
ASS en ADHD, feiten, fabels en praktijk



Veelgehoorde uitspraken

• Iedereen heeft tegenwoordig ADHD of PDD-NOS

• Alleen kinderen kunnen de diagnose krijgen

• Er is geen test voor, dus het bestaat niet

• ADHD is verzonnen door de farmaceutische 

industrie





Diagnose: Criteria ASS in de DSM5

A. Voortdurende beperkingen in sociale communicatie en sociale interactie 

binnen verschillende contexten, tot uiting komend  (momenteel of in het 

verleden) op de volgende wijze:

• 1. beperkingen in sociaal-emotionele wederkerigheid, variërend van 

(bijvoorbeeld) beperkingen in het vermogen om een gesprek te beginnen 

en te onderhouden; tot tekorten in het spontaan delen van interesses, 

gevoelens, of affect; en beperkingen in het initiëren van of reageren op 

sociale interactie.

• 2. beperkingen in non-verbale communicatie, variërend van slecht 

geïntegreerde verbale en non-verbale communicatie; tot problemen in 

oogcontact en begrip en gebruik van gebaren; tot de afwezigheid van 

mimiek en non-verbale communicatie  

• 3. beperkingen in het ontwikkelen, onderhouden en het begrijpen van 

relaties, variërend van problemen in het aanpassen van gedrag aan 

wisselende sociale contexten; tot problemen in het komen tot gezamenlijk 

fantasiespel of het aangaan van vriendschappen; tot de afwezigheid van 

interesse in leeftijdsgenoten.

Specificeer de huidige ernst: deze ernst is gebaseerd op beperkingen in 

sociale communicatie en zich herhalende stereotype patronen van 



Criteria ASS in de DSM5
B. Beperkte, zich herhalende patronen van gedrag en belangstelling zich uitend in ten 

minste 2 van de volgende, momenteel of in het verleden:

• 1. Stereotype of zich herhalende bewegingen, gebruik van objecten, of 

taalgebruik (bv. motorische stereotypieën, echolalie, op een rij zetten van 

speelgoed)

• 2.Insistence on sameness, vastzitten aan routines, of verbale of non-verbale 

rituelen (bv. zeer overstuur bij kleine veranderingen, begroetingsrituelen, rigide 

denkpatronen)

• 3. Zeer beperkte, vastliggende interesses die abnormaal zijn qua intensiteit of 

focus (bv. sterke preoccupatie met objecten)

• 4. Hyper- of hyporeactiviteit t.a.v. sensorische stimuli of ongewone interesse 

in sensorische aspecten van de omgeving (bv. ongevoelig voor pijn, 

temperatuur; fascinatie voor licht, bewegingen) 

• Specificeer de huidige ernst: deze ernst is gebaseerd op beperkingen in 

sociale communicatie en zich herhalende stereotype patronen van gedrag, 

belangstelling



ASS in de DSM5

C. Symptomen moeten aanwezig zijn tijdens de vroege ontwikkeling 

(maar kunnen nog niet geheel tot uiting komen tot de (beperkte) 

draagkracht overschreden wordt, of kunnen gemaskeerd worden 

door aangeleerde strategieën op latere leeftijd ).

D. Symptomen veroorzaken klinisch significante beperkingen in 

sociaal- of beroepsmatig functioneren, of in andere belangrijke 

levensgebieden.

E. Symptomen kunnen niet beter worden verklaard als veroorzaakt 

door verstandelijke beperkingen.

N.B. Bij mensen bij wie eerder de diagnose PDD werd gesteld moet de 

diagnose ASS worden vastgesteld. Bij personen met duidelijke 

beperkingen in de sociale communicatie die niet voldoen aan de 

criteria van ASS moet de diagnose Sociale Communicatie Stoornis 

worden overwogen.



ASS in de DSM5



Diagnose: Criteria ADHD  in de DSM5

1 Onoplettendheid

Zes (of meer) van de volgende symptomen zijn gedurende minstens 

zes maanden aanwezig geweest in een mate die niet consistent is met 

het ontwikkelingsniveau en die een negatieve invloed heeft op sociale 

en schoolse of beroepsmatige activiteiten. 

• Slaagt er vaak niet in voldoende aandacht te geven aan details of maakt 

achteloos fouten in school, werk of bij andere activiteiten.

• Heeft vaak moeite om aandacht bij taken of spel te houden.

• Lijkt vaak niet te luisteren als hij/zij direct wordt aangesproken.

• Volgt vaak aanwijzingen niet op en slaagt er dikwijls niet in om schoolwerk, 

karweitjes of taken op het werk af te maken.

• Heeft vaak moeite met het organiseren van taken en activiteiten.

• Vermijdt vaak om, heeft een afkeer van of is onwillig zich bezig te houden 

met taken die een geestelijke aandacht vereisen.

• Raakt vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken of activitteiten.

• Wordt gemakkelijk afgeleid door uitwendige prikkels.

• Is vaak vergeetachtig tijdens dagelijkse bezigheden



Criteria ADHD in de DSM 5

2 Hyperactiviteit en impulsiviteit

Zes (of meer) van de volgende symptomen zijn gedurende minstens 

zes maanden aanwezig geweest in een mate die niet consistent is met 

het ontwikkelingsniveau en die een negatieve invloed heeft op sociale 

en schoolse of beroepsmatige activiteiten. 

Hyperactiviteit

• Beweegt vaak onrustig met handen of voeten, of draait in zijn of haar stoel.

• Staat vaak op in situaties waarin verwacht wordt dat je op je plaats blijft zitten.

• Rent vaak rond of klimt overal op in situaties waarin dit ongepast is.

• Kan moeilijk rustig spelen of zich bezighouden met ontspannende activiteiten.

• Is vaak "in de weer" of "draaft maar door".

• Praat vaak excessief veel.

Impulsiviteit

• Gooit het antwoord er vaak al uit voordat een vraag afgemaakt is.

• Heeft vaak moeite op zijn of haar beurt te wachten.

• Stoort vaak anderen of dringt zich op



Criteria ADHD in DSM 5

• B. Leefijd

• Verscheidende symptomen van onoplettendheid of hyperactiviteit-

impulsiviteit waren voor het 12e jaar aanwezig.

• C. Context

• Verscheidende symptomen van onoplettendheid of hyperactiviteit-

impulsiviteit zijn aanwezig op twee of meer terreinen.

• D. Beperking

• Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de symptomen interfereren met 

het sociale-, schoolse- of beroepsmatig functioneren.

• E. Andere diagnose

• De symptomen treden niet uitsluitend op in het beloop van 

schizofrenie of een andere psychotische stoornis en kunnen niet 

beter wordenverklaard door een andere psychische stoornis.



Een ontwikkelingsstoornis op latere leeftijd 

diagnostiseren?

• Lichtere variant

• Compensatie door intelligentie

• Leven gaat steeds meer eisen stellen



Casus: Dhr. P., 50 jr.

E.H.Horwitz, UCP 2017

• VG: op 30e angstklachten (arbeidsconflict), op 40e

psychotische klachten (ziekte M., hartoperatie)

• Moeite met arbeidsreïntegratie, rigide, weinig 

contacten

• Ontwikkelingsanamnese:altijd minimale sociale 

contacten, traag in communicatie, diepgaande 

interesses, veel routines

• Conclusie: ASS



Dhr. P., 50 jr. 

Camouflerende factoren:

- Mildere symptomen

- Gestructureerd gezin

- Intensief contact broer

- Somatische ziekte

- Geen comorbide psychopathologie

- Zelfredzaam (geen executieve problemen) 

- Fantasie 

E.H.Horwitz, UCP 2017



Filmpje



ASS en ADHD bestaan niet

• Er bestaat geen test voor

• Je kan niet aanwijzen waar het zit in het brein

Klopt….uit onderzoek echter wel steeds meer 

aanwijzingen dat er sprake is van een andere 

informatieverwerking en activatie in het brein



Theorieën over ASS

• Theorieën gaan uit van problemen in de 

informatieverwerking:

– Emotieperceptie en Theory of mind: sociaal 

snapvermogen

– Centrale coherentie: betekenisverlening door 

samenhang en integratie van details tot geheel

– Executieve functies: dat wat je nodig hebt in nieuwe 

situaties “ kunnen schakelen” 



Emotieperceptie: cognitief



Emotieherkenning: neurobiologisch

“ Spiegelneuronen”:

bij angst en walging worden dezelfde gebieden 

geactiveerd bij het observeren van de emotie bij een 

ander en het ervaren van de emotie (resp amygdala 

en anterieure insula links , anterieure cingulate

cortes rechts)



Emotieperceptie bij ASS

• Cognitie: bij volwassenen met ASS gematched op 

IQ niet altijd uitval bij emotieperceptietaken, 

• Cognitie: wel ander scanpatroon

• Neurobiologie: andere activatie in 

emotiegerelateerde hersengebieden

• Compensatie speelt hierbij kennelijk een rol



Theory of mind

• Definitie: het totaal aantal aan mentalistische verklaringen 

dat wij hebben om eigen en andermans gedrag begrijpelijk 

te maken

• Ontwikkeling : intentioneel gedrag

1e orde: wat de ander denkt

↓

2e orde: wat de ander denkt over een 3e persoon

↓

Besef dat opvattingen niet altijd waar hoeven te zijn

Zodat je weet dat gedrag ook bepaald wordt door mentale 

toestanden en niet alleen door de objectieve werkelijkheid



Theory of mind

• Theorieën over ontstaan combineren cognitief en 

neurobiologisch niveau:

• Empathie speelt belangrijke rol bij ontstaan Tom 

door “simulatie”: activatie van zelfde 

hersengebieden bij observatie van ander en eigen 

ervaring 

• Ontwikkeling Tom vaak verlaat bij ASS

• Bij volwassenen met ASS niet altijd uitval op Tom 

taken.

• Het lijkt meer energie te kosten (andere route?)



Theory of mind

• filmpje



Centrale coherentie



Centrale coherentie

• Cognitie: volwassenen met ASS presteren relatief 

beter bij op taken waarbij een minder groot 

beroep op centrale coherentie kan worden 

gedaan



Executieve functies

• Dat wat je nodig hebt om een nieuwe taak aan te 
pakken.

• Niet-automatisch gedrag.

• Zelfgestuurd gedrag dat voortkomt uit eigen 
intenties en motivatie van een individu

• Het gaat niet om een functie, maar om meerdere 
functies



Executieve functies: indeling

– Besef

– Doelen stellen

– Planning

– Initiatie

– Zelfinhibitie

– Zelf monitoring

– Het vermogen om  een set te veranderen: schakelen



Executieve functies: wat gaat vaak 

mis bij ASS

– Besef (dat er iets moet gebeuren door problemen 

overzicht/sociaal snapvermogen)

– Doelen stellen (hoofd en bijzaken onderscheiden)

– Planning

– Initiatie

– Zelfinhibitie (in detail verliezen)

– Zelf monitoring

– Het vermogen om  een set te veranderen: schakelen



Neurobiologie bij ASS

• Uit onderzoek geen duidelijk gebied of 

neurotransmitter aan te wijzen

• Wel steeds meer aanwijzingen dat connecties 

tussen hersengebieden en dan met name langere 

banen zich anders ontwikkelen en minder efficiënt 

zijn.



Theorieën over ADHD

Theorieën:

• Minder goed werkend motivationeel systeem: 

minder gevoelig voor interne beloning – meer 

gevoelig voor sterke externe beloning

• Minder goede aansturing van aandacht / gedrag



Neurobiologisch

Top down: Weloverwogen doelgericht gedrag

Orbitofrontale

cortex: complexe 

besluitvorming

Dorsolaterale

prefrontale cortex: 

taakgerichte 

aandacht; besef; 

planning

Anterieure cingulaire

cortex: aandacht 

richten op 

betekenisvolle 

stimuli/foutdetectie

Amygdala: herkennen 

en verwerken 

bedreigende stimuli

Nucleus 

Accumbens: 

beloningscentrum

Bottom up: Motivationele en affectieve processen



Onderzoek naar cognitie en neurobiologie bij 

ADHD

• Cognitie: aanwijzingen voor minder goede respons inhibitie; 

delayed discounting (devaluatie lange termijn beloning)/decision

making (geen rekening houden met negatieve lange termijn 

effecten



Decision making: IOWA Gambling Task



Onderzoek naar cognitie en neurobiologie bij 

ADHD

• Bij ADHD en middelenmisbruik aanwijzingen voor minder 

dopamine autoreceptoren in ventrale striatum→minder
downregulatie(negatief terugkoppelingssysteem)→sterkere fasische
dopamineafgifte bij stimuli: middelengebruik zeer belonend en 
sterke gevoeligheid voor omgevingsstimuli?

• Bij ADHD en impulsiviteit minder sterke negatieve potentiaal (alarm) 
ACC bij foutdetectie met straf als gevolg: minder gevoelig voor straf?



ASS op de werkvloer

Goed Niet goed

nauwkeurig traag

let op details moeite om geheel te overzien

moeite om hoofd -en bijzaken te 

onderscheiden

eerlijk problemen in sociale interactie

rechtvaardig moeite met onrechtvaardigheid

langdurige focus op 1 taak moeite met veranderingen



ADHD op de werkvloer

Goed Niet goed

vaak creatief (associatief) taken afmaken

drukte/crisis/veranderingen

korte projecten

eentonige taken 

lange projecten

vaak snelle beslissers nauwkeurig, gedetailleerd werk

plannen



Casus dhr. A, 63 jaar

• Aangemeld op deeltijd angst en dwang met de volgende klachten:

– Gespannen, opgejaagd

– Piekeren

– Moeite met volgen gesprekken: in groep, met omgevingslawaai, met accent

– Komt niet tot activiteiten, teveel bezig met planning

– Kan geen keuze maken: moet de beste keuze zijn

– Dwang

• Voorgeschiedenis: vanaf 24 jarige leeftijd therapie en 2 x opname, 

2 x deeltijd voor psychische klachten (angst, depressie, burn-out).

• Opleiding: gymnasium (6 uur huiswerk per dag); WO natuurkunde 

afgebroken, te traag; WO economie gehaald

• Werk: van 1981 tot 2016 bij gemeente als financieel 

beleidsmedewerker. Regelmatig maanden in ziektewet in verband 

met psychische klachten.

• Gezien rigiditeit, dwang, problemen in sociale interactie onderzoek 

naar ASS



Casus dhr. A, 63 jaar

• Ontwikkelingsanamnese niet meer mogelijk, moeder dementie

• ”Kijk zo was ik”



Casus dhr. A, 63 jaar

• Aanvullende testonderzoek:

– Disharmonisch intelligentie profiel: hoog op verbaal 

begrip, rest (verwerken visuele informatie, snelheid, 

werkgeheugen gemiddeld)

– Geen problemen met aandacht, geheugen, executieve 

functies

– Afwijkend slecht op Theory of mind taak: Faux pas taak



Faux pas taak

Voorbeeld:

Jeanette kocht voor haar vriendin Anne een kristallen vaas als 

huwelijkscadeau. Anne gaf een grote bruiloft en er waren te veel 

cadeaus om te onthouden wie wat gegeven had. Ongeveer een jaar 

later kwam Jeanette op een avond bij Anne eten. Jeanette liet per 

ongeluk een fles wijn vallen op de kristallen vaas en de vaas brak in 

kleine stukjes. ‘Het spijt me heel erg, ik heb de vaas gebroken’, zei 

Jeanette. ‘Maak je niet druk’, zei Anne’, ik heb hem toch nooit mooi 

gevonden. Iemand heeft hem aan me gegeven op mijn bruiloft’. 

Heeft iemand iets onhandigs gezegd?



Conclusie casus dhr. A, 63 jaar

• Op basis van voorgeschiedenis, huidige klachten, observaties op 

afdeling, moeite met Theory of mind is diagnose ASS gesteld.

• Patiënt ervaart dit als opluchting, maar kan boosheid dat dit niet 

eerder is gesteld moeilijk loslaten

• Komt ook nog een keer terug om fouten in diagnostiekbrief recht te 

zetten

• Is met pensioen gegaan, dat is rustiger

• Krijgt nu voorlichting en begeleiding vanuit UCP onder andere met 

runnen huishouden.



Casus dhr. M, 38 jaar

• Aangemeld met depressie, wordt doorgestuurd voor diagnostiek 

naar ADHD

• Geen psychiatrische voorgeschiedenis

• Werkt als natuurkunde leraar, zit in verbetertraject omdat 

administratie niet op tijd af is, doelen niet worden gehaald.

• Getrouwd, drie kinderen

• Observaties: altijd te laat op afspraken; opvallend beweeglijk; in 

gesprek vaak associatief



Casus dhr. M, 38 jaar

• Uit ontwikkelingsanamnese voldoende aanwijzingen voor ADHD: 

al vanaf lagere schoolleeftijd snel afgeleid, druk, beweeglijk

• Ook huidige klachten vooral op werk en observaties lijken bij 

ADHD te passen

• Reageert slecht op medicatie: wordt snel boos

• Coaching werkt thuis wel, op werk niet

• Uiteindelijk in overleg van werkgever binnen organisatie (Christelijk 

middelbaar onderwijs) van baan veranderd: wordt amanuensis

• Depressieve symptomen zijn verdwenen en behandeling wordt 

afgesloten.



Modeverschijnsel: Historisch perspectief: 

ASS

• 1916: Eugene Bleuler introduceerde de term: patiënten die 

uitzonderlijk op zichzelf zijn gericht en zich afsluiten van de 

buitenwereld.

• 1943: Leo Kanner beschreef groep patiënten die:

– Op zichzelf gericht zijn

– Verlangen naar “sameness”

– Taalproblemen hebben

– Soms eilanden van begaafdheid bezitten

• 1979: Lorna Wing beschreef de triade van symptomen die samen 

bij ASS horen:

– Problemen in sociale interactie

– Problemen in communicatie en spel

– Aanwezigheid van stereotiep gedrag, interesses, activiteiten



Historisch perspectief ADHD

• 1902: George Still beschreef groep kinderen die 

moeite hadden met volgehouden aandacht en 

zelfregulatie

• 1937: Charles Bradley “ontdekt” dat amfetamine 

een goed effect had op moeilijk hanteerbare 

jongens in internaat: betere concentratie en 

gedragsregulatie

• 1947/1960: “minimal brain damage “/ “minimal

brain dysfunction”

• 1968: DSM-II ”hyperkinetic reaction of childhood”

• 1980: DSM-III “ attention deficit disorder”


