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Mensen met autismespectrumstoornis
hebben persoonlijkheid!

Temperament

Temperament
Geen eenduidige definitie!
▪
▪
▪

Resultaat van biologische evolutie
Zowel in mens als dier
Vanaf geboorte aanwezig
(Strelau, 1984)

Temperament volgens Cloninger
▪

Prikkelzoekend:
▪ Ontdekkingsdrang, impulsief, extravagant, wanordelijk

▪

Leedvermijdend:
▪ Dwangmatig-piekerend, onzekerheidsangst, verlegen, kwetsbaar

▪

Sociaal gericht:
▪ Sentimenteel, intimiteit, afhankelijk

▪

Volhardend
(Cloninger e.a., 1993)

Karakter

Karakter
Geen eenduidige definitie!
De resultante van leerprocessen en
omgevingsfactoren tijdens de
kinder- en jeugdjaren.
Karakter volgens Cloninger:
▪

Zelfsturend
▪

▪

Coöperatief
▪

▪

Verantwoordelijk, doelbewust, vindingrijk, positief zelfbeeld, goede gewoontes
Tolerant, empathisch, behulpzaam, vergevingsgezind, gewetensvol

Zelftranscendent
▪

Zelfverliezend, natuurgericht, magisch-denken
(Cloninger e.a., 1993)

Persoonlijkheid

Persoonlijkheid
Geen eenduidige definitie
Volgens DSM opgebouwd uit
persoonlijkheidskenmerken ofwel
trekken.
Belangrijk bij ontwikkeling persoonlijkheid:
▪
▪
▪
▪

Hechting
Imitatie
Identificatie
Leerprocessen

Persoonlijkheid

Een soort cocktail waarin biologische, fysiologische en genetische
invloeden samen gaan met temperament, opvoeding en ervaring.
(Derksen, 1993)

Persoonlijkheidspathologie

Geen eenduidige definitie!
Pathologische persoonlijkheidskenmerken:
▪
▪
▪

Afwijken van de norm
Inflexibel en star
Leveren sociale en functionele beperkingen op

▪

Vaak egosyntoon

Persoonlijkheidsstoornis DSM-5
A.

Duurzaam, afwijkend patroon

B.

Inflexibel en op breed terrein van
persoonlijke en sociale situaties

C.

Lijdensdruk of beperkingen in sociale of beroepsmatige functioneren
of in functioneren op andere belangrijke terreinen

D.

Stabiel en van lange duur

E.

Geen uiting of gevolg van andere psychische stoornis

F.

Niet toegeschreven aan fysiologische effecten van een middel (drug
of medicatie) of aan een somatische aandoening
(APA, 2013)

-

Mensen met autismespectrumstoornis
hebben persoonlijkheid!

ASS en/of PS
Comorbiditeit en/of differentiaaldiagnose
Overeenkomsten:
▪ Vroeg begin
▪ Breed terrein van (psychische) beperkingen
▪ Chronisch beloop

Verschil:
▪ Vroeg begin:
▪ ASS: in aanleg
▪ PS: in ontwikkeling (trauma, hechting, opvoeding, leeftijdgenoten)
▪ Contact:
▪ ASS: contact in aanleg deficient, beperkt, tekort, onvermogen
(gestoord)
▪ PS: contact in ontwikkeling verstoord geraakt
▪ Chronisch beloop:
▪ ASS: leren omgaan met beperking/vaardigheden aanleren
▪ PS: verwerken/op gang brengen van verstoorde ontwikkeling
(zie Vuijk, 2018)

ASS en persoonlijkheidspathologie kind en jeugd
Review (Vuijk, 2018)
◼

Kinderen en jeugdigen met autisme zijn voornamelijk weinig extravert,
altruïstisch, consciëntieus en open en meer gevoelig voor stress.

◼

Er is sprake van een kwetsbaar en moeilijk temperament met weinig
positief affect en veel negatief affect, een beperkt emotioneel
reactievermogen, problemen in de aandacht en concentratie. Het
moeilijke temperament gaat gepaard met zowel sensorische hypo- als
hyperresponsiviteit en zowel internaliserend als externaliserend
probleemgedrag.

◼

Op het gebied van de persoonlijkheidsstoornissen zien we dat bij
jeugdigen met autisme vooral voldaan wordt aan schizotypische
persoonlijkheidstrekken.

ASS en persoonlijkheid(spathologie)
Review en meta-analyse (Vuijk et al., 2018b)
Volwassenen met ASS en hun TCI-profiel:
Significant:
◼
◼

◼
◼

◼

◼
◼

Lager op prikkelzoekend
Hoger op leedvermijdend
Lager op sociaal gericht
Hoger op volhardend

Lager op zelfsturend
Lager op cooperatief
Hoger op zelftranscendent

ASS en persoonlijkheidspathologie
Review en meta-analyse (Vuijk et al., 2018b)
Hoogste prevalenties PS bij volwassenen met ASS:
◼
◼
◼
◼

◼

Obsessieve-compulsieve PS (31%)
Schizoide PS (24%)
Vermijdende PS (23%)
Paranoide PS (20%)
Schizotypische PS (14%)

De prevalentiecijfers ondersteunen niet het DSM-criterium van
uitsluiten van ASS bij SPS en STPS.
We stellen voor om bij ASS alle PS als mogelijk comorbide te
classificeren.

ASS en positieve persoonlijkheidsaspecten
Review (Vuijk , 2018)
◼

Vooral eerlijkheid, oprechtheid en authenticiteit als sterke
eigenschappen van de persoonlijkheid bij mensen met autisme.

◼

Bij voornamelijk hogere scores op extraversie en altruïsme blijkt een
hogere kwaliteit van bestaan bij volwassenen met autisme.

Differentiaaldiagnostiek ASS
Schizoïde-persoonlijkheidsstoornis

◼

◼
◼

◼
◼

◼
◼

◼

DSM stelt dat deze stoornis niet kan samengaan met ASS
Tekort sociale interactie alleen met leeftijdgenoten, niet met ouders
Geen behoefte aan contact: bij ASS wel behoefte maar minder kans
van slagen deze te vervullen door onvermogen
Meer complexe interessepatronen
Minder stereotiep gedrag
Communicatie minder ernstig en subtieler
Geen afwijkingen verbeeldingsspel (soms ongewone
verbeelding/fantasie)
Behandeling/benadering vrijwel identiek?
(Vermeulen, 2004; zie Bartels e.a., 2012; Michiels et al., 2016)

Comorbiditeit en/of differentiaaldiagnose
Schizotypische-persoonlijkheidsstoornis

◼
◼
◼

◼
◼

◼

DSM stelt dat deze stoornis niet kan samengaan met ASS
Meer emotionele wederkerigheid
Geen stereotiep gedrag
Minder ernstig tekort sociale interactie
Ontstaan op latere leeftijd
Uitsluitsel onderscheid met ASS ontbreekt
(Vermeulen, 2004; zie Bartels e.a., 2012)

Overlap in negatieve symptomen en problemen in sociale cognitie bij een
significant verschil op hersenactiviteit (de sociale gebieden):
◼
Idee van oppervlakkig gelijke condities met te onderscheiden
onderliggende mechanismen (Stanfield e.a. 2017)

Comorbiditeit en/of differentiaaldiagnose
Paranoïde-persoonlijkheidsstoornis
▪
▪

Wantrouwen en achterdocht
Hypothetische omgevingsetiologie:
▪ Ouders zelf wantrouwend
▪ Kind vernederd door opvoeders, leeftijdgenoten
(Arntz & Bögels, 2000)

▪
▪
▪

Bij ASS beperkingen in theory-of-mind, verkeerd inschatten van
bedoelingen van de ander.
Bij ASS denken aan trekken: vaak de functie van het leven te ‘ordenen’
Paranoïde trekken voortvloeiend uit ASS-gekleurde waarneming of
onafhankelijk van ASS.
(Bartels, 2008; Bartels e.a. 2008)

Comorbiditeit en/of differentiaaldiagnose
Antisociale-persoonlijkheidsstoornis
▪
▪
▪

Gebrek aan achting voor en schending van de rechten van anderen.
Vaak voorgeschiedenis van traumatisering, geweld, geen discipline, chaos,
opvoeders egocentrisch, gedragsstoornissen.
Psychopathie kan comorbide naast ASS voorkomen:
▪
▪
▪
▪

▪

Meestal zachter karakter
Meer iets hulpeloos-profiterend van de ander bij ASS dan gewetenloos
profiteren/manipuleren
Bij ASS beperkte cognitieve empathie/theory-of-mind. Bij psychopathie redelijk goed
ontwikkelde cognitieve empathie waardoor manipuleren etc.
Bij ASS eerder saboteren (rechtstreeks beïnvloeden gedrag van de ander) dan
manipuleren, chanteren, bedriegen (vergt TOM-vaardigheden)

Bij langdurig antisociaal gedrag bij ASS dan denken aan: comorbide APS
diagnosticeren.
(Arntz & Bögels, 2000; Bartels, 2008; Bartels e.a. 2008; Delfos, 2010)

Comorbiditeit en/of differentiaaldiagnose
Borderline-persoonlijkheidsstoornis
▪
▪

Instabiliteit in intermenselijke relaties, zelfbeeld, affecten en
impulsiviteit.
In diagnostiek voorgeschiedenis van groot belang:
▪ Hypothetische omgevingsetiologie: traumatisering, misbruik, verwerping,
verlating

▪
▪

Lijkt qua uitingsvorm op active-but-odd.
Grote terughoudendheid om comorbide te diagnosticeren.
(Arntz & Bögels, 2000; Bartels e.a. 2008)

Comorbiditeit en/of differentiaaldiagnose
Narcistische-persoonlijkheidsstoornis
▪
▪

Grootheidsgevoelens, behoefte aan bewondering, gebrek aan empathie.
Hypothetische omgevingsetiologie:
▪

▪

Narcistische trekken bij ASS:
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Opgehemeld en vernederd, soms materieel verwend, emotioneel verwaarloosd
Door sterk beperkte blik op de wereld.
Iemand met ASS vindt zichzelf begrijpelijk functioneren en anderen onbegrijpelijk en
dom
Overwaardig zelfgevoel bij ASS mogelijk door krenkende ervaringen als gevolg van
reacties van de omgeving op het ASS-gedrag?
Bij NPS inherent superioriteitsgevoel.

Bij NPS eerder egoïsme. Bij ASS eerder egocentrisme.
Onderscheid op nonverbale communicatie en sociale
intuïtie.
(Arntz & Bögels, 2000; Bartels, 2008)

Comorbiditeit en/of differentiaaldiagnose
Histrionische-persoonlijkheidsstoornis
▪
▪
▪

Opvallend, kleurrijk, uitbundig, gevoel voor drama, verleidelijk
aandachtzoekend.
Niet goed denkbaar bij ASS.
Mogelijk bepaalde overlap met active-but-odd wat theatraal kan
overkomen.
(Bartels e.a. 2008)

Differentiaaldiagnostiek ASS
Vermijdende-persoonlijkheidsstoornis

◼

◼

Geremdheid in gezelschap,
gevoel van tekortschieten,
overgevoelig voor negatief oordeel
Oorzaak bij VPS ligt in angst,
bij ASS in onvermogen.
(Vermeulen, 2004; Bartels e.a. 2008; Michiels et al., 2016)

Comorbiditeit en/of differentiaaldiagnose
Afhankelijke-persoonlijkheidsstoornis
▪

▪

▪

Buitensporige behoefte aan
verzorging, onderworpen en
vastklampend gedrag,
angst in de steek gelaten te
worden.
Veel mensen met ASS afhankelijk
van de ander door onvermogen
en beperkingen in executief
functioneren en sociale naïviteit.
Bij APS afhankelijkheid vooral
op basis van angst/emoties. Bij
ASS op basis van onvermogen.

Differentiaaldiagnostiek ASS
Dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis/dwangstoornis
◼

◼
◼

◼

◼

◼

◼

Dwang bij OCD vooral ego-dystoon: bij ASS en OCPD ego-syntoon
Doelgericht en intentioneel
Inzicht in het onrealistische
Voorgeschiedenis: normaal contact, interesses en vaardigheden
Bij ASS concreter, meer stereotiep, minder uitgewerkt, gedachten
minder met besmetting en seksualiteit, meer motorisch repetitief
gedrag, meer repetitief vragen, ordenen, verzamelen
Comorbiditeit is mogelijk
In Zweedse studie 20% van patiënten met OCD als subgroep met ASS
en veel persoonlijkheidspathologie (Bejerot e.a., 2001; Horwitz, 2008).
(Vermeulen, 2004; zie ook Michiels et al., 2016) )

Behandeling ASS
De juiste houding

The psychotherapist needs to be fluent in “Aspergerese”; in other words, to
recognize that autism is a different way of thinking – almost a different
culture – and be able to translate the concepts and components of the
therapy to someone with this different way of thinking.
(Gaus, 2019, ix)

Behandeling ASS
De drie elementen

1. Autismespecfieke relationele aspecten en randvoorwaarden in gesprek
2. Behandeling ASS
o.a. psycho-educatie, training sociale vaardigheden, emotie-educatie, contactgroep,
plannen en organiseren, overprikkeling voorkomen

3. Behandeling comorbiditeit
o.a. depressie, angst, burn-out, trauma, persoonlijkheid

Behandeling ASS
Aansluiten in contact en communicatie
◼

In contact maken:
◼

◼

Gebrek aan wederkerigheid door ASS:
betrek het niet op jezelf als begeleider

In communicatie:
◼

Verbale communicatie ‘vervluchtigt’:
◼
◼
◼
◼
◼

◼

Communiceer over hoofdzaken, de essentie
Een of enkele onderwerpen tegelijk: niet teveel
Wees concreet en expliciet
Gebruik juiste tijdsvolgorde
Houdt een begrijpelijk tempo aan

Visuele communicatie blijft aanwezig:
◼
◼

Verwijzers, foto’s, plaatjes, pictogrammen, geschreven taal
Dag- of weekoverzicht, kalender, agenda, stickers, dagboek

Behandeling ASS
Aansluiten in prikkelgevoeligheid en denken in detail
Behoefte aan extra ordening en rust:
◼

In fysieke omgeving:
◼
◼

◼
◼

◼

In tijd:
◼
◼
◼

◼

Let op niet-functionele prikkels en haal die weg
Hebben dingen een vaste plek?
Zijn er aanwijzingen voor gebruik?
Koppeling ruimte en vaste functie (keuken is koken)
Sluit het tempo aan?
Markeren begin, tijdsverloop, einde?
Structureren bepaalde periode (weekindeling, dagindeling)

In activiteit:
◼
◼
◼

Benoem de stappen in de activiteit
Stappen na elkaar en in juiste volgorde
Maak stappen concreet

Behandeling ASS en PS
Schematherapie (nieuw!)
Eerste studie naar behandeling met schematherapie van volwassenen met
ASS en comorbide persoonlijkheidsstoornis (Vuijk & Arntz , 2017).
Verwachting eerste resultaten 2020.

Behandeling ASS en PS
Schematherapie studie: de deelnemers
◼
◼
◼
◼

◼
◼

◼

12 volwassenen (age range: 19-62 jaar)
Male 9; female 3
IQ > 80, ten minste basisschool afgerond
Alleenstaand 9: met partner 3

Asperger 7; PDD-NOS 4; ASS 1
Obsessive-compulsive PD 9; Avoidant PD 8; Depressive PD 8; Schizoid PD 1; Dependent
PD 1; Borderline PD 1; Narcissistic PD 1.
Negatieve kerncognities:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Ik ben niets waard/ Ik ben niet goed genoeg
Ik mag geen fouten maken/ Ik mag niet ontspannen
Ik ben onhandig in contact
Anderen begrijpen mij niet
Ik faal in alles wat ik doe
Ik ben niet belangrijk voor anderen
Ik hoor er niet bij

Behandeling ASS en PS
Schematherapie: kwetsbaarheid voor disfunctionele
schema’s bij ASS

Behandeling ASS en PS
Schematherapie studie: fasen en interventies
◼

Screening procedure 2 sessies

◼

Baseline en ondersteunende fase 10 weken met 4 tot 9 weken TAU-baseline en 6 tot 1
weken ondersteunende sessies met studie-therapeut
Exploratiefase 5 weken
Behandelfase 30 weken
◼
15 weken CGT: Corrigeren negatieve kerncognities, en verminderen/doorbreken
maladaptieve schema patronen: o.a. Werkbladen, psycho-educatie, voor- en
nadelenanalyse, positief dagboek, flash card, terugvalpreventie, gedragsexperiment,
rollenspel, oefenen vaardigheden.
◼
15 weken ervaringsgerichte technieken: Psycho-educatie ervaringsgerichte
technieken, stoelendialogen, imaginaire rescripting vroege kindertijd, huidige of
toekomstige situaties.
Follow-up fase 10 maanden (1x per maand)

◼
◼

◼

(Vuijk & Arntz 2017)

Behandeling ASS en PS
Schematherapie studie: doelen en hypotheses
◼

To study in detail the cognitive-behavioral techniques and experiential techniques on belief
strength of negative core beliefs in comorbid ASD-PD patients.
◼

◼

To reduce the occurrence of dysfunctional schema modes (i.e. personality pathology in
schema therapy terms).
◼

◼

Hypothesis: A reduced occurrence of personality disorder traits.

A change in the severity of psychopathological symptoms, related to syndromic disorders
like depression and anxiety disorders.
◼

◼

Hypothesis: A reduction in dysfunctional schema modes and an increase in functional modes.

To reduce the occurrence of diagnostic criteria of personality disorders.
◼

◼

Hypothesis: Less belief strenght of negative core beliefs.

Hypothesis: Psychopathological symptoms will be diminished.

An improvement in social interaction and communication.
◼

Hypothesis: More insight into one’s own functioning through the given treatment will lead to an
improvement in social interaction and communication.
(Vuijk & Arntz , 2017)

Behandeling ASS en PS
Schematherapie studie: Instrumenten/uitkomstmaten
Elke week scoren van de negatieve kerncognities
◼

Visuele analoge schaal(VAS)

Zeven verschillende meetmomenten met afname van:
◼
◼
◼
◼

Schema Mode Inventory (SMI)
Structured Clinical Interview for Axis II Personality Disorders (SCID-II) (3x afname)
Symptom Check List (SCL-90)
Social Responsiveness Scale – Adult version (SRS-A)
(Vuijk & Arntz 2017)

Behandeling ASS en PS
Schematherapie studie: Statistiek
Concurrent multiple baseline case series design
Mixed regression analysis for time, condition and time-within-treatment
Wilcoxon’s Signed Rank test (for reduction in number of symptoms for the initially
diagnosed PD)
Results to be expected at the end of 2020.
(Vuijk & Arntz 2017)

Behandeling ASS en PS
Schematherapie: praktijkervaringen
Vooraf:
◼
Therapeut ervaren in en bekend met autisme en schematherapie
◼
Cliënt bekend maken met de begrippen, casusconceptualisatie
(exploratie-fase), vertrouwd maken met de therapeutische relatie
Experiëntiële interventies:
◼
Vooraf veel uitleg en psycho-educatie over werkwijze nodig
◼
Doen alsof/voorstellingsvermogen vaak moeilijk/moeizaam: zoveel
mogelijk concretiseren
◼
Uitgebreide nabespreking om brug te maken/vertalen naar hier-en-nu
situatie
◼
Valideren van de bereidheid (ook als cliënt voornamelijk cognitief
insteekt).

Behandeling ASS en PS
Schematherapie: aanvullingen
Autismespecifieke coping (omgaan met autisme-kenmerken in neurotypische omgeving)
◼
Overgave
◼
◼
◼

◼

Overcompensatie
◼
◼

◼

◼

Oogcontact: starend, door de ander heen kijken
Beperkte wederkerigheid: niet afstemmen op de ander, monoloog, niet reageren op
Prikkelverwerking: overreageren/niet reageren op prikkels
Oogcontact: geforceerd proberen aankijken, teveel focus op goed oogcontact maken
Beperkte wederkerigheid: te veel focus op de ander, de ander voorop stellen, te gemaakte
contactname
Prikkelverwerking: proberen onderdrukken/tolereren van prikkels waardoor dysregulatie,
concentratiemoeite

Vermijding
◼
◼

◼

Oogcontact: situaties met anderen vermijden, isoleren, contact via e-mail
Beperkte wederkerigheid: vermijden sociaal contact, contact via internet op specifieke
interesses
Prikkelverwerking: Hoge mate van controle om prikkels te vermijden, gebruik alcohol en
drugs om sensorisch ongemak te vermijden
(Bulluss, 2019)

Behandeling ASS en PS
Schematherapie: aanvullingen
Aandacht voor autismespecifieke behoeften:
◼ Ondersteuning in herkennen en reageren op eigen interne
gemoedstoestand en emoties
◼ Routine, voorspelbaarheid en behoefte aan constante: stabiele basis
om te ontdekken en te veranderen op eigen tempo
◼ Ruimte en tijd om te focussen op specifieke interesses
◼ Sociale en praktische gids
Naast aandacht voor de (schematherapeutische) basisbehoeften
◼ Veilige band met anderen
◼ Onafhankelijkheid/zelfstandigheid
◼ Vrijheid
◼ Spontaniteit, spel, plezier
◼ Realistische grenzen
In therapie aandacht voor welk gedrag adaptief en niet-adaptief is vanuit
zowel de autismespecifieke als basisbehoeften.
(Bulluss, 2019)

Conclusie/overwegingen
ASS en persoonlijkheid(spathologie)
(Vuijk 2018; Vuijk & Eurelings-Bontekoe, 2016; Vuijk et al., 2018)

ASS significante associaties met bepaalde temperament- en
karakterdimensies en PS: consistent gedurende de levensloop.
ASS, temperament, karakter, persoonlijkheid en PS: verschillende
concepten die deels overlappen, deels verschillen in fenotype.
Te vroeg om te stellen dat ASS en persoonlijkheidsdimensies en PS
wel/geen genetische en omgevingsetiologie delen, en conceptueel en
diagnostisch (geheel) te onderscheiden zijn.
In klinische praktijk: mogelijkheid om temperament en karakter bij iemand
met ASS te beschrijven en alle PS comorbide te classificeren.
Aandacht voor voorgeschiedenis en context voor nauwkeuriger
diagnosestelling en behandelperspectief (met bv. schematherapie?).
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