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Inleiding

Carl Blijd, psychiater/medisch directeur

ETJK: Enkele cijfers

▪ 5 jaar geleden, gestart op 1 april 2013 
▪ Van 4 naar 18 collega’s
▪ Bijna 400 kinderen gezien (0 tot 6 jaar)

– Uit 3 noordelijke provincies, maar ook van elders uit 
NL & buitenland

– 72% jongens & 28% meisjes
▪ Soorten diagnoses

– 58% ASS, 10% DC0-3 diagnose, 7% ADHD, …
– Co-morbiditeit: 45% ontwikkelingsachterstand, 55% 

taalachterstand 
▪ 34% herdiagnostiek

Artikelen ETJK ETJK & LEN ‘Autisme Jonge Kind’

▪ Landelijk Expertise Netwerk
– www.autismejongekind.nl
– Leden: Marrit & Els (tevens leider WG diagnostiek)
– Gezamenlijk consensusartikel geschreven 
– Blijd-Hoogewys, E., van der Horn, M., Buruma, M., van Daalen, E., Pijl, M.K.J., 

den Uijl-Ohlsen, I., Servatius-Oosterling, I.J., Dietz, C., & de Bildt, A. (2017). Snel 
in actie komen bij een vermoeden van autisme. De beste aanpak om ASS bij 
jonge kinderen vast te stellen. Kind & Adolescent Praktijk, 4, 16-23.

Deel 1: 
Autisme bij vrouwen

dr. Els M.A. Blijd-Hoogewys

Wat is ASS?

http://www.autismejongelkind.nl/
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Autisme Spectrum Stoornis

DSM-IV:
1. Sociale 

interactie
2. Communicatie
3. Stereotiepe 

gedragingen/i
nteresses

DSM-5:
1. Sociale communicatie & sociale interactie (3/3)

2. Stereotiepe gedragingen/interesses (2/4)

1. Afwijkende sociale wederkerigheid
2. Afwijkende non-verbale communicatie
3. Moeite met relaties

1. Stereotiepe bewegingen, gedragingen, spraak
2. Moeite met veranderingen (rigiditeit)
3. Stereotiepe interesses
4. Sensorische onder/overgevoeligheid & interesses

APA, 2014

Meisjes vliegen onder onze ASS radar

DSM-5 (pg. 120): … meisjes zonder bijkomende verstandelijke 
beperking of taalachterstand hebben grotere kans niet 
opgemerkt te worden, misschien omdat de sociale & 

communicatieve moeilijkheden bij hen zich subtieler uiten.

APA, 2014

ASS bij meisjes & vrouwen

Sociale interactie (1/2)

▪ ‘Anders’ dan jongens
– Meer sociale interesse & motivatie (Connellan e.a., 2000; 

Head e.a., 2014; Lai e.a., 2018; Sedgewick e.a., 2016)

– Beter sociaal geïntegreerd (Dean & Kasari, IMFAR 2014) 

– Betere non-verbale communicatie (Rynkiewicz e.a., 2016)

– Hyp: kopiëren / (vertraagde) imitatie (Attwood, 2008)

▪ Observeren & nadoen (Hiller e.a., 2015): ‘Sociale echolalie’
▪ Lijkt sociaal, maar dieper begrip ontbreekt
▪ Nadeel: Wie ben ik? (kameleon)

Sociale interactie (2/2)

▪ Meer problemen in puberteit: gat SOVA 
wordt groter (Jamison e.a., IMFAR 2014; Tierney e.a., 2016)

▪ Zoeken meer contacten, maar daardoor ook 
meer kans op afwijzing (Dean & Kasari, IMFAR 2014)

▪ Moeite met vriendschappen onderhouden                 
(Kirkovski e.a., 2013; Mc Lennan e.a., 1993)

▪ Huisdier als ‘maatje’
▪ Omgeving: geen oogcontact = verlegen?
▪ Moeite met inschatten risico’s > misbruik

▪ Minder stereotiep gedrag (Lord e.a.,1982; Hartley & 

Sikora, 2009, Hattier e.a., 2011; Mandy e.a., 2012; Sipes e.a., 2011; Van 
Wijngaarden-Cremers e.a., 2013)

▪ ‘Anders’ dan jongens (Hiller e.a., 2015)

– Rigide flexibel: regie-die-tijd

▪ Meer sensorische problemen (Gould & Ashton-Smith, 

2011; Spek & Goosen, 2013; Lai e.a., 2011)

Rigiditeit (1/2)
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Rigiditeit (2/2)

▪ Minder excentrieke interesses

– Meer typische meisjesdingen: dieren, bekenden, 
handwerken, klassieke literatuur, soapseries, … … … 
… > afwijkende kwaliteit & intensiteit … … … … ...
(Knickmeyer e.a., 2008; Kirkovski e.a., 2013; Lai e.a., 2018)

– Dagboek schrijven = verzamelen van leven = 
verzamelen van herinneringen

▪ Informatie vergaren over mensen (i.p.v. dingen) 

– ‘Sociale preoccupatie’ (Attwood, 2006)

▪ Autisme valt vaak pas later op
▪ Rapporteren meer kenmerken (Lai e.a., 2011)

▪ Meer camouflage, steeds meer verfijning 
▪ Vaker overschat (Bargiela e.a., 2016; Dworzynski e.a., 2012; 

Kenyon, 2014; Lai, e.a., 2011)

▪ Beperkingen veelal zichtbaar in moeite die het 
kost om op sociaal & communicatief gebied 
goed te functioneren (Spek, 2013)

– Hersteltijd nodig

Klinische indruk

Camoufleren

Camouflage = vriend of vijand?

+ Beter functioneren
+ Opent sociale wereld
+ Vorm van persoonlijke 

ontwikkeling

- Doen alsof je normaal bent 
is (emotioneel) uitputtend

- Identiteitsverwarring
- Onderschatting van 

behoeften
- Gemiste & mis-diagnose

Skuse & Mandy, 2015

▪ Diverse stoornissen/klachten, zoals:
– Angst- & somberheidsklachten (In ‘t Velt & Mol, 2008)

– Chronisch vermoeidheidsyndroom (Howlin, 2010)

– Burnout problematiek
– Borderline PS (Rydén e.a., 2008)

– Emotieregulatieproblemen (Spek, 2013)

– Identiteitsproblemen (Fitzgerald e.a., 2005)

– Hoog sensitief persoon

Miss-diagnose Samenvattend

Hogere sociale 
motivatie

Meer camouflage 
van 

autismekenmerken

Meer typisch & 
seksestereotiepe 

interesses

Grotere 
kwetsbaarheid voor 

emotionele 
problemen

Vrouwelijk 
autisme 

phenotype

Skuse & Mandy, 2015

Anders is niet minder ernstig
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Op de bres

Nationaal Netwerk

▪ Verbeteren zorg meisjes & vrouwen met ASS
– Uitwisseling van kennis stimuleren
– Samenwerking binnen wetenschappelijke 

onderzoeken bevorderen
– Implementatie van wetenschappelijke kennis in 

praktijk bevorderen
▪ FANN kerngroep: 6 werkgroepen
▪ FANN website
▪ FANN LinkedIn groep

https://femaleautismnetwork.jimdo.com/nieuws/fann-website/

https://www.linkedin.com/groups/13522470

Gea vertelt
over haar leven

Deel 2: 
Autisme bij 

jonge meisjes

Marrit Buruma

Vooraf

Afgelopen 10 jaar 
▪ Veel meisjes gezien & gevolgd
▪ ‘Zusjes van’ gezien & gevolgd
▪ Afgelopen 5 jaar toename

Vanavond
▪ Overzicht klinische indruk
▪ Ondersteund door AJK: consensus

Achtergrond

https://femaleautismnetwork.jimdo.com/nieuws/fann-website/
https://www.linkedin.com/groups/13522470


Gratis bijscholingsavond INTER-PSY
’Meisjes met autisme: van kind tot moeder’

22-11-2018

infant@inter-psy.nl
Dagelijks spreekuur (13.00-13.30): 050 – 364 34 09 5

Nuancering 

▪ Meisjes vs. jongens met (boven)gemiddeld IQ

▪ Niet alleen geslacht van invloed op uiting ASS 
– Ook leeftijd, IQ & temperament

▪ Er is niet 1 type
– Ook meisjes die voldoen aan ‘stereotiepe ASS-beeld’
– Bij elk kind andere uitingsvorm

▪ Is het altijd een probleem?
– Gedragingen ‘op zichzelf staand’ niet perse afwijkend
– Diagnostiek bij kinderen met lijdensdruk

– Altijd beperkingen in sociale interactie, of zichtbaar in 
andere gebieden

Eerste signalen

Signalen bij 0-18 maanden?

▪ Niet altijd bijzonderheden in interactie 
▪ Soms: op ander ontwikkelingsgebied 

problemen?
▪ Met name opvallend: regulatie in brede zin

Andere aanmeldklachten

▪ Gevoeligheid in brede zin 
▪ Lichamelijke klachten

– Vermoeidheid, buikpijn & hoofdpijn
▪ Eetproblemen & slaapproblemen 
▪ Emotieregulatie 
▪ Vraag ouders: ontwikkelingsvoorsprong of HSP?
▪ Beperkingen in sociale interactie & 

communicatie subtieler

Klinische indruk

Sociale interactie < 4 jr

▪ Sociaal technisch betere vaardigheden

▪ Observeren, imiteren & (soms) camoufleren

▪ Compenseren met ‘innemendheid’

▪ Bij beter kijken: vaardigheden weinig gevarieerd

▪ Té terughoudend vs. té vrij

▪ Doorschieten in grapjes: geen echt gedeeld plezier 

▪ Aanvoelen > meevibreren?
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Verandering beeld bij > 4 jr (1/2)

▪ Technische vaardigheden niet meer afdoende
▪ Steeds meer camoufleren & verwoorden

– Contact kost energie
– Heel vaak: op school aanpassen, thuis ontladen

▪ Emoties
– Opbouw in emoties niet zien/subtiele emoties 

niet aflezen
– Clownesk of met weerstand reageren op emoties

Verandering beeld bij > 4 jr (2/2)

▪ Relatie tot anderen
– Kritisch naar anderen/zwart-wit
– Verkeerde interpretaties
– Persoonlijk opvatten

Sociale communicatie

▪ Mimiek
– Vaak glimlachen > grimas
– Varieert van vlak ‘engelachtig’ naar theatraal
– Moduleert niet mee

▪ Gebaren
– Varieert van weinig tot theatraal
– Aangeleerd/geïmiteerd

▪ Taal: 
– Varieert van heel vlot tot TOS/selectief mutisme
– Weinig reageren vs. monologen/gedetailleerd vertellen
– Hoog stemmetje

Rigiditeit & sensoriek

▪ Rigiditeit bij
– Overgangen, nieuwe situaties, andere 

omgevingen
– Bij >4 jr wordt dit soms minder zichtbaar
– Maar blijft in denken aanwezig: sterke 

zelfbepaling, te vasthoudend
– Ook moeite met voegen 

▪ Preoccupaties: dieren, tekenen/kleuren, 
knutselen, …

▪ Relatief veel sensorische overgevoeligheden

Spel 

▪ Op het oog 
– Meer fantasiespel
– Spelmateriaal meisjes roept dit ook op

▪ Maar 
– Weinig variëren
– ‘Vastplakken’
– Fantasie of imitatie?
– Onderscheid fantasie & werkelijkheid
– Te bepalend vs. te volgend

Gea vertelt
over haar dochters
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Diagnostiek & behandeling

Diagnostiek (1/2)

▪ Instrumenten vs. klinische blik
▪ Goed luisteren naar ouders!

– Neem ouders serieus > heb aandacht voor 
‘kindfactor’

▪ Verder kijken dan ‘technische vaardigheden’:
– Joint attention & oogcontact
– Hoog schattigheidsgehalte kan ‘vertekenen’

Diagnostiek (2/2)

▪ Aandacht voor subtiele bijzonderheden in 
kwaliteit & afstemming
– Timing, contactgroei, initiatief vs. respons, ….
– Kleine tegenstrijdigheden

▪ Aandacht voor camoufleren: Al op jonge leeftijd!
▪ Goed observeren 

– Op verschillende momenten, bij verschillende 
personen & in verschillende omgevingen 

– Naast observeren, ook in contact ‘voelen’

Behandeling

▪ Vroeginterventie? 
▪ Al jong: start maken met PE > ondertitelen
▪ Al jong leren: balans tussen aanleren vaardigheden & 

‘wat kost het’
– vb: oogcontact

▪ Hersteltijd geven
▪ Sociale time-out waarderen & preventief inzetten
▪ Observeren & ondertitelen vanaf zijlijn: 

– Leren zonder onderdeel te zijn
▪ Aandacht voor interactie: tweezijdig!
▪ Rol school 

Gea vertelt
over moederschap

Deel 3: 
Autisme bij moeders

Anja Talboom & Marijke Boer
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Inhoud van onze presentatie

▪ Wie zijn wij? 
▪ Ontdekkingstocht
– Verwondering
– Niet(s) vanzelfsprekend

▪ Moeders
– Een moeder vertelt
– Kennis ↔ Praktijk

▪ Mogelijke gevolgen
– Ontwikkeling kind
– Ontwikkeling moederschap
– Verdere ontwikkeling … … .

partnerschap

▪ Conclusies
▪ Afsluiting

Wie zijn wij?

ETJK ZWP

Wie zijn wij?

ExpertiseTeam Jonge Kind ZWangerschapsPoli

Ontdekkingstocht

Verwondering

▪ Veel kennis van ASS
Maar...

▪ Begonnen binnen ZWP 
Veel moeders met ASS

▪ Nog veel te leren!

Niet(s) vanzelfsprekend

▪ Moeders met ASS
Onze zoektocht naar middelen -> veel te vinden!
Maar...

▪ In praktijk voor deze doelgroep vaak niet 
passend, vanwege vanzelfsprekendheid t.a.v. 
wat moeders 

→ weten
→ aanvoelen  
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Moeders

Een moeder vertelt ‘Purple Ella’

▪ https://www.purpleella.com/2017/09/13/aut
istic-mother/

Kennis ↔ Praktijk

Sensoriek

Theory of Mind

Centrale Coherentie

Executieve Functies

Routines

Nog een paar voorbeelden uit onze praktijk: 
- “Ik vind er niks aan, spelen met mijn kind...”

- “Brabbelt uw kind?” 

- “Doe het nou op mijn manier!” 

Kennis ↔ Praktijk

Sensoriek

Theory of Mind

Centrale Coherentie

Executieve Functies

Mogelijke gevolgen

Mogelijke gevolgen

■ Ontwikkeling kind, problemen met
- joint attention
- hechting 
- leren (in brede zin)

En...het kind kan óók ASS hebben
Manifest 1001 kritieke dagen

■ Ontwikkeling moederschap
- onzekerheid over zichzelf als moeder
- misinterpretatie gedrag van moeder door omgeving

■ Verdere ontwikkeling partnerschap, als ouders
- lastig: nieuwe rollen in de omgang
- lastig: nieuwe rollen in het huishouden

https://www.purpleella.com/2017/09/13/autistic-mother/
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Conclusies

Conclusies

▪ NIET(S) VANZELFSPREKEND!

– Meer specifieke kennis nodig

– Informatie moet autismevriendelijker

▪ ER IS NOG VEEL WERK TE DOEN!

– Samenwerking met moeder/ouders is noodzaak,

blijf samen bewust checken of advies 

(nog) passend is

– Werk samen als hulpverleners, spreek dezelfde taal

▪ BLIJF VERWONDEREN & ONTDEKKEN & DELEN

Afsluiting

Ontdek & deel!

▪ Artikel in Vakblad VROEG, juni 2018
– https://femaleautismnetwork.jimdo.com/inform

atie/informatie-ass-bij-meisjes-vrouwen/

▪ Binnen FANN WG ‘Moederschap & ASS’:
– Bewerking leidraad ASS & zwangerschap

https://femaleautismnetwork.jimdo.com/

▪ Binnen INTER-PSY, Zwangerschapspoli:
– Ontwikkeling werkmap, met handvatten voor 

hulp aan moeders met ASS

Expertise Team Jonge Kind

infant@INTER-PSY.nl

https://femaleautismnetwork.jimdo.com/informatie/informatie-ass-bij-meisjes-vrouwen/
https://femaleautismnetwork.jimdo.com/

