaseerd op de werkelijke overeenstemming
tussen de beoordelaars in relatie tot de overeenstemming die er zou zijn
als ze hun oordeel louter op basis van toeval zouden geven.
o Hoe hoger de Kappa, hoe meer gelijkend de scores van de
observatoren zijn.

12

§

Interne consistentie: wijzen alle items in het meetinstrument op hetzelfde te
meten kenmerk? > de mate waarin elk deel van het meetinstrument bijdraagt
aan de meting van het onderliggende construct of de onderliggende eigenschap.
• De split-halfbetrouwbaarheid: instrument in twee delen en nagaan of
de score op de eerste helft op een gelijkaardige wijze varieert als de
score op de tweede helft.
• Cronbach’s alpha-coëfficiënt: een hogere score wijst op een sterkere
samenhang tussen de items van het meetinstrument.
o Opgelet: wordt bepaald door de gemiddelde correlatie tussen
alle items van de schaal én het aantal items > een lage
Cronbach’s alpha-coëfficiënt kan dus aan twee dingen te
wijten zijn: een klein aantal items in een meetinstrument of een
lage samenhang tussen de items.
§ Laatste uitsluiten: de samenhang tussen de items ook
apart van het aantal items bestuderen. Dat wordt
meestal gedaan door de correlatie te berekenen tussen
elk item afzonderlijk en de totaalscore. Een lage
waarde voor deze item-totaalcorrelatie duidt op een
item dat niet goed samenhangt met de rest van de items
van het instrument.
® Validiteit > het instrument meet wat het pretendeert te meten.
o Een test kan enkel valide zijn als die ook betrouwbaar is (geldt niet omgekeerd).
o De validiteit is afhankelijk van het doel en de context: een instrument is valide voor een
bepaald gebruik bij een bepaalde doelgroep.
o Enkele voorbeelden:
§ Inhoudsvaliditeit: de totale set items moet representatief zijn voor alle
aspecten van het te meten concept en elk aspect moet in de juiste verhouding
opgenomen zijn in de set items.
§ Face-validiteit: de mening dat items het te meten concept goed weerspiegelen.
§ Constructvaliditeit: in welke mate kan men conclusies trekken vanuit een test
of het instrument over het te onderzoeken concept of construct?
• Heeft de meting gelijkaardige eigenschappen als het concept dat men
wil meten?
• Nagaan of het instrument samenhangt met andere metingen van
hetzelfde of een ander construct.
o Convergente validiteit: de scores v/e meetinstrument zouden
moeten samenhangen met scores op instrumenten die een
verwant concept meten.
o Discriminante validiteit: de scores van een instrument zouden
niet moeten samenhangen met scores op instrumenten die een
ander concept meten waarvan men verondersteld dat ze niet
gerelateerd zijn.
• Constructvaliditeit heeft ook te maken met verschillen in scores tussen
groepen (p. 77).
§ Criteriumvaliditeit (ook: predictieve validiteit): de voorspellende kracht van
het instrument. In welke mate voorspelt een score op het meetinstrument
toekomstig gedrag?
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® Normgroepen en ijkpunten > vergelijken van de score van een cliënt met de scores van andere
mensen. De mate waarin men hoger of lager scoort dan anderen wordt de meetschaal.
o Altijd een relatieve score: de score hangt af van de groep waarmee men de persoon
vergelijkt en of die groep voldoende lijkt op de persoon die onderzocht werd, bv. in
termen van geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.
o Normgroep:
§ Samenstelling en grootte van een normgroep: moet aangepast zijn aan het doel
van de test of uitspraak. In de normgroep moeten alle relevante kenmerken in
vergelijbare mate aanwezig zijn als in de populatie. De samenstelling van de
normgroep is ook afhankelijk van de leeftijd, land, taal of het geslacht.
§ Bereik van de normgroep:
• Leeftijdsgrenzen.
• Specifieke vaardigheidsniveaus.
• Specifieke subpopulaties.
§ Datum of moment waarop de normgroep werd samengesteld.
§ Samengevat: “de normgroep is een basis waarme we de score van een cliënt
vergelijken. Die vergelijkingsbasis moet adequaat samengesteld zijn om onze
klinische vraag correct te kunnen beantwoorden. Dat adequaat-zijn hangt voor
een belangrijk deel af van de vraag die de diagnosticus stelt. Dat maakt dat de
samenstelling van de normgroep een van de aspecten moet zijn die een
diagnosticus in overweging neemt bij het selecteren van de meest geschikte
instrumenten”.
o Ijkpunten of gestandaardiseerde scores:
§ Percentielen: het percentiel van een score duidt op het percentage personen uit
de normgroep dat een lagere of even hoge score heeft als de cliënt. Een
percentiel zegt iets over relatieve positie van de score van de cliënt t.o.v. de
score verdeling in de normgroep.
• Afwijkende scores: 5%-grens – het significantieniveau van een toets
(eenzijdig of tweezijdig getest).
§ Standaardscores: Z-scores, T-scores en IQ-scores.
• Al die scores zeggen iets over de positie van iemand score in
vergelijking met een normgroep (veronderstelling van een normale
verdeling in de populatie – gausscurve of klokverdeling – verdeling
68-84-95).
• Z-score = (score – gemiddelde)/standaardafwijking.
• Stanines: gebaseerd op de standaardnormaalverdeling met een
gemiddelde gelijk aan 5 en een standaardafwijking gelijk aan 2.

•

Gemiddele scores: Z(0;1), T(50;10), IQ(100;15).
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® Sensitiviteit en specifiteit
o De sensitiviteit van een instrument duidt op een zo laag mogelijk aantal vals negatieven
en een zo hoog mogelijk aantal echt positieven (A/(A+C).
§ Een hoog sensitieve test detecteert veel cases waarin de problematiek aanwezig
is en mist er zo weinig mogelijk.
o De specificiteit van een test duidt op een zo laag mogelijk aantal vals positieven en een
zo hoog mogelijk aantal echt negatieven (D/(D+B).
§ Een hoog specifieke test leidt tot weinig of geen verhoogde scores als de
problematiek afwezig is.
o Trade-off tussen beide kenmerken bestaat: het beperken van het aantal vals negatieven
leidt vaak tot meer vals positieven en omgekeerd.
§ Belangrijk is dat een screeningsinstrument dus vnl. sensitief is en aangeeft dat
er een verhoogd risico is op de aanwezigheid van een bepaalde problematiek,
maar hier geen definitief uitsluitsel over geeft.
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Diagnostiek van autismespectrumstoornis in de volwassenheid
De eerste duidelijke omschrijvingen van de aandoeningen komen van Leo KANNER en Hans ASPERGER.
Pas in de recenste versie van de DSM (Diagnostic and statistical manual of mental disorders), de DSM-V, is
de benaming autismespectrumstoornis opgenomen.
Het gaat om een pervasieve (dringt door op alle levensdomeinen) ontwikkelingsstoornis – met veel
comorbide problemen.
Classificerend Protocol Autismespectrumstoornisen voor volwassenen
® Grootschalige neurale netwerkstoornis.
® Zowel onder- als overconnectiviteit tussen hersengebieden.
® Uit zich in sociaal cognitieve problemen.
® Problemen met executieve functties.
® Atypische lokale/globale verwerking.

TERMINOLOGIE
ASS bij volwassenen
>> De grootste groep mensen met ASS zonder diagnose: hanteren vaak al jaren camouflage- en
compensatiemechanismen om te kunnen blenden met de meer neurotypische omgeving en zo hun sociaal
anders-zijn te verbergen.
“De diagnose ASS refereert aan een groep individuen die duidelijk door hun autistische kenmerken
belemmerd of geïnvalideerd worden. Daarnaast is er een nog grotere groep mensen bij wie er sprake is van
een autistische conditie (autistische cognitieve stijl, autistische trekken) maar die daar niet onder lijden of die
er soms ook sterke voordelen van ondervinden. Een buitendisproportionele detailgerichtheid, een strikt
logische manier van rederenen en een grote volharding vinden we bv. terug bij erg begaafde individuen die
met deze soort intelligentie mee verantwoordelijk zijn voor allerlei wetenschappelijke en technische
vooruitgang”.
Diagnostische criteria
WING en GOULD zagen de kern van de stoornis als een combinatie van problematieken op drie domeinen:
de wederzijdse sociale interactie, de communicatie en de verbeeldingscapaciteit.
® DSM-V bracht de gedragstriade terug tot een gedragsdyade: sociaal-communicatieve
problemen en rigide/repetitief gedrag.
A.

B.

Persisterende deficiënties in de sociale communicatie en sociale interactie in uiteenlopende situaties,
zoals actueel of in de voorgeschiedenis blijkt uit de volgende kenmerken:
® Deficiënties in de sociaal-emotionele wederkerigheid, bv. niet in staat zijn tot een
normale gespreksinteractie, het verminderd delen van interesses/emoties, ….
® Deficiënties in het non-verbale communicatieve gedrag dat gebruikt wordt voor
sociale interactie, bv. abnormaal gedrag bij oogcontact en lichaamstaal, volledig
ontbreken van gezichtsuitdrukkingen.
® Deficiënties in het ontwikkelen, onderhouden en begrijpen van relaties.
Beperkte repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten zoals actueel of in de
voorgeschiedenis blijkt uit minstens twee van de volgende kenmerken:
® Stereotiep(e) of repetitieve motorische bewegingen, gebruik van voorwerpen of
gesproken taal.
® Hardnekkig vasthouden aan hetzelfde, inflexibel gehecht zijn aan routines of
geritualiseerde patronen van verbaal of non-verbaal gedrag.
® Zeer beperkte, gefixeerde interesses die abnormaal intens of gefocust zijn.
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® Hyper- of hyporeactiviteit op zintuiglijke prikkels of ongewone belangstelling voor de
zintuiglijke aspecten van de omgeving.
C. De symptomen moeten aanwezig zijn in de vroege ontwikkelingsperiode (maar worden pas later
onderkend).
D. De symptomen veroorzaken klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociale of
beroepsmatige functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen.
E. De stoornissen kunnen niet beter worden verklaard door een verstandelijke beperking of een globale
ontwikkelingsachterstand.
(voorbeelden zijn te vinden in het boek, pagina 95).
>> meestal zijn alle levensdomeinen van volwassenen met ASS doordrongen van (een zekere mate van)
beperking.
Dimensioneel aspect: een indicator van de ernst van de symptomen en beperkingen.
® Niveau 3: vereist zeer substantiële steun.
o Ernstige tekorten in verbale en non-verbale sociale communicatieve vaardigheden
veroorzaken stoornissen in het functioneren.
o Zeer beperkt aangaan van sociale interacties en minimale respons op door anderen
uitgelokt contact.
o Hierbij moet men denken aan iemand met heel weinig begrijpelijke spraak.
® Niveau 2: vereist substantiële steun.
o De problemen zijn voor iedereen overduidelijk en zonder ondersteuning komt
betrokkene in nood.
® Niveau 1: vereist steun.
o Zonder ondersteuning zijn er tekorten in sociale communicatie merkbaar.
o Leidt gebrek aan flexibiliteit tot problemen in verschillende levenssituaties.
o Wordt onafhankelijk functioneren belemmerd door gebrekkige organisatie en planning.
Karakteristieken worden terug geïntroduceerd: hypo- en hypersensitiviteit.
Een apart geval: sociale (pragmatische) communicatiestoornis
Er is sprake van beperkingen in vier domeinen
1. De verbale en non-verbale communicatie voor sociale doeleinden.
2. Het aanpassen van de communicatie aan de sociale context of de luisteraar.
3. Het volgens van regels voor gespreksvoering.
4. Het begrip van niet-letterlijke en/of dubbelzinnige betekenis (bv. humor en metaforen).
Vertonen enkel problemen met criterium A, niet met criterium B (volgens de diagnose van ASS).

PREVALENTIE
BARON-COHEN: de aanwezigheid van het brede autistische fenotype ligt op 5% van de bevolking.
Schattingen uit wereldwijd onderzoek komen qua prevalentie uit tussen de 6.2-16.8 per duizend mensen.

COMORBIDITEIT
Recent onderzoek: hoog functionerende jongeren met ASS (zonder taalachterstand) kampen met veel meer
comorbide psychiatrische symptomologie dan typisch ontwikkelende jongeren.
® Emotionele stoornissen (36.7%): ernstige moeilijkheden om de eigen emotionele toestand te
beschrijven.
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®
®
®
®

ADHD (26.7%).
Ticstoornissen (18.3%).
Identiteitsprobleem (rond de 11%).
MATILLA ET AL. vonden bij 75% van de normaal begaafde personen met ASS één of meer
comorbide psychiatrische stoornissen.
o Zodra een individu op de leeftijd is waarop een zelfstandige levenshouding wordt
verwacht, wordt de combinatie van ASS met comorbide psychiatrische
problematiek(en) alleen maar schrijnender.
o Comorbide stoornissen doen zich vaak heel atypisch voor (bv. depressie).
o Zeldzame psychiatrische aandoeningen (bv. katatonie) liggen dichter in de buurt bij de
klassieke symptomen van de populatie zonder ASS.
§ Opmerking: een ongewone presentatie van gangbare psychopathologie is vaak
veel waarschijnlijker dan zeldzaam voorkomende diagnosen.

Bij depressie: “er kan gelet worden op de eventuele toename van sociale isolatie, veranderingen in eetlust en
energie of het wegvallen van bepaalde Restricted Behaviours and Interests (RRBI), die de cliënt doorgaans
een bepaald comfort geven. Autistische preoccupaties kunnen ook subtiel van inhoud veranderen en
obsessieve-compulsieve gedragingen kunnen plots toenemen of opnieuw voorkomen. Ook fysieke klachten
en een veranderd slaappatroon kunnen deel uitmaken van de voorts atypische presentatie van depressie bij
mensen met ASS. Verder volgt een depressieve periode uiteraard, net zoals bij mensen zonder ASS, vaak op
stressvolle gebeurtenissen”.
De comorbiditeit tussen ASS en persoonlijkheidsstoornissen is eveneens een complexe diagnostische
aangelegenheid.
® Vnl. uit cluster A en C in de hoog functionerende groep mensen met ASS.
o M > V (65% versus 32%).
® Afwegen: zijn de gedragscriteria van een persoonlijkheidsstoornis te verklaren vanuit ASS of
zijn er, naast ASS-kenmerken, andere persisterende patronen van denken en handelen die door
een persoonlijkheidsstoornis verklaard worden?
o ASS onderscheiden van de obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis (OCPD)
en van de schizoïde/schizotypische persoonlijkheidsstoornis.
§ Onderscheid OCPD en ASS: bij personen met ASS zijn de fixaties of
preoccupaties doorgaans niet gelinkt aan beoordeling of bevestiging – bij
OCPD stellen mensen vaak hoge eisen en ze zijn vaak erg selectief. Mensen
met OCPD voelen een sterke innerlijke drang om ‘alles op hun manier te willen
doen’.
• Globaal: de gedragsproblematiek van mensen met ASS is terug te
brengen tot een onvermogen en informatieverwerkingsproblematiek,
terwijl die van mensen met OCPD meer een gevolg is van patronen in
reactie op een complexe hechtingsgeschiedenis.
o Bij OCPD vindt men op het vlak van beleving veel meer
betekenisverlening terug.
§ Opgelet: soms kan men beide diagnosen geven.
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ONDERKENNEN

VAN HET

ASS- P A T R O O N

Het Classificerend Diagnostisch Protocol Autismespectrumstoornissen voor volwassenen
omschrijft ASS als een grootschalige neurale netwerkstoornis. Er is zowel sprake van onder- als
overconnectiviteit tussen hersengebieden, resulterend in een andersoortige manier van
informatieverwerking. Dat uit zich in sociaal-cognitieve problemen, problemen met de executieve
functies en een atypische lokale/globale verwerking.
® Kloof met emotionele intelligentie: mensen met ASS geraken in complexe sociale situaties
vaker in de war aangezien ze niet goed weten te navigeren in (groeps)gesprekken.
o Voorbereiden van gespreksonderwerpen.
o Achteraf gesprekken analyseren als controlemechanisme.
§ Dus: als HV inzicht nodig in camouflagetechnieken van volwassenen met ASS.
Ontwikkelingsanamnese
Doel >> zicht krijgen op bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind – autistiforme kenmerken
herkennen en exploreren.
® Anamnese
o De Rimland Anamneselijst voor volwassenen.
o De Vragenlijst ten behoeve van diagnostisch onderzoek naar autisme spectrum
stoornissen.
® Heteroanamnese
o Autism Diagnostic Interview – Revised (ADI-R) > afnemen bij iemand uit de omgeving
van de cliënt.
Deel 1

Algemeen oriënteringsonderdeel om achtergrondinformatie te krijgen
over de persoon en de familiale context.
Vroege ontwikkeling. De ontwikkelingsmijlpalen worden bevraagd en
de leeftijd waarop de omgeving zich bewust werd van de aanwezigheid
van problemen en hiervoor hulp zocht.
Communicatie en taal, sociale ontwikkeling en spel, ongewone
interesses en gedragingen.
Specifieke gedragsproblemen en speciale vaardigheden.

Deel 2

Deel 3-4-5
Deel 6
o

-

Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders – versie II > afnemen
bij één of beide ouders (focus op kernsymptomen, maar ook op geassocieerde
kenmerken).
§ De DISCO kan gebruikt worden voor personen van alle leeftijden en alle
niveaus van functioneren – neemt 3u in dus niet zo evident.

Familiale, medische achtergrond en algemene informatie.
Periode als baby en peuter (eerste twee jaar).
Ontwikkelingsvaardigheden (zoals motorische en communicatieve vaardigheden, sociale
interactie, zelfverzorging en spel).
Repetitieve, stereotiepe activiteiten (zoals repetitieve bewegingen en vocalisaties, reacties op
zintuiglijke stimuli, routines en weerstand tegen veranderingen, tics).
Gevoelens.
Onaangepast gedrag.
Beoordeling van kwaliteit door interviewer.
Psychiatrische en forensische problematiek.
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Autismevriendelijk interviewen
Soms tegengesteld effect:
® Focus op letterlijke communicatie.
o Geen a priori voorwaarde bij volwassenen met ASS > men moet focussen op welke
communicatieve stijl iemand hanteert en nodig heeft.
® Vermijden van figuurlijk taalgebruik of humor.
o Want: deze mensen hebben al jaren geprobeerd om zich aan te passen aan een
neurotypische communicatiestijl.
Aanpassing aan neurotypische communicatie
® Voorspelbaarheid: hoe lang duurt het gesprek en wat komt er aan bod?
® Structuur: regelmatig terugkeren naar de rode draad.
® Camouflage op vriendelijke manier doorbreken.

Wanneer camouflage doorbroken wordt komt men snel bij het achterliggende lijden.
® Opgelet: hoge sensitiviteit nodig voor signalen die op onuitgesproken emoties kunnen wijzen
(hogere arousal, ticgedrag of blokkades).
Verschil met een gewoon anamnesegesprek: inbreng van cruciale onderwerpen > aangeleerde scripts.
® Omgaan met spelregels.
® Verkeersregels.
® Tafelettiquete, koken (recepten volgen?)
® Enzovoort….
o Ontdekken dat de cliënt onuitgesproken scripts hanteert kan diagnostisch erg waardevol
zijn.
o Qua hypersensitiviteit is het zinvol als de diagnosticus zelf alle mogelijke sensoriële
modaliteiten langsgaat.
Feitelijk testonderzoek
Het feitelijk testonderzoek bestaat uit een semigestructueerd interview, autismespecifieke
zelfrapportagevragenlijsten en een neuropscyhologisch bilan (indien nodig intelligentieonderzoek).
Voor differentiaaldiagnostische doeleinden kan dat aangevuld worden met een
persoonlijkheidsonderzoek of een specifieke testbatterij.
® De Social Responsiveness Scale: gericht op verschillende dimensies van interpersoonlijk
gedrag, communicatie en repetitief/stereotiep gedrag die kenmerkend zijn voor ASS.
o Heeft een informantenversie: bruikbaar om eigen inzicht af te zetten tegenover de
perceptie door de omgeving.
o Meten: sociaal bewustzijn, sociale communicatie, sociale motivatie, rigiditeit en
repetitiviteit.
® De zelfrapporteringstest Autisme Spectrum Quotiënt.
® De Empathy Quotient (EQ) – zelfrapportage.
o Emotionele empathie.
o Cognitieve empathie.
o Sociale vaardigheden.
® De Relatives Quotient (RQ, informantenversie).
® Het semigestructureerde interview Adult Asperger Assessment (AAA): het oordeel van de
clinicus blijft doorslaggevend om te bepalen of een criterium ‘aanwezig’ is en niet gekleurd
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®

®
®
®

wordt door concurrerende diagnosen. Dit interview kan een centrale rol innemen in de
anamnetische fase, maar blijft eerder een descriptief instrument.
De Systemizing Quotient (SQ-R): inzicht krijgen in iemands empathiserende en
systematiserende cognitieve stijl.
o Aan de hand van die vragenlijsten kan niet worden vastgesteld of iemand ASS heeft of
niet, maar de scores bieden aanvullend inzicht in de sociale sterktes en zwaktes van een
persoon.
Het Nederlands Interview ten behoeve van Diagnostiek Autismespectrumstoornis bij
volwassenen.
Het DSM-5 interview autismespectrumstoornis.
De ADOS-2 voor volwassenen met een vermoeden van ASS.

Samen met de EQ biedt de SQ-R inzicht in het breintype van de persoon:
® (extreem) empathiserend of vrouwelijk breintype (type E).
® Gebalanceerd breintype (type B).
® (extreem) systematiserend of mannelijk breintype (type S).
o Mannen met ASS scoorden lager op EQ en hadden meer een type S brein.

VERKLARINGSMODELLEN:

COGNITIEVE MODELLEN

Theory of mind
= een sleutelfunctie van sociale cognitie, het verwerken van informatie uit de sociale omgeving. ToM is
de vaardigheid om aan zichzelf en andere mentale toestanden toe te schrijven. Het zijn mentale
toestanden zoals intenties, wensen, verlangens, gedachten en gevoelens.
® Niet direct observeerbaar > afleiden.
® ToM: verklaren en voorspellen van eigen en andermans gedrag.
BARON-COHEN onderzoek naar ToM aan de hand van ‘false-belief’ taken
® Eerste orde perspectiefnemingstaken: nagaan of iemand begrijpt dat iemand anders een
verkeerde opvatting kan hebben over de realiteit (Sally and Anne-experiment).
o “ik denk dat zij denkt”.
® Tweede orde perspectiefnemingstaken: wat mensen denken over de gedachten van anderen.
o “ik denk dat hij denkt dat zij denkt”.
Onderzoek wijst uit dat mensen met ASS niet volledig blind zijn voor innerlijke ervaringen van anderen
> er ontstaat wel gedeelde aandacht wanneer het op een duidelijk niveau gebeurt (expliciet, verbaal
systeem).
® Twee werkingsmechanismen van ToM: impliciet en expliciet systeem.
o Expliciet: de vaardigheid om op een cognitieve wijze afleidingen te maken over
innerlijke ervaringen van zichzelf en van anderen en daar expliciet verbale uitingen aan
te geven.
o Impliciet – wordt eerder in de ontwikkeling gevormd: de capaciteit om non-verbale
communicatie zoals gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal of blik van de ogen impliciet
waar te nemen.
§ Dit systeem vertoont beperkingen bij mensen met ASS >
gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal, blik in de ogen….
§ “Het is net wanneer er snel een intuïtieve inschatting gemaakt dient te worden
in een sociale situatie (impliciet systeem), dat zij door hun intelligentie niet
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meer kunnen compenseren en zich dus niet vlot kunnen aanpassen aan de eisen
die de veranderende sociale omgeving stelt.”
Diagnose van ToM
® De Strange Story test.
® De Faux-Pas test.
® De Dewey’s Story test – inschatten van sociaal redeneren.
o Verouderde testen en weinig specifiek op ASS toegespitst.
® De EQ (zelfrapportage).
® Projectieve performantietaken:
o De Thematic Apperception Test (TAF).
o Mijn Leven Als Dier (MLAD).
§ Beiden geven zeer interessante informatie over de manier waarop iemand zich
kan inleven in de ander.
§ Inlevingsvermogen is echter een aspecfieke hypothese als
verklaringsgrond voor een ASS en dus ontoereikend als enige
verklaringsgrond (bv. schizofrene personen hebben dit ook).
Centrale coherentie
= de natuurlijke tendens om (bij grote hoeveelheden informatie) coherentie (samenhang) tussen de
waargenomen stimuli te zoeken en deze informatie te integreren, rekening houdend met de context.
® Mensen met ASS hebben de neiging zich te focussen op kleine, afzonderlijke details > zwakke
centrale coherentie > contextongevoeligheid of contextblindheid.
o Door de gerichtheid op details met weinig onderlinge samenhang kan er een verlies van
betekenis ontstaan in wat mensen met ASS waarnemen.
o De wereld ziet er vaak erg chaotisch uit voor mensen met ASS.
§ Dus: op zoek naar het bekende en vasthouden aan routines en vaste stucturen.
§ Dus: moeite om iets wat geleerd is van één situatie naar een andere over te
brengen.
§ Verklaring: waarom mensen met ASS weerstand ervaren tegen nieuwe situaties
of veranderingen.
® Er wordt slechts beperkt/geen rekening gehouden met de context.
® Gefragmenteerde en lokale verwerking van informatie.
® Opgelet: wanneer ze expliciete instructies krijgen om naar het bredere plaatje te kijken, of
wanneer ze voldoende tijd krijgen om een globaal beeld bottom-up op te bouwen, is dat wel
mogelijk.
Diagnose van centrale coherentie
® Grondige observatie en anamnetische gegevens.
® De manier van invullen van vragenlijsten.
® Het belevingsonderzoek.
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Executieve functies
= denkprocessen die cruciaal zijn bij het plannen en uitvoeren van acties en het doelgericht oplossen
van een probleem (besturingsfuncties).
® Nodig om adaptief gedrag te vertonen wanneer de omgeving dat vereist.
o Planning en organisatie.
o Mentale flexibiliteit.
o Werkgeheugen.
o Inhibitie.
o Monitoring van gedrag.
o Emotieregulatie.
® Bij confrontatie met nieuwe, onvoorspelbare en ambigue siutaties worden de beperkingen in het
executief functioneren bij individuen met ASS vaak zichtbaar.
o Uiting: geobserveerde gedragssymptomen op routinematig gedrag en beperkte,
specifieke interesses (tweede domein).
Diagnose van executieve functies
® De Behavioural Assessment of Dysexecutive Syndrome (BADS): plannings- en
organisatorische vaardigheden.
® De Wisconsin Card Sorting Test (WCST): mentale flexibiliteit en non-verbale conceptvorming.
® Aandachtstaken.
® Vragenlijsten kunnen inzicht geven in ervaren moeilijkheden binnen het executief functioneren.
® Observeren van het gedrag in zo natuurlijk mogelijke situaties.

H E T ASS- P A T R O O N

VERKLAREN: DYNAMIEK IN DE ONTWIKKELING

Op een fundamenteel niveau is ASS steeds een samenspel van interacties tussen verschillende (bv.
genetische versus gedragsmatige) etiologische paden.
De fenomenologie wordt gekleurd door een aantal aspecten
® De mate van comorbide pathologie.
® De aanwezigheid (en aard) van sociale camouflage.
® De mate waarin de identiteitsontwikkeling werd vertekend door de aanwezigheid van ASS.
® Gender.
® De interactie met aspecten van veroudering in de levensloop van een individu.
Multi-level etiologie
VAN WIJNGAARDEN-CREMERS ET AL.: er zijn vijf lagen in de erg heterogene autismeconditie
® Een genetische laag.
® Een epi-genetische laag.
® Een breinlaag (substraat – connectiviteit – neurotransmissie).
® Een neurocognitieve laag.
® Een gedragsmatige laag.
Daarnaast wordt de ontwikkeling op alle niveaus gekleurd door biologische, psychologische en sociale
invloeden.
® Een gelijksoortige genetische aanleg kan tot een grote diversiteit in klinische uitingsvormen
leiden.
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® Zich realiseren dat comorbide beelden andere expressies van hetzelfde onderliggende probleem
of complicaties met een dieperliggende oorzaak kunnen zijn, kan helpen om meer samenhang
te zien tussen verschillende aspecten van psychiatrische stoornissen.
Sociale camouflage
>> copingstrategie die vnl. bij vrouwen erg uitgesproken is.
® Maskeren: bv. sociale mimicry zonder de diepere betekenis te begrijpen.
® Compensatie: vraagt een diepere cognitieve werking.
De motivatie tot camouflage bij ASS is vooral te vinden in de wens om te blenden met anderen (en niet op
te vallen) en connecties aan te kunnen gaan.
Persoonlijkheids- en identiteitsontwikkeling
® Moeite met het instinctief begrijpen van gezichtsexpressies of het lezen van signalen op nonverbale dimensies, zoals timing, intensiteit en vorm van het communicatieve handelen.
o ALVAREZ: een gebrek aan ‘live company’ – uitgesproken voorkeur voor levenloze
objecten.
o HENDRIKS: neurologische evidentie voor het gebrek aan differentiatie tussen object
en subject > een gebrek aan instinctieve oriëntatie van de blik op cruciale faciale
factoren in het subject.
® Spontane interpersoonlijke verwantschap of wederzijdse gevoelsafstemming met de ouder
wordt bemoeilijkt.
o Emotioneel afgestemde reacties door de ouder kunnen niet als zodanig worden ervaren.
® Mensen met ASS proberen de wereld te begrijpen vanuit hun intellect, niet vanuit hun affect.
o Archiveren scripts in hun geheugen – gedragen zich volgens geschreven regels en
conventies.
® Het uitbouwen van speciale interesses kan belangrijk zijn in het opbouwen van een persoonlijke
identiteit.
De persoonlijkheid van een persoon met ASS toont zich vaak weinig samenhangend. Het waarnemen, denken
en voelen kan niet als een gesynthetiseerd geheel worden ervaren, waardoor verbeelding en symbolische
representaties, essentieel voor de psychische ontwikkeling, maar weinig tot stand komen.
® Minder geprikkeld door nieuwsgierigheid.
® Minder geprikkeld door een intrinsieke drang naar nieuwe ervaringen.
ASS en gender
M > V (3:1); maar is dit wel een terechte diagnose?
® Mogelijke verklaring: vrouwelijk fenotype? Een vrouwspecifieke manifestatie van autistische
sterkes en zwaktes die niet matchen met de eerder vooropgestelde mannelijke autistische
gedragsrepresentaties.
® Mogelijke verklaring: verschillende verwachtingen die er zijn ten aanzien van mannen en
vrouwen in de maatschappij.
Waar vrouwen met ASS meestal nog enigszins kunnen compenseren voor hun sociale beperkingen, lukt dat
vaak veel minder op het vlak van beperkte interesses en omgaan met veranderingen.
Onderzoek naar verschillen focust nu vnl. op verschillen in het executief functioneren.
® Geen verschillen gevonden bij planningsvaardigheden.
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® Op het vlak van mentale flexibiliteit maken vrouwen meer perseveraties, maar passen vrouwen
ook meer strategieën toe dan mannen.
® Bij taken die het werkgeheugen meten blijken mannen significant beter te scoren dan vrouwen.
® Conclusie: er is geen geslachtsspecifiek cognitief profiel.
o Belang van individuele sterkte- en zwakteprofielen.
Individuen die op volwassen leeftijd gediagnosticeerd worden met ASS, kampen niet zelden met comorbide
psychiatrische moeilijkheden ten gevolge van langdurige stress door voortdurende problemen met
aanpassingen tijdens de verschillende levensfasen.
® Internaliserende stoornissen waaronder;
o V: angst, depressie en eetstoornissen.
o M: comorbide ontwikkelingsstoornissen (bv. ADHD).
ASS en ageing
Gedragskenmerken kunnen in de tijd afnemen volgens onderzoek.
® SHATTUCK ET AL.: afname van het repetitieve gedragsrepertoire naarmate men ouder
wordt.
o Sprake van betere coping (GRANDIN) – ouderen ontwikkelen strategieën om met hun
sensorische gevoeligheden om te gaan.
Aanwezige beperkingen in de ToM, centrale coherentie en executief functioneren willen dus niet per definitie
zeggen dat er sprake is van een ASS-problematiek.
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Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen
MODELLEN

VAN VERSLAVING IN DE TIJD

® Begin 19de eeuw – morele model: verslaving werd beschouwd als een teken van zwakte van de
persoon.
® Halve eeuw later – farmacologische model: de schuld lag bij de verslavende stof zelf.
® Na 1930 – symptomatisch model: verslaving werd beschouwd als een uiting van een
onderliggende persoonlijkheidsproblematiek.
® 1940 – 1950 – ziektemodel: bepaalde biologische en psychische kenmerken zorgen voor een
grotere vatbaarheid voor verslaving.
® Later – leermodel: verslavings is leerbaar onaangepast gedrag.
o Waardoor de aandacht voor psychologische processen bij de behandeling vergroot: cue
exposure, cognitieve herstructurering en psycho-educatie.
® Bio-psycho-sociaal model: beschouwt verslaving als het resultaat van een continue interactie
tussen een aangeboren kwetsbaarheid, persoonlijke ontwikkeling en leerervaringen en
omstandigheden.
Men spreekt steeds vaker over ‘verslaving als hersenziekte’: een aangeboren kwetsbaarheid vormt de basis
voor herhaaldelijk gebruik van psychoactieve middelen, terwijl het herhaalde gebruik van die middelen op
zijn beurt leidt tot belangrijke, moeilijk terug te draaien veranderingen in het brein.
® Dominante behandelstrategie: geïntegreerde behandeling.
Drie benaderingen om naar verslavinsproblematiek te kijken
® Een sociologische benadering: problemen door het gebruik.
® Een medisch-somatische benadering: uitgaan van de mate van gebruik en de lichamelijke
gevolgen van het gebruik.
® Een psychiatrische benadering: uitgaan van het afhankelijkheidssyndroom.

TERMINOLOGIE
STOORNIS IN HET

GEBRUIK VAN EEN MIDDEL

‘een cluster van cognitieve, gedragsmatige en somatische symptomen waaruit blijkt dat de betrokkene het
middel blijft gebruiken ondanks de significante problemen die dit oplevert’.
® Veranderingen in de betrokken hersencircuits > meer bepaald in het beloningssysteem.
o “craving”: felle hunker naar het middel.
o Ontwenning indien het middel een tijd niet gebruikt wordt.
o Meerdere keren terugval bij pogingen het gebruik te stoppen.
® Enkele mogelijke specificaties:
o Vroege (sinds 3 maanden tot een jaar) versus lange (langer dan een jaar) remissie.
o De mate van ernst: licht (twee tot drie symptomen), matig (vier tot vijf symptomen),
ernstig (zes of meer symptomen).
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De DSM-V criteria voor een stoornis in alcoholgebruik
A. Een problematisch patroon van alcoholgebruik dat leidt tot klinisch significante beperkingen of
lijdensdruk, zoals blijkt uit minstens twee van de volgende kenmerken, die binnen een periode van
een jaar optreden:
1. Alcohol wordt vaak gebruikt in grotere hoeveelheden of langduriger dan de bedoeling
was.
2. Er is een persisterende wens of er zijn vergeefse pogingen om het alcoholgebruik te
minderen of in de hand te houden.
3. Veel tijd wordt besteed aan activiteiten die nodig zijn om aan alcohol te komen, alcohol
te gebruiken, of te herstellen van de effecten ervan.
4. Hunkering, of een sterke wens of drang tot alcoholgebruik.
5. Recidiverend alcoholgebruik, met als gevolg dat de belangrijkste rolverplichtingen niet
worden nagekomen op het werk, op school of thuis.
6. Aanhoudend alcoholgebruik ondanks persisterende of recidiverende sociale of
interpersoonlijke problemen, veroorzaakt of verergerd door de effecten van alcohol.
7. Belangrijke sociale, beroepsmatige of vrijetijdsactiviteiten zijn opgegeven of
verminderd vanwege het alcoholgebruik.
8. Recidiverend alcoholgebruik in situaties waarin dit fysiek gevaar oplevert.
9. Het alcoholgebruik wordt gecontinueerd ondanks de wetenschap dat er een persisterend
of recidiverend lichamelijk of psychisch probleem is dat waarschijnlijk is veroorzaakt of
verergerd door de alcohol.
10. Tolerantie, zoals gedefinieerd door een van de volgende kenmerken:
a. Behoefte aan een duidelijk toegenomen hoeveelheid alcohol om een intoxicatie
of het gewenste effect te bereiken.
b. Een duidelijk verminderd effect bij voortgezet gebruik van dezelfde hoeveelheid
alcohol.
11. Onttrekkingssymptomen, zoals blijkt minstens een van de volgende kenmerken:
a. Het kenmerkende onttrekkingssyndroom van alcohol (o.a. tremor, autonome
hyperactiviteit, misselijkheid, insomnia, hallucinaties, angst).
b. Alcohol (of een zeer verwante stof zoals een benzodiazepine) wordt gebruikt om
onttrekkingssymptomen te verlichten of te voorkomen.

STOORNIS

DOOR HET GEBRUIK VAN EEN MIDDEL

Kortetermijneffecten
® Acute effecten: intoxicatie, onttrekkingssyndromen of perceptiestoornissen.
® Een delirium is een stoornis in het bewustzijn en de aandacht die voor korte periode kan
optreden door o.a. intoxicatie of onttrekking van een middel.
® Voorbeelden van psychische stoornissen:
o Psychotische stoornis.
o Bipolaire stoornis.
o Angststoornis.
o Depressieve stoornis.
o Slaapstoornis.
o Seksueel disfunctioneren.
o Neurocognitieve stoornissen.
§ De voorwaarde om te spreken van die stoornissen door een middel is dat die
van voorbijgaande aard zijn.
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Langetermijneffecten
Langdurig en/of excessief gebruik van middelen kan een comorbide problematiek in de hand werken of
een kwetsbaarheid tot expressie doen komen.
® Gebruik van middelen kan leiden tot:
o Een stemmingsstoornis.
o Een psychotische episode.
o Angststoornissen.
® Persisterende aard.
“De neuropsychologische langetermijngevolgen van alcohol zijn doorgaans veel minder bekend. In de
DSM-V staat die stoornis beschreven onder ‘uitgebreide of beperkte neurocognitieve stoornis door een
middel/medicatie (of kortweg NCS). De neurocognitieve beperkingen dienen langer dan gebruikelijk
bij intoxicatie of acute onttrekking aan te houden, waarbij over ‘persisterende’ beperkingen wordt
gesproken indien ze na een lange periode van onttrekking in significante mate aanwezig blijven”.
® Risico op persisterende neurocognitieve beperkingen op het vlak van de executieve functies, het
geheugen en het leervermogen.
® Persisterende amnesie (amnetisch-confabulerend 4 type, Korsakovsyndroom): er moet sprake
zijn van ernstige tekorten op het gebied van het aanleren of opdiepen van recent geleerde
informatie.
o Kenmerkend is het grote verschil tussen het globale intellectuele functioneren, dat vaak
nog op het premorbide niveau ligt, en de geheugenstoornissen, die soms dramatisch
kunnen zijn.
§ Anterograde amnesie (moeite met het leren van nieuwe informatie) met een
verhoogde gevoeligheid voor interferentie.
§ Retrograde amnesie (moeite met het ophalen van informatie uit het eigen
verleden).
o Opvallend is ook dat mensen die lijden aan het Korsakovsyndroom, moeite hebben om
gebeurtenissen (in hun leven) in chronologische volgorde te plaatsen.

BELOOP
Algemeen gesteld kent een middel-gerelateerde problematiek een doorgaans chronisch recidiverend
beloop, gekenmerkt door periodes van remissie en terugval.
® Ongeveer 60% voldoet na enkele jaren niet meer aan de diagnose – mits behandeling.
® Aanzienlijke herstelpercentages met een daling in mortaliteit en sociale problemen.
® Verslaving aan alcohol (en andere drugs) gaat gepaard met een verhoogd risico op mortaliteit.
Factoren waarvan aangenomen wordt dat ze een ongunstige invloed zouden hebben op het beloop, zijn
een jonge aanvangsleeftijd, het mannelijk geslacht, vrijgezel zijn, ernstige verslaving, psychiatrische
comorbiditeit en familiaal voorkomen van verslaving.
5% van alle overlijdens over de wereld is te danken aan alcoholgebruik.

4

Confabulatie (of confabuleren) is een stoornis in het geheugen, waarbij iemand overdreven, gefantaseerde of
onware verhalen vertelt.
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VERKLARINGSMODELLEN
Neurobiologische theorieën
>> de directe effecten van psychoactieve middelen op ons brein bieden een verklaring voor het misbruik
en de afhankelijkheid. Verslaving wordt verklaard door neurofysiologische aanpassingen van de
hersenen aan langdurige blootstellingen aan de drug. Die aanpassingen zijn het gevolg van de directe
inwerking van psychoactieve middelen op neuronen in het centrale zenuwstelsel gedurende langere tijd,
met veranderingen in het brein tot gevolg.
® Verslaving (deels) beschouwen als een verstoring van het beloningssysteem (reward system),
waardoor een verhoogde kwetsbaarheid ontstaat.
o Deze kwetsbaarheid is ook mede erfelijk bepaald.

Psychosociale theorieën
>> instrumenteel of operant geconditioneerd verslavingsgedrag wijst op het feit dat het
verslavingsgedrag blijft bestaan omwille van het belonende effect van de verslavende middelen
(positieve bekrachtiging). Ook bij het opheffen van ontwenningsverschijnselen werkt het gebruik van
de verslavende stof belondend (negatieve bekrachtiging).
® Craving.
o Niet altijd een noodzakelijke voorwaarde om over te gaan tot gebruik.
® Automatische-gewoontevormingsmodel: verslaving wordt bekeken als een automatische
stimulus-responsgewoonte.
>> een andere psychosociale benadering van verslaving gaat uit van een verstoring van automatische
(bottom-up, bv. beloningsgevoeligheid) en controlerende (top-down of executieve) processen – klassiek
geconditioneerd verslavingsgedrag.
® Automatische processen: het middel dat de aandacht trekt en vasthoudt, geheugenassociaties
tussen het middel en positieve en opwindende effecten.
>> sterke link tussen trauma en verslaving.

Sociologische theorieën
>> gaan uit van de invloed van ouders en leeftijdsgenoten op de houding ten aanzien van
middelengebruik bij het individu.
® Invloed is afhankelijk van vele factoren, o.a. eigenschappen van de algemene en
middelenspecifieke opvoeding, en het middelengebruik van de ouders zelf.
® Geen sprake van een eenduidige oorzaak-gevolgrelatie.
o Eerder denken aan een bi-directionele relatie.

COMORBIDITEIT
>> de kans op middelenmisbruik is bijna driemaal verhoogd indien men een andere mentale aandoening
heeft.
>> 37% van de cliënten met een alcoholverslaving heeft een comorbide mentale aandoening.
DUS: middelenmisbruik kan zowel oorzaak als gevolg zijn van andere aandoeningen (bidirectioneel).
Vaak voorkomende comorbiditeiten:
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® ADHD: kinderen met ADHD hebben driemaal meer kans op een latere nicotineafhankelijkheid,
bijna tweemal meer kans op later alcoholmisbruik en tweemaal meer kans op cannabis- en
cocaïnemisbruik.
® Stemmingsstoornissen: 50-70% van de mensen met een bipolaire stoornis misbruiken ook
alcohol. 40.7% van een populatie met middelenmisbruik heeft een stemmingsproblematiek.
o 33.1% van die populatie had ook een angstproblematiek.
® Schizofrenie: 70-80% van de personen met schizofrenie ontwikkelden ook een
verslavingsstoornis op een gegeven moment in hun leven.
® Persoonlijkheidsstoornissen: 44.3% van de mensen met een alcoholverslaving had een
persoonlijkheidsstoornis.

PSYCHODIAGNOSTISCH

PROCES

Wenselijk dat een cliënt een drietal weken abstinent is vooraleer de daadwerkelijke psychodiagnostische fase
start > nuttige observatie- en dossiergegevens verzamelen.
® Onderkenning: aspecten van het middelengebruik in kaart brengen – frequentie en hoeveelheid
van het drinken.
o Aandachtspunten in het contact: men ziet vaak een overschatting van de eigen
mogelijkheden, het eigen aandeel moeilijk zien, het gebruik minimaliseren en een sterke
gerichtheid op de eigen behoeften, schaamte.
o Aandachtspunten bij het inschatten van het gebruik: vijf domeinen in kaart brengen.
§ Relatie tussen de aanmeldingsklacht en het gebruik.
§ Frequentie en ernst van het gebruik: impact op het dagelijkse functioneren en
op verschillende levensdomeinen (bv. werk).
• “is er sprake van ochtendlijk drinken, black-outs, ongevallen onder
invloed?”
• Vragenlijsten:
o Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): tien
vragen die inzoomen op de hoeveelheid en frequentie van
drinken,
bezorgdheid
in
de
omgeving,
afhankelijkheidssymptomen en riskant gedrag.
o CAGE-vragenlijst:
§ Cut.
§ Annoyed.
§ Guilty.
§ Eye-opener.
§ Functieanalyse: cognitieve, affectieve en motivationele aspecten van het
gebruik – antecedenten en consequenten + functie gebruik.
§ In kaart brengen van eerdere pogingen om het gebruik te stoppen (eerdere
behandelingen).
§ Observaties in het hier-en-nu.
® Verklaring.
o Neurobiologische verklaringsfactoren:
§ Deels genetische component.
§ Familiaal voorkomen.
§ Kijken naar de beginleeftijd, ernst en de duur van het gebruik.
• (opmaak van een levenslijn).
o Psychosociale verklaringsfactoren:
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§

o

o

Antecedenten: hoe en wanneer kwam de cliënt in contact met alcohol of andere
drugs? – welke context.
§ Factoren die het gebruik hinderen of bevorderen.
§ De motivatie tot verandering.
§ De gevolgen op verschillende levensdomeinen.
§ Het voorkomen van stress, angsten en trauma’s?
Sociale verklaringsfactoren:
§ Context – sociale beïnvloeding, kenmerken van het milieu van opgroeien en het
familiale voorkomen van middelengebruik/misbruik.
• Genogram.
• Voorkomen van psychopathologie.
Rol van comorbide psychopathologie bij verslaving:
§ MUESER ET AL.: vier potentiële verhoudingen tussen de aan middelen
gerelateerde stoornis en de comorbide problematiek:
• De comorbide problematiek werkt middelenmisbruik in de hand.
o Middelenmisbruik is secundair aan of het gevolg van de
psychiatrische stoornis.
• Middelenmisbruik leidt tot een comorbide problematiek.
o Typisch neurocognitief profiel bij alcoholmisbruik:
beperkingen in de executieve functies, visueel-spatiële
organisatie, perceptuele/motorische integratie en eenvoudige
motorische vaardigheden.
o Meestal functioneren de verbale vaardigheden en de algemene
intelligentie nog op premorbide niveau.
• Het middelenmisbruik en de comorbide problemen beïnvloeden elkaar
wederzijds.
o Complex en wederkerig.
• Beide aandoeningen worden verklaard door een derde factor.
o Bv. trauma of gedragsstoornissen.

INDICATIE
Een middelenvrije periode maakt zichtbaar welke moeilijkheden blijven spelen en hoe bepaalde
symptomen zich precies manifesteren.
Effectieve psychologische interventies:
® Cue exposure (blootstellen aan stimuli die craving uitlokken) levert geen meerwaarde op boven
een cognitieve gedragstherapeutische behandeling.
® Contingency management (positief of wenselijk gedrag bekrachtigen en negatief gedrag
negeren/bestraffen) helpt cliënten op vrij korte termijn het gebruik te veranderen, maar
aanvullende behandeling blijkt noodzakelijk te zijn om het resultaat vast te houden.
® Alternatieve copingstrategieën zijn effectief.
® Een preventie-en noodplan opmaken is effectief.
® Het betrekken van de omgeving bij de behandeling voorspelt betere behandelresultaten dan
uitsluitend op het individu gerichte therapie.
® Dual diagnose bij een comorbide aandoening: best de behandeling ook combineren.
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Volgens Mueser et al. moet de residentiële behandeling bestaan uit een mix van motiverende
gespreksvoering, bepaalde cognitieve gedragstherapeutische interventies, socialevaardigheidstrainingen,
psycho-educatie, gezinsgerichte interventies, farmacologische behandelingen en arbeidsrehabilitatie.
Uitdaging ‘treatment gap’.

Diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen
Persoonlijkheid:
® Feitelijk zichtbare kenmerken.
® Een voorgewend voorkomen.
® Onderliggende, niet-zichtbare motieven en bezorgdheden.

TERMINOLOGIE
Diagnostische criteria volgens de DSM-V sectie II
>> een persoonlijkheidsstoornis wordt omschreven als een duurzaam patroon van innerlijke ervaringen en
gedragingen dat duidelijk afwijkt van wat binnen de cultuur van de betrokkene wordt verwacht. Dat patroon
komt tot uiting op twee (of meer) van de volgende terreinen:
® Cognities.
® Affectiviteit.
® Interpersoonlijk functioneren.
® Impulsbeheersing.
Het duurzame patroon is inflexibel, komt tot uiting in een breed scala van persoonlijke en sociale situaties en
veroorzaak klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociale en beroepsmatige functioneren of
in het functioneren op andere belangrijke terreinen.
® Stabiel patroon.
® Van lange duur.
® Begin: op zijn laatst de adolescentie of de jongvolwassen leeftijd.
® Kan niet beter worden verklaard als een uiting of gevolg van een andere psychische stoornis.
® Kan niet worden toegeschreven aan directe fysiologische effecten van een middel of aan een
somatische aandoening.
® Egosyntoon (“ik-adequaat”).
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Cluster A: de bizarre/excentrieke cluster
Paranoïde persoonlijkheidsstoornis
A.
Een pervasief wantrouwen en achterdocht tegenover andere mensen, waarbij hun motieven worden
geïnterpreteerd als kwaadwillend, beginnend op jongvolwassen leeftijd, en aanwezig in
uiteenlopende contexten, zoals blijlt uit vier (of meer) van de volgende kenmerken:
1. Verdenkt, zonder gegronde redenen, anderen ervan dat ze hem of haar uitbuiten, schade
berokkenen of bedriegen.
2. Is gepreoccupeerd door ongerechtvaardigde twijfels over de loyaliteit of
betrouwbaarheid van vrienden of collega’s.
3. Is onwillig om anderen in vertrouwen te nemen vanwege ongerechtvaardigde vrees dat
de informatie op een kwaadaardige manier tegen hem of haar zal worden gebruikt.
4. Zoekt verborgen kleinerende of bedreigende gebeurtenissen achter onschuldige
opmerkingen of voorvallen.
5. Koestert persisterende wrok.
6. Bespeurt aanvallen op zijn of haar karakter of reputatie die voor anderen niet duidelijk
waarneembaar zijn en reageert algauw boos of met een tegenaanval.
7. Heeft recidiverende ongerechtvaardigde twijfels over de trouw van echtgenoot of
partner.
B.
De stoornis treedt niet uitsluitend op in het beloop van schizofrenie, een bipolaire- of depressievestemmingsstoornis met psychotische kenmerken, of een andere psychotische stoornis, en kan niet
worden toegeschreven aan de fysiologische effecten van een somatische aandoening.
NB. Wanneer aan de criteria wordt voldaan voordat schizofrenie ontstaat, voeg dan ‘premorbide’ toe als
volgt: ‘paranoïde persoonlijkheidsstoornis (premorbide)’.
Schizoïde persoonlijkheidsstoornis
A.
Een pervasief patroon van afstandelijkheid in sociale relaties en een beperkt scala van expressies
van emoties in interpersoonlijke situaties, beginnend in de jongvolwassen leeftijd en aanwezig in
uiteenlopende contexten, zoals blijkt uit vier (of meer) van de volgende kenmerken.
1. Heeft noch behoefte aan, noch plezier in hechte relaties en geniet hier ook niet van,
inclusief het tot een gezin of familie behoren.
2. Kiest bijna altijd voor solitaire activiteiten.
3. Heeft weinig of geen belangstelling voor seksuele ervaringen met een ander.
4. Beleeft weinig of geen plezier aan activiteiten.
5. Heeft geen hechte vriendschappen of vertrouwelingen buiten eerstegraads
familieleden.
6. Lijkt onverschillig voor lof of kritiek van anderen.
7. Toon emotionele kilheid, ongehechtheid of een afgevlakte affectiviteit.
B.
De stoornis treedt niet uitsluitend op in het beloop van schizofrenie, een bipolaire- of depressievestemmingsstoornis met psychotische kenmerken, een andere psychotische stoornis of een ASS, en
kan niet worden toegeschreven aan de fysiologische effecten van een somatische aandoening.
NB. Als voorafgaand aan het ontstaan van schizofrenie aan de criteria wordt voldaan, voeg dan
‘premorbide’ toe als volgt: ‘schizoïde persoonlijkheidsstoornis (premorbide)’.
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Schizotypische persoonlijkheidsstoornis
A.
Een pervasief patroon van sociale en interpersoonlijke deficiënties, gekenmerkt door een direct
gevoeld ongemak bij en een verminderd vermogen tot het hebben van hechte relaties, en door
cognitieve en perceptuele distorsies en excentriciteit in het gedrag, beginnend op jongvolwassen
leeftijd en aanwezig in uiteenlopende contexten, zoals blijlt uit vijf (of meer) van de volgende
kenmerken:
1. Betrekkingsideeën (met uitsluiting van betrekkingswanen).
2. Eigenaardige overtuigingen of magische denkbeelden die het gedrag beïnvloeden en
die niet overeenstemmen met de subculturele normen (bv. bijgevoligheid, geloof in
helderziendheid).
3. Ongewone perceptuele waarnemingen, met inbegrip van lichamelijke illusoire
vervalsingen.
4. Merkwaardige wijze van denken en spreken.
5. Achterdocht of paranoïde ideeënvorming.
6. Inadequaat of ingeperkt affect.
7. Het gedrag of uiterlijk is vreemd, excentriek of zonderling.
8. Geen hechte vrienden of vertrouwelingen afgezien van eerstegraads familieleden.
9. Excessieve sociale angst die niet afneemt naarmate de betrokkene iemand beter kent
en die vaak meer samenhangt met paranoïde angsten dan met een negatief oordeel over
zichzelf.
B.
De stoornis treedt niet uitsluitend op in het beloop van schizofrenie, een bipolaire- of depressievestemmingsstoornis met psychotische kenmerken, een andere psychotische stoornis of een ASS.
NB.

Als voorafgaand aan het ontstaan van schizofrenie aan de criteria wordt voldaan, voeg dan
‘premorbide’ toe als volgt: ‘schizotypische persoonlijkheidsstoornis (premorbide)’.
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Cluster B: de impulsieve/flamboyante cluster
Antisociale persoonlijkheidsstoornis
A. Een pervasief patroon van gebrek aan respect voor en schending van de rechten van anderen,
aanwezig vanaf de leeftijd van vijftien jaar, zoals blijkt uit drie (of meer) van de volgende kenmerken:
1. Niet in staat zich te conformeren aan de sociale normen over wat volgens de wet is
toegestaan, zoals blijkt uit het herhaaldelijk komen tot daden die een reden zijn voor
aanhouding.
2. Bedrog, zoals blijkt uit herhaaldelijk liegen, het gebruik van schuilnamen of het duperen
van anderen voor persoonlijk profijt of plezier.
3. Impulsiviteit of niet vooruit kunnen plannen.
4. Prikkelbaarheid en agressiviteit zoals blijkt uit herhaaldelijke vechtpartijen of
geweldpleging.
5. Roekeloze onverschilligheid voor de veiligheid van zichzelf of anderen.
6. Constante onverantwoordelijkheid, zoals blijkt uit een terugkerend onvermogen om zich
op het werk consistent te gedragen, of financiële verplichtingen na te komen.
7. Ontbreken van berouw, zoals blijkt uit de onverschilligheid nadat hij of zij iemand pijn
heeft gedaan, slecht heeft behandeld of bestolen, of het rationaliseren van dit gedrag.
B. De betrokkene is mjnstens 18 jaar oud.
C. Er zijn aanwijzigingen voor een normoverschrijdende-gedragsstoornis, begonnen voor de leeftijd van
15 jaar.
D. Het antisociale gedrag treedt niet uitsluitend op in het beloop van schizofrenie of een bipolaire
stemmingsstoornis.
Borderline persoonlijkheidsstoornis
A. Een pervasief patroon van instabiliteit van de interpersoonlijke relaties, het zelfbeeld en van affecten,
en duidelijke impulsiviteit, beginnend op jongvolwassen leeftijd en aanwezig in uiteenlopende
contexten, zoals blijkt uit vijf (of meer) van de volgende kenmerken:
1. Verwoede pogingen om feitelijke of vermeende verlating te voorkomen.
2. Een patroon van instabiele en intense interpersoonlijke relaties gekenmerkt door
afwisselingen tussen extreem idealiseren en devalueren.
3. Een identiteitsstoornis: een duidelijk en persisterend instabiel zelfbeeld of zelfgevoel.
4. Impulsiviteit of minstens twee gebieden die de betrokkene in potentie zelf kunnen
schaden.
5. Recidiverende suïcidale gedragingen, gestes of dreigingen, of automutilatie.
6. Affectieve instabiliteit als gevolg van een duidelijke reactiviteit van de stemming (bv.
dysforie, prikkelbaarheid, angst).
7. Chronisch gevoel van leegte.
8. Inadequate, intense woede, of moeite hebben boosheid te beheersen.
9. Voorbijgaande, stressgerelateerde paranoïde ideeën of ernstige dissociatieve
symptomen.
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Histrionische persoonlijkheidsstoornis
A. Een pervasief patroon van excessieve emotionaliteit en aandacht vragen, beginend op jongvolwassen
leeftijd en aanwezig in uiteenlopende contexten, zoals blijkt uit vijf (of meer) van de volgende
kenmerken:
1. Voelt zich niet op zijn of haar gemak in situaties waarin hij of zij niet in het centrum van
de aandacht staat.
2. De interactie met anderen wordt vaak gekenmerkt door onaangepast seksueel
verleidelijk of provocerend gedrag.
3. Vertoont snel wisselnde en oppervlakkige expressie van emoties.
4. Maakt consistent gebruik van het eigen uiterlijk om de aandacht op zichzelf te vestigen.
5. Heeft een stijl van spreken die excessief impressionistisch is, en waarbij details
ontbreken.
6. Toont zelfdramatisering, theatraliteit en overdreven expressie van emoties.
7. Is suggestibel (makkelijk beïnvloedbaar).
8. Beschouwt relaties met anderen als intiemer dan ze in werkelijkheid zijn.
Narcistische persoonlijkheidsstoornis
A. Een pervasief patroon van grandiositeit, behoefte aan bewondering en gebrek aan empathie,
beginnend op jongvolwassen leeftijd en aanwezig in uiteenlopende contexten, zoals blijkt uit vijf (of
meer) van de volgende kenmerken:
1. Heeft een opgeblazen gevoel van eigen belangrijkheid.
2. Is gepreoccupeerd met fantasieën over grenzeloos succes, grenzeloze macht, genialiteit,
schoonheid of ideale liefde.
3. Gelooft dat hij of zij ‘bijzonder’ en uniek is en alleen kan worden begrepen of moet
omgaan met andere bijzondere mensen of met mensen (of instellingen) met een hoge
status.
4. Heeft een excessieve behoefte aan bewondering.
5. Heeft het gevoel bijzondere rechten te hebben (onredelijke verwachtingen over een
speciale voorkeursbehandeling, of dat er automatisch wordt voldaan aan zijn of haar
verwachtingen).
6. Exploiteert anderen.
7. Heeft een gebrek aan empathie.
8. Is vaak afgunstig op anderen of gelooft dat anderen afgunstig zijn op hem of haar.
9. Toont zich arrogant of hooghartig in houding of gedrag.
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Cluster C: de angstige cluster
Vermijdende persoonlijkheidsstoornis
A. Een pervasief patroon van sociale geremdheid, gevoelens van insufficiëntie en hypersensitiviteit voor
een negatieve beoordeling, beginnend op jongvolwassen leeftijd en aanwezig in uiteenlopende
contexten, zoals blijkt uit vier (of meer) van de volgende kenmerken:
1. Vermijdt beroepsmatige activiteiten die significante intermenselijke contacten met zich
meebrengen, vanwege vrees voor kritiek, afkeuring of afwijzing.
2. Is onwillig om betrokken te raken met mensen, tenzij hij of zij er zeker van is aardig te
worden gevonden.
3. Gedraagt zich gereserveerd in intieme relaties vanwege de vrees voor gek te worden
gezet of te worden uitgelachen.
4. Is gepreoccupeerd met de gedachte in sociale situaties te worden bekritiseerd of
afgewezen.
5. Is geremd in nieuwe interpersoonlijke situaties vanwege insufficiëntiegevoelens.
6. Beschouwt zichzelf als sociaal onbeholpen, onaantrekkelijk als persoon, of
minderwaardig ten opzichte van anderen.
7. Is uitzonderlijk onwillig om persoonlijke risico’s te nemen of nieuwe activiteiten te
ontplooiien omdat hij of zij hierdoor in verlegenheid zou kunnen worden gebracht.
Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
A. Een pervasieve en excessieve behoefte om verzorgd te worden die leidt tot submissief en
aanklampend gedrag en de vrees om in de steek gelaten te worden, beginnend op jongvolwassen
leeftijd en aanwezig in uiteenlopende contexten, zoals blijkt uit vijf (of meer) van de volgende
kenmerken:
1. Heeft moeite met het nemen van alledaagse beslissingen zonder een excessieve
hoeveelheid adviezen van en geruststelling door anderen.
2. Heeft anderen nodig die de verantwoordelijkheid nemen voor de meeste belangrijke
gebieden van zijn of haar leven.
3. Heeft moeite met het uiten van een meningsverschil met anderen, vanwege de vrees om
steun of goedkeuring te verliezen.
4. Heeft moeite met het ontplooien van initiatieven of met het zelfstandig dingen
ondernemen (vanwege een gebrek aan zelfvertrouwen dan een gebrek aan motivatie).
5. Gaat tot het uiterste om zorg en steun van anderen te krijgen, en kan zelfs vrijwillig
aanbieden om onaangename dingen te doen.
6. Voelt zich niet op zijn of haar gemak of hulpeloos als hij of zij alleen is, vanwege een
overmatige vrees om niet voor zichzelf te kunnen zorgen.
7. Gaat direct op zoek naar een nieuwe relatie als een bron van zorg en steun, zodra een
intieme relatie beëindigd wordt.
8. Is op onrealistische wijze gepreoccupeerd met de vrees alleen gelaten te worden en voor
zichzelf te moeten zorgen.
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Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis
A. Een pervasief patroon van preoccupatie met ordelijkheid, perfectionisme en psychische en
interpersoonlijke controle, ten koste van flexibiliteit, openheid en efficiëntie, beginnend op
jongvolwassen leeftijd en aanwezig in uiteenlopende contexten, zoals blijkt uit vier (of meer) van de
volgende kenmerken:
1. Is gepreoccupeerd met details, regels, lijstjes, orde, organisatie of schema’s, zozeer dat
het eigenlijke doel van de activiteit uit het oog verloren wordt.
2. Toont een perfectionisme dat interfereert met het voltooien van taken.
3. Is excessief toegewijd aan werk en productiviteit, met uitsluiting van ontspannende
activiteiten en vriendschappen.
4. Is overmatig consciëntieus, scrupuleus en inflexibel in zaken van moraliteit, ethiek of
waarden.
5. Is niet in staat om versleten of waardeloze voorwerpen weg te gooien, zelfs als deze geen
sentimentele waarde hebben.
6. Is onwillig om taken te delegeren of met anderen samen te werken, tenzij deze zich
geheel onderwerpen aan zijn of haar manier van werken.
7. Heeft zich een vrekkige stijl van geld uitgeven eigen gemaakt, voor zichzelf en anderen;
geld wordt beschouwd als iets wat moet worden opgepot voor toekomstige catastrofes.
8. Toont rigiditeit en koppigheid.
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HET

DSM-V

SECTIE

III

ALTERNATIEF

MODEL

VOOR

PEROSONLIJKHEIDSSTOORNISSEN
>> een dimensionele conceptualisatie van persoonlijkheidsmoeilijkheden.
® Sluit veel beter aan bij de empirische werkelijkheid.
>> ontworpen ter vervanging van het hierboven beschreven categoriale model.
De algemene criteria
® Criterium A: de invoering van een ernsttaxatie – geeft uitdrukking aan de mate waarin het
persoonlijkheidsfunctioneren verstoord is.
® Criterium B: de invoering van een dimensioneel perspectief op persoonlijkheidsstnoornissen –
geeft uitdrukking aan de manier waarop het persoonlijkheidsfunctionerne verstoord is.
® Criterium G: de beperkingen in het persoonlijkheidsfunctioneren en de uitingen van de
persoonlijkheidstrekken kunnen niet beter worden begrepen als normaal voor de
ontwikkelingsfase of de sociaal-culturele achtergrond van de betrokkene – leeftijdsgrens van 18
jaar wordt achterwege gelaten.

Criterium A
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De mate van verstoring, het Level of Impairment in Self and Interpersonal Functioning (LSIF),
wordt uitgedrukt in een cijfer, waarbij 0 staat voor geen verstoring, 1 voor een milde, 2 voor een matige,
3 voor een ernstige en 4 voor een extreme mate van verstoring.
Criterium B

In het alternatieve model zijn er nog steeds zes van de tien categoriale persoonlijkheidsstoornissen
behouden:
1. Schizotypische PS.
2. Borderline PS.
3. Narcistische PS.
4. Antisociale PS.
5. Dwangmatige PS.
6. Vermijdende PS.
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Persoonlijkheidsstoornisdiagnose
® Op criterium A op minstens 2 van de 4 gebieden sprake zijn van een LSIF-score van 2 of hoger.
® Op criterium B minstens één trekdomein of trekfacet verhoogd zijn (PID-5 hogere orde
dimensies en facetschalen).
Negatieve
affectiviteit
Emotionele
labiliteit

Afstandelijkheid

Antagonisme

Ongeremdheid

Psychoticisme

Sociale
teruggetrokkenheid

Manipulatief
gedrag

Onverantwoordelijk
gedrag

Ongerustheid

Onbetrouwbaarheid

Impulsiviteit

Separatieangst

Vermijding
intimiteit
Anhedonie

Ongewone
overtuigingen en
ervaringen
Excentriciteit

Grandiositeit

Afleidbaarheid

Submissiviteit
Vijandigheid

Depressiviteit
Achterdocht

Aandacht zoeken
Ongevoeligheid

Riskant gedrag
Rigide
perfectionisme

van

Cognitieve
preceptuele
disregulatie

en

Perseveratie
Ingeperkt affect

PREVALENTIE
Op basis van mediane prevalenties blijkt dat bij ongeveer 13.5% van de algemene bevolking minstens één
categoriale persoonlijkheidsstoornis gediagnosticeerd kan worden. De anti-sociale persoonlijkheidsstoornis
blijkt koploper te zijn, de schizoïde, schizotypische en narcistische persoonlijkheidsstoornis komen het minst
voor.

VERKLARINGSMODELLEN
Psychodynamische modellen
KERNBERG en MCWILLIAMS onderscheiden drie persoonlijkheidsorganisatie:
® De neurotische persoonlijkheidsorganisatie wordt gekenmerkt door een geïntegreerd en
gedifferentieerd zelfbeeld, gedifferentieerde objectrelaties, een gesofisticeerd reflectief
functioneren, een maximale realiteitstoetsing en impulscontrole; een innerlijk aanwezig
veiligheidsgevoel, en de aanwezigheid van specifieke, intrapsychische conflicten.
® De borderline persoonlijkheidsorganisatie wordt door een aantal auteurs als overkoepeld
begrip gehanteerd, en door anderen als volgt opgesplitst:
o De high level borderline persoonlijkheidsorganisatie wordt gekenmerkt door een vals
zelfbeeld, gesplitste objectrelaties, een minder gesofisticeerd reflectief functioneren,
een overwegend bewaarde realiteitstoetsing en impulscontrole, een minder aanwezig
innerlijk veiligheidsgevoel, en de aawezigheid van algemene relationele preoccupaties
of moeilijkheden.
o De low level borderline persoonlijkheidsorganisatie wordt gekenmerkt door een
gesplitst zelfbeeld en gesplitste objectrelaties, een clichématig reflectief functioneren,
een wisselende realiteitstoetsing, een zwakke impulscontrole, een wisselend innerlijke
veiligheidsgevoel, en de aanwezigheid van algemene relationele preoccupaties of
moeilijkheden.
® De psychotische persoonlijkheidsorganisatie wordt gekenmerkt door een gedesorganiseerd
functioneren waarin het onderscheid tussen zelf en ander vervaagt ott een erg broos onderscheid
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tussen zichzelf en de buitenwereld, die voortdurend dreigen te vervloeien. Het reflectieve
vermogen gaat zwaar gebukt onder die desorganisatie, de realiteitstoetsing is uitermate
probelmatisch, het innerlijke veiligheidsgevoel is afwezig en eerder dan dat er nog sprake kan
zijn van interpersoonlijk-relationele thema’s, staat een dreigend-overspoelend existentiële
problematiek centraal: bestaan versus vernietiging.
Geprecisieerd model door KERNBERG en CALLIGOR

Cognitief-gedragstherpautische modellen
>> omschrijven van elke persoonlijkheidsstoornis in termen van specifieke emoties, cognities en daarop
geënte strategieën.
>> legt de focus op algemeen geldende leerprincipes en ziet persoonlijkheidsproblemen als een via
klassieke en operante conditionering verworven en zichzelf bestendigende, selectieve
informatieverwerking, die start bij zichzelf sturende aandachtsprocessen, die loopt over selectief
beschikbaar zijn van geheugeninhouden en die uitmondt in interpretatieve bias.
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Lezen
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Biologische modellen
>> volgens de theorieën over temperament ontwikkelen persoonlijkheidsstoornissen zich op basis van
een samenspel van reactief (aangeboren, bottom-up) en regulatief (top-down temperament).
>> GRAY: persoonlijkheidstrekken zijn geassocieerd met twee biologisch reactieve systemen in de
hersenen (reinforcement sensitivity theory):
® Het gedragsactivatiesysteem (BAS): toenadering – impulsiever.
® Het gedragsinhibitiesysteem (BIS): vermijding – angstiger.
>> naast het reactieve BIS/BAS-temperament speelt ook de mate van regulatief temperament of de mate van
effortful control (ROTHBART) een rol in het ontstaan van persoonlijkheidsstoornissen.
® EC = het vermogen om een dominante respons te onderdrukken in het voordeel van een
subdominante respons.
o Gelinkt aan de Big Five term ‘consciëntieusheid’.
“Cluster C persoonlijkheidsstoornissen worden gekenmerkt door een hoge mate van BIS-reactiviteit en een
lage mate van EC; Cluster B persoonlijkheidsstoornissen daarentegen worden gekenmerkt door een hoge
BAS-reactiviteit en een lage mate van EC. Enkel de borderline persoonlijkheidsstoornissen (cluster B) blijkt,
net zoals de cluster C persoonlijkheidsstoornissen, gerelateerd te zijn aan een hoge BAS, een hoge BIS en
een lage EC. Voor cluster A persoonlijkheidsstoornissen zijn de bevindingen niet eenduidig”.

MEETINSTRUMENTEN

® Zelfrapportage
o Bv. ADP-IV (categoriale diagnostiek).
o Bv. NEO-FFI-3/NEO-PI-3 (normale persoonlijkheidstrekken) – brengt de big five in
kaart.
o Bv. PID-5 (pathologische persoonlijkheidstrekken).
® Beoordeling door clinicus
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o Bv. SCID-5-P.
® Informant gebaseerd
o Bv. PID-5-IRF.
® Performance gebaseerd
o Bv. TAT SCORS.

COMORBIDITEIT

EN DIFFERENTIAALDIAGNOSTISCHE OVERWEGINGEN

Comorbiditeit tussen persoonlijkheidsstoornissen
® Er blijkt een zeer hoge comorbiditeit te bestaan tussen DSM-persoonlijkheidsstoornissen, vnl.
binnen specifieke clsuters.
o De beweegredenen en psychologische motieven achter bepaald gedrag zijn echter voor
elke stoornis anders.
Comorbiditeit tussen persoonlijkheidsstoornissen symptoomstoornissen
“Binnen de kwetsbaarheidshypothese worden persoonlijkheidsproblemen gezien als voedingsbodem
voor symptoomstoornissen: een stresserende verandering in de context van het individu interageert dan
met de aanwezige persoonlijkheidsproblemen en leidt zo tot een symptoomstoornis. Binnen de
continuïteitshypothese zijn persoonlijkheidstrekken/stoornissen een tussenliggende stap in de
ontwikkeling naar een symptoomstoornis. De complicatiehypothese ziet persoonlijkheidsproblemen
als restletsels van een eerder doorgemaakte symptoomstoornis. Volgens de psychoplastie-hypothese
beïnvloeden gelijktijdig aanwezige persoonlijkheidsproblemen de verschijningsvorm en het verloop van
de symptoomstoornis. De orthogonaliteitshypothese ten slotte beschouwt persoonlijkheidstrekken,
persoonlijkheidsstoornissen en symptoomstoornissen als volledig onafhankelijke entiteiten.
In de praktijk zou meer dan 80% van de personen met een persoonlijkheidsstoornis ook minstens één
andere psychiatrische stoornis hebben.
>> naast criteriumoverlap spelen echter ook gedeelde, onderliggende psychologische processen een
belangrijke rol in het ontstaan en het zich samen manifesteren van persoonlijkheidsstoornissen en
symptoomstoornissen.
>> uit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van een comorbide persoonlijkheidsstoornis een voorspeller
is voor een negatief behandelverloop van symptoomstoornissen.
>> de aanwezigheid van een comorbide PS is een voorspeller van een negatief behandelverloop van de
symptoomstoornis
>> comorbiditeit (overlap criteria & onderliggende processen)
® Cluster A – psychotische stoornissen.
® Cluster B – verslaving/stemmingsstoornissen.
® Cluster C – angststoornissen (sociale fobie, OCD).

INDICATIESTELLING
® Psychotherapie > farmacologische interventie.
o Maar: medicamenteuze ondersteuning kan aangewezen zijn.
§ Selectieve serotonineheropnameremmers: bestrijden van angst, dysforie of
impulsiviteit.
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§

Lage dosissen antipsychotica: bestrijden van paranoïde of psychotische
verschijnselen.
§ Cave: bezodiazepines à verlsaving!
® Cliëntgerichte, psychoanalytische of cognitief-gedragstherapeutische behandeling.
® Intensieve, actief-regulerende/structurerende aanpak: voor mensen met meer pervasieve
persoonlijkehidsproblemen.
Enkele voorbeelden
® De Dialectische Gedragstherapie (DGT; LINEHAN): gericht op chronisch suïcidale cliënten
met een BPS.
o Gedragstherapeutische leerprincieps + mindfulness + dialectische gespreksvoering.
o Vaardigheidstrainingen
rond
mindfulness,
emotieregulatievaardigheden,
interpersoonlijke of communicatieve vaardigheden en crisisvaardigheden.
§ 1e doel: gedragscontrole, stabiliteit en een effectieve relatie met HV.
§ 2e doel: doorvoelen van emoties en het verwerken van traumatische
gebeurtenissen.
§ 3e doel: verhogen van zelfrespect en het inzetten op persoonlijke doelen.
§ Laatste fase: meer vreugde kunnen ervaren.
® Mentalization Based Therapy (MBT; BATEMAN & FONAGY): ontwikkeld vanuit het
psychoanalytisch model.
o Doel: bewerkstelligen van een toename in mentaliserend vermogen.
§ AKA de capaciteit zich bewust te zijn en te blijven van de eigen emoties, doelen
en verlangen in het kijken naar zichzelf en het omgaan met anderen.
® Transference Focused Psychotherapy (TFP): oorsprong in de psychoanalyse.
o Richt zich op cliënten met BPS.
o Doel: het meer integreren van de gefragmenteerde binnenwereld van de cliënt.
® Schema-Focused Therapy (SFT; YOUNG).
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Neurodegeneratieve aandoeningen
DEMENTIE
= een verzamelnaam voor neurocognitieve hersenaandoeningen die progressief van aard zijn en gepaard
gaan met cognitieve, gedragsmatige, emotionele, motorische en functionele achteruitgang.
Cognitieve achteruitgang
® Uitgebreide neurocognitieve stoornis: progressieve stoornis in het hersenfunctioneren.
o Stoornis in één of meerdere cognitieve domeinen.
o Achteruitgang in het cognitief functioneren.
® Meest voorkomende psychiatrische stoornis op oudere leeftijd.
® Syndroom met verschillende nosologische substraten.
o Ziekte van Alzheimer (45%).
o Vasculaire dementie (10%).
o Mengvorm van de Ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie (35%).
o Frontotemporale dementie, Lewy body dementie en overige vormen (10%).
Gedragsmatige en psychologische symptomen
• “Behavioural and psychological problems of dementia” (BPSD)
o Kunnen een onderdeel deel zijn van het dementie fenotype.
o Kunnen een voorbode zijn van dementie.
o Komen in de loop van de dementie bij 90% van de patiënten voor.
o Zijn geassocieerd met een verminderde kwaliteit van leven.
• Voorbeelden: depressie, angst, hallucinaties, wanen, doelloos repetitief gedrag, ….
o Bv. weglopen vanuit hun thuissituatie en doelloos ronddwalen (doelloos repetitief gedrag)
– het is echter voor de persoon in kwestie zelf niet doelloos, zij gaan bv. op zoek naar hun
ouderlijke huis.
Risico op dementie is afgenomen, o.a. door betere opleiding, gezondheidszorg en voedingsgewoonten.
>> toename in absolute zin want meer personen die veel ouder worden dan vroeger.
Risicofactoren
® Sociodemografisch: hoge leeftijd, vrouw zijn, tot een lagere sociale klasse behoren.
® Genetisch: een drietaal genen voor autosomaal dominante vorm van de Ziekte van Alzheimer,
APOE*4-allel vervroegt soms het optreden van dementie.
® Omgevingsfactoren: cardiovasculaire risicofactoren, roken, ethyl, ongezonde levensstijl, diabetes.
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DIAGNOSTISCHE

PRINCIPES

Multidimensioneel interdisciplinair diagnostisch proces

Moeilijke diagnostiek: verschillende dimensies moeten in kaart gebracht worden. Cognitie en mentaal
welzijn zijn van invloed op de basale activiteiten van het dagelijkse leven en op de sociale interactie en
ondersteuning (wederzijdse invloed).
Als er klachten zijn moet men eerst denken aan een somatische oorzaak – die niets te maken heeft met
een neurodegeneratieve aandoening. Differntiaaldiagnostiek is ook niet eenvoudig – velen hebben al
enkele jaren psychiatrische symptomen. Ouderen hebben vaak somatische aandoeningen die losstaan
van de cognitieve klachten – soms ook cognitieve klachten zonder dat er sprake is van een
neurodegeneratieve aandoening (passend binnen normale veroudering).
Multidimensioneel interdisciplinair diagnostisch proces
Neuroloog – psychiater – neuro-psycholoog – radioloog – geriater.

Beeldvormend onderzoek
1/ Structurele beeldvorming
® Technieken:
o Computerized tomography (CT)
o Magnetische resonantiebeeldvorming (MRI)
® Doelstelling:
o Opsporen van potentieel omkeerbare structurele afwijkingen: 2.2% van de patiënten
met dementie.
o Beeldvormingskenmerken ter ondersteuning van de diagnose van neurodegeneratieve
aandoeningen.
2/ Functionele beeldvorming
® Technieken:
o Positronemissietomografie (PET): glucose-metabolisme meten.
o Single photon emission computed tomography (SPECT): bloedvoorziening in de
hersenen onderzoeken.
® Doelstelling:
o Meten van glucosemetabolisme.
o Onderzoeken van de bloedvoorziening in de hersenen.

49

3/ Neuroreceptorsystemen en moleculaire beeldvorming
® Technieken en doelstellingen:
o 123I-FP-CIT-SPECT-scans: visualisatie en evaluatie van het dopaminerg systeem.
o 11C-PIB-PET-scan: in-vivobeeldvorming van amyloïdneerslag.

Neuropsychologisch onderzoek
Keuze van het meetinstrument wordt bepaald door:
® Vraagstelling.
® Wijze van afname: zelfrapportage, rapportage door een derde persoon, afname/beoordeling
door clinicus.
® Cognitieve niveau van de patiënt.
® Psychometrische kwaliteit voor de betreffende doelgroep.
® [bekendheid met een instrument en beschikbare tijd].
Informele screening van cognitie
® Aandachtsstoornis: vragen een telefoonnummer te onthouden.
® Desoriëntatie: vragen wat het tijdstip is, welke dag het is, waar men zich bevindt.
® Stoornis in het kortetermijngeheugen: vragen om enkele woorden gedurende enkele minuten te
onthouden.
® Verminderd abstractievermorgen: vragen wat de overeenkomst is tussen bv. een trein en een
fiets.
® Stoornis in de executieve functies: tien dieren laten opsommen in één minuut.
® Dysgrafie: schrijfstoornis – een zin laten opschrijven.
® Visuele agnosie, constructieve apraxie: een klok laten tekenen.
1/ Cognitieve screening
® Hoge sensitiviteit, maar lage specificiteit.
® Mini-Mental State Examination (MMSE): oriëntatie, geheugen,
aandacht en
visuoconstructie (score < 24 indicatief voor dementie).
® Kloktekentest (score < 3 geeft een vermoeden van dementie): cognitie, praxis, executieve
functies.
o Klok tekenen.
o Cijfers in juiste volgorde in de klok tekenen.
o Twee wijzers er in tekenen.
® Montreal Cognitive Assessment (MoCA): executieve functies, visuospatiale vaardigheden,
aandacht, concentratie, werktempo, taal, kortermijngeheugen en oriëntatie (score < 26
indicatief voor het bestaan van cognitieve stoornissen).
o Opgelet: MoCA is meer sensitief dan de MMSE – wie wel nog goed presenteert op de
MMSE kan wel uitval vertonen bij de MoCA.
2/ Uitgebreid neuropsychologisch testonderzoek
® Complexe aandacht.
® Executieve functies.
® Leren en geheugen.
® Taal.
® Perceptueel-motorisch geheugen.
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® Sociaal-cognitieve functies.
3/ Dagelijks functioneren
® Gedetailleerde anamneses.
® Heteroanamnese.
® Directe en indirecte observaties (eventueel in dagopname).
® Meetinstrumenten om de autonomie, kwetsbaarheid en het functieverlies in kaart te brengen:
o ADL-schaal: basale activiteiten van het dagelijkse leven.
o IADL-schaal: instrumentele basale activiteiten van het dagelijkse leven.
o FRAIL.
Validiteit van testprestaties?
® Psychopathologie.
® Geringe motivatie.
® Twijfelachtige inzet.
® Persoonlijkheidskenmerken.
® Somatische aandoeningen (diabetes, kanker, hart- en vaatziekten).
® Medicatiegebruik (antipsychotica, benzodiazepinen,…).
Neuropsychiatrische symptomen en probleemgedrag
® Depressief gedrag.
® Angstig gedrag.
® Apathisch gedrag.
® Geagiteerd gedrag.
® Nachtelijke onrust.
® Psychotisch gedrag.
• Neuropsychiatric Inventory (NPI): gebruiken om gedragsproblemen en psychologische
symptomen in kaart te brengen.
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NORMALE

EN PATHOLOGISCHE VEROUDERING

A: gezond ouder persoon.
B: persoon zonder cognitieve klachten met pathologie in de hersenen.
C: persoon met Alzheimer.
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Normale cognitieve achteruitgang
® Geleidelijke afname van cognitieve functies gedurende het leven.
o Snelheid van informatieverwerking.
o Verdeelde en volgehouden aandacht.
o Kortetermijngeheugen en langetermijngeheuren.
® Subjectieve klachten versus objectief testonderzoek.

BEPERKTE

NEUROCOGNITIEVE STOORNIS

DSM-V criteria
® Een lichte cognitieve achteruitgang ten opzichte van een eerder niveau van functioneren in één
of meer cognitieve domeinen gebaseerd op:
o Zorgen van de betrokkene, een informant die de betrokkene goed kent of de clinicus
over een lichte achteruitgang in het cognitieve functioneren; en
o Een lichte beperking in de cognitieve prestaties.
® Geen belemmering van het onafhankelijk functioneren bij alledaagse activiteiten.
Typische klinische kenmerken
® Mild Cognitive Impairment (MCI) (PETERSEN et al 2001)
o Amnestische variant: stoornissen op het gebied van het geheugen.
o Niet-amnestische variant: stoornissen in andere cognitieve domeinen (aandacht,
mentaal tempo, executieve functies).
o Eén of meerdere cognitieve domeinen.
® Relatief normale prestaties op andere domeinen en relatief intact functioneren, waarbij er geen
sprake is van dementie.
® Voorloper van een uitgebreide neurocognitieve stoornis versus andere oorzaak.

UITGEBREIDE

NEUROCOGNITIEVE STOORNIS

DSM-V criteria
® Een significante cognitieve achteruitgang ten opzichte van een eerder niveau van functioneren
in één of meer cognitieve domeinen gebaseerd op:
o Zorgen van de betrokkene, een informant die de betrokkene goed kent of de clinicus
over een significante achteruitgang in het cognitieve functioneren;
o Een substantiële beperking in de cognitieve prestaties.
® Belemmering van het onafhankelijk functioneren bij alledaagse activiteiten.
® Onomkeerbaar.
® Er is ten minste ondersteuning nodig voor het uitvoeren van IADL.

53

ZIEKTE

VAN

ALZHEIMER

Typische klinische kenmerken
® Achteruitgang in het geheugen en in minstens één ander cognitief domein, met implicaties
voor activiteiten in dagelijks leven.
® Sluipend begin met een gestaag progressieve, geleidelijke achteruitgang in het cognitief
functioneren.
® Aantasting van de hippocampus en andere delen van de cerebrale cortex.
® Neuropsychiatrische symptomen zoals depressie, angst, achterdocht en apathie.
Eén klinisch beeld?
® Atypische varianten:
o Posterieur corticale atrofie: visuoperceptuele en visueel ruimtelijke problemen.
o Frontale variant van AD: gedragsproblemen en executieve functiestoornissen.
o Logopene afasie : woordvindingsproblemen.
® Atypisch verloop
o Jongdementie: begin voor 65 jaar (gemiddeld 55 jaar).
o Vaker atypische (focale) varianten.
Beloop
De gemiddelde duur is 8 tot 10 jaar.
® Clinical dementia Rating (CDR), Global Deterioration Scale (GDS).
® Prodromale stadium (CDR 0,5 of GDS 2-3): beperkte NCS.
® Lichte dementie (CDR 1 of GDS 3-4): stadium van de begeleiding; problemen met
instrumentele dagelijkse levensverrichtingen (iADL);
veranderingen in emotioneel
functioneren.
® Matige dementie (CDR 2 of GDS 5): stadium van de verzorging; problemen met de basale
levensactiviteiten (ADL); toenemend probleemgedrag.
® Ernstige dementie (CDR 3 of GDS 6-): stadium van de verpleging; niet-cognitieve problemen
en gedragsproblemen.

54

Diagnostiek
® Ziektegeschiedenis.
® Cognitieve profiel.
o Stoornis van het episodisch geheugen.
® Beeldvorming van de hersenen.
o Structurele beeldvorming: MRI of CT.
o Functionele beeldvorming: 18F-FDG PET/SPECT.
o Moleculaire beeldvorming: 11C-PIB PET.
® Liquordiagnostiek: beta-amyloid 1-42, tau en p-tau.
® Neuropathologie:
o Neurofibrillaire tangles: kluwens in neuronen bestaande uit gefosforyleerd vorm van eiwit
tau.
o Seniele plaques: ophopingen van het eiwit amyloïd-𝛽 tussen neuronen.
Vb. functionele beeldvoming
Hypometabolisme – verminderd glucosemetabolisme.
A: frontale variant (gedragsproblemen).
B: logopene variant (taalproblemen).
C: posterieure corticale atrofie (atrofie + daling van het glucose
metabolisme).
D: klassieke variant van Alzheimer.

Psychodiagnostiek
® Geheugen:
o Anterograad episodisch geheugen (bv. Buschke Selective Reminding Test).
§ Stoornis in het uitgesteld oproepen op episodische geheugentaken.
§ Stoornis in de uitgestelde herkenning van de aangeleerde informatie.
§ Stoornis in het aanleren van nieuwe informatie.
§ Verlies van persoonlijke en autobiografische informatie.
o Semantisch geheugen:
§ Stoornis op semantische en fonemische woordvloeiendheidstaken.
§ Woordvindingsproblemen.
® Oriëntatie
o Verminderde oriëntatie in tijd.
o Verminderde oriëntatie in ruimte.
o Desoriëntatie in persoon.
® Aandacht en executieve functies: cognitieve flexibiliteit en vermogen om te plannen.
® Taal
o Woordvindingsproblemen.
o Parafasieën.
o Problemen met schrijven en lezen.
® Visuospatiale vermogens en praxis
o Stoornis in objectherkenning (agnosie).
o Stoornis in visuospatiale perceptie.
o Apraxie (closing-in).
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VASCULAIRE

DEMENTIE

Typische klinische kenmerken
® Vascular Cognitieve Impairment (VCI): spectrum van cognitieveproblemen naast motorische
uitval, problemen met zicht, articulatie- of slikproblemen en incontinentie.
® Vrij plotseling ontstaan met (typisch) een stapsgewijze achteruitgang t.g.v. vasculaire schade
aan hersenen.
® Neuropsychiatrische symptomen zoals depressie, apathie, angst en psychose.
Uitgebreide neurocognitieve stoornis veroorzaakt door vasculaire problemen. - problemen in de bloedtoevoer
naar de hersenen. Wat iemand met deze aandoening ervaart is afhankelijk van de hersengebieden die
aangetast zijn.
Neuropsychiatrische symptomen: toegenomen prikkelbaarheid, dwanghuilen, minder initiatief.
Differentiaaldiagnose depressie:
® Reactieve depressie: depressie als reactie op het ontstaan van de cognitieve problemen t.g.v.
vasculaire schade.
® Vasculaire depressie: depressie veroorzaakt door vasculaire schade aan de hersenen.
Neuropathologie
® Eén ischemisch herseninfarct op een strategische plaats in de hersenen.
• Obstructie van een bloedvat door een klonter: als een klonter in een kleiner bloedvat
terechtkomt wordt de bloedtoevoer naar een bepaald hersengebied verhinderd of volledig
geblokkeerd – zo treedt er onherstelbare schade op.
• = een beroerte.
® Meerdere infarcten op verschillende plaatsen in de hersenen.
® Progressieve schade aan de kleinste hersenvaten (small vessels disease) – traag beloop.
Beloop
® Erg wisselend, afhankelijk van de onderliggende neuropathologie:
o CVA op strategische locatie → plotse verandering in het functioneren.
o Meerdere CVA’s → trapsgewijze cognitieve achteruitgang.
o Kleine witte stof letsels → sluipend begin.
® 50% kans om VaD te ontwikkelen bij beperkte neurocognitieve stoornis ten gevolge van vasculaire
problemen.
® Gemiddelde levensduur 4 tot 5 jaar.

Structurele beeldvorming van de hersenen
® CT-scans.
® MRI-scans: progressieve schade aan de witte stof waarnemen.
® Speelt een grote rol.

56

Psychodiagnostiek
® Vertraagde informatieverwerkingssnelheid en motoriek.
® Aandacht:
o Moeilijkheden met selectief richten van aandacht.
o Moeilijkheden met volhouden van de aandacht.
® Executieve functies:
o Problemen met mentale flexibiliteit.
o Moeilijkheden met plannen en organiseren.
o Verminderde monitoringsvaardigheden.
§ Doen het redelijk goed op de MMSE omdat deze weinig beroep doet op executieve
functies.
® Geheugenproblemen (minder op de voorgrond).
o De MoCA is minder goed geschikt om cognitieve problemen in kaart te brengen die
veroorzaakt worden door vasculaire schade > wordt beïnvloed door taal en spatiale
aandacht.
® Oxford Cognitive Screen.
o Gebruik van korte woorden met een hoge frequentie.
o Gebruik van een verticale lay-out en multi-modale presentatie.
o Multiple choice items: spraakproductie niet nodig.

FRONTOTEMPORALE

DEMENTIE

Typische klinische kenmerken
® Sluipend begin en geleidelijk progressief.
® Geleidelijk toenemende gedragsveranderingen en problemen met de taal en executieve functies.
® Pathologische veranderingen ter hoogte van de frontale en/of temporale kwabben.
® Familiale component in 30-40% van de gevallen.

Gedragsvariant
® Aantasting van het sociale gedrag en karakterveranderingen.
® Minstens 3 klinische kenmerken:
o Ontremming van gedrag: impulsiviteit – aankopen die ze zich niet kunnen veroorloven, door
een rood licht rijden, seksuele uitspattingen, ….
o Apathie of inertie: gebrek aan emotie, motivatie of enthousiasme, traagheid.
§ In bed blijven liggen, niks meer doen, geen energie.
o Perseveraties, stereotypieën of dwangmatig ritueel gedrag.
o Verlies van medeleven of empathie.
o Excessief eten, onaangepast dingen in eigen en andermans mond steken.
® Weinig ziekte-inzicht, soms hypochondere wanen.
® Later: afname van de spontane spraak (echolalie – herhalen wat anderen zeggen),
woordvindingsstoornissen, executieve functiestoornissen, verminderd abstractievermogen (kunnen
grappen en sarcasme niet meer begrijpen).

Taalvariant: progressieve niet-vloeiende afasie
® Spontane spraak is niet-vloeiend en bevat fonologische taalfouten:
o Fonemische parafasieën: i.p.v. ‘vlinder’ zegt een persoon ‘binder’.
o Achteruitgang van de spelling.
o Agrammatisme: het onvermogen om woorden tot zinnen te verbinden.
o Orale apraxie: onvermogen om complexe mond-, tong- en/of gelaatsbewegingen te maken.
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® Lezen en schrijven niet-vloeiend.
® Later: mutisme.

Taalvariant: semantische dementie
® Problemen in taalbegrip.
® Vloeiende maar verarmde spraak met:
o Ernstige woordvindingsproblemen.
o Semantische parafasieën: vervanging door bestaand woord, in betekenis meestal verwant
met het doelwoord, bv. ‘hommel’ i.p.v. ‘vlinder’.
o Semantische vereenvoudigingen: heel algemene termen gebruiken – ‘ding’ en ‘dat’.
® Associatieve agnosie en prosopagnosie: problemen in de herkenning van objecten en bekende
gezichten.
® Logorroe (spraakdrang) met ideosyncratisch (eigenaardig) taalgebruik.
® Gedragsproblemen: emotionele afvlakkingen, dieetveranderingen, verengde interesses, dwangmatig
gedrag en preoccupatie rond bepaalde thema’s.
Beloop
® Gemiddelde onset voor de leeftijd van 65 jaar.
• Gemiddeld dus iets vroeger dan bij andere vormen van dementie.
® Gemiddelde duur 8 jaar, lager voor FTDbv (in het bijzonder met taalproblemen) dan voor de
taalvarianten.
® Patiënten met gedragsproblemen ontwikkelen steeds meer taalproblemen en vice versa.
Neuropathologie
= een opstapeling van abnormale proteïnederivaten.
>> grote histopathologische heterogentieit.
De ziekte van Pick is de gedragsvariant van FTD. Kenmerkend zijn veranderingen in gedrag, emoties en
persoonlijkheid. De persoon met dementie reageert vaak onvoorspelbaar, dwangmatig of ongeremd en heeft
moeite met het beoordelen van situaties. Bij sommige mensen met frontotemporale dementie komen
zogenaamde ‘pickcellen’ voor; ballonvormige, opgezwollen hersencellen in de frontale en temporale
kwabben.
Structurele beeldvorming van de hersenen – MRI

A: gedragsvariant (frontale en temporale atrofie – vaak R meer uitgesproken).
B: semantisch dementie (vnl. atrofie in de anterieur temporale pool – belangrijk voor de semantiek. Atrofie
is meer uitgesproken L dan R (veel meer donkere plekken – minder grijze stof).
C: progressief niet-vloeiende afasie (atrofie rond de sylvische fissuur en de gyrus frontalis inferior (Broca
regio)).
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Functionele beeldvorming van de hersenen – FDG-PET
>> verminderd metabolisme dus verminderde hersenactiviteit.
Psychodiagnostiek: gedragsvariant
® Gedragsveranderingen: belang van observatie.
o Gezichtsexpressie en affect.
o Luisterhouding.
o Omgangsvormen.
o Echolalie of utilisatiegedrag?
o Taalbegrip- of taalproductie.
o Zelfzorg.
o Dwangmatige handelingen.
o Tekenen van ontremming.
® Affectieve en psychotische symptomen.
® Cognitieve achteruitgang:
o Emotie-perceptie en theory of mind.
o Aandacht en concentratie.
o Executieve functies: verminderd planmatig en probleemoplossend vermogen en
verminderde inhibitiecontrole.
® Relatief intact geheugen, oriëntatie, visueel-ruimtelijke en visuoconstructieve functies.
Psychodiagnostiek: taalvariant
® Semantische dementie:
o Conceptueel verlies van woorden en objecten →
woordvindingsmoeilijkheden,
taalopvullingen en (semantische) parafasieën.
o Achteruitgang van het semantisch geheugen.
o Gedragsveranderingen.
® Progressieve niet-vloeiende afasie:
o Verlies van taalproductie met agrammatisme, fonetische fouten.
o Ziekte-inzicht initieel bewaard.

LEWY BODY

DEMENTIE

Er is overlap tussen het cognitieve profiel van iemand met Lewy Body dementie en de ziekte van Parkinson.
Onderscheid: wanneer een dementie wordt vastgesteld binnen de 12 maanden na het onstaan van
Parkinsonisme (motorische problemen) spreekt men van Lewy Body dementie, anders spreekt men van
Parkinson.
Typische klinische kenmerken
® Geleidelijk ontstaan, langszaam progressief.
® Cognitief functioneren wisselt, met opvallende variaties in aandacht en alertheid.
® Herhaaldelijke visuele hallucinaties, vaak zeer gedetailleerd – in verschillende sensorische
modaliteiten.
o Ook wanen, apathie, depressieve klachten en/of angst.
® Verschijnselen van parkinsonisme.
o Gangproblemen, instabiliteit – bij ongeveer 50% van de patiënten.
® Andere symptomen: remslaapgedragsstoornis en ernstige
overgevoeligheid voor
antipsychoticagebruik (neuroleptica).
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Beloop
® Gemiddelde onset rond 70 jaar [60 – 90 jaar].
® Gemiddelde levensduur 6 jaar met relatieve snelle achteruitgang van het cognitief functioneren.
® Aanvankelijk cognitieve achteruitgang, na verloop van tijd treden fysieke klachten meer op de
voorgrond.
Neuropathologie
>> afzetting van het eiwit 𝛼-synucleïne in basale ganglia en cortex en verlies aan dopaminerge neuronen.
>> functionele beeldvorming van de hersenen: FDG-PET.
>> moleculaire beeldvorming van de hersenen: 123I-FP-CIT-SPECT.
Psychodiagnostiek
® Slaapstoornissen: motorische onrust en levendige dromen.
® Cognitieve fluctuaties wat betreft aandacht, spraak en bewustzijn.
® Cognitieve achteruitgang:
o Aandacht en alertheid.
o Executieve functies.
o Perceptuele en visuoconstructieve functies.
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® Aanmeldingsklacht.
® Dossierstudie:
o Klachtenpatroon, verloop van de klachten.
o Relevante voorgeschiedenis (somatisch, psychiatrisch, middelen, familiale belastingen, …).
o Psychosociale context.
o Beeldvorming?
® Anamnese & hetero-anamnese:
o Verschillende cognitieve domeinen bevragen:
§ Oriëntatie in tijd en ruimte.
§ Aandacht en executieve functies.
§ Geheugen.
§ Taal.
§ Visuospatiale vermogen.
o Ontstaan en evolutie van cognitieve problemen.
o Hinder/impact op het dagelijks functioneren?
o Niet-cognitieve klachten?
§ Somatische problemen.
§ Psychische klachten.
o Bevragen van andere mogelijke oorzaken die cognitieve problemen kunnen verklaren zoals
middelengebruik/-misbruik of hoofdtrauma.
o Premorbide intellectueel functioneren.
o Premorbide persoonlijkheidsfunctioneren: coping.
o Gezin van herkomst, eigen gezin, familiale belasting.
o Invulling dagelijks leven – sociaal functioneren – hobby’s.
® Hypothesevorming & opstellen testbatterij:
o Cognitieve screening: MMSE, MoCA, ACE-R, CDT.
o Testbatterij aan de hand van de resultaten van de cognitieve screening en hypothesen.
® Neuropsychologisch onderzoek (observaties & testinterpretaties).
® Besluitvorming.
® Nabespreking & nazorg.
Casussen bekijken in powerpoint – nuttig voor inzicht.
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