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Geschiedenis

Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)

● Empirisch onderzoek
● Onderzoek naar kinderen met een ernstige ontwikkelingsstoornis leidde in
verschillende stappen naar 2 subgroepen (‘Asperger’ en Multiplex
Developmental Disorder*; Cohen et al., 1986)
● Bewijs voor het bestaan van een subgroep via onderzoek door o.m. Towbin
(1993), Van Der Gaag (1993) en ook De Bruin (2007) en Lahuis (2008)

PDD-NOS

Rett
Asperger

● Klinisch werk
● Kinderen met deze problematiek zijn in de geschiedenis herkend, maar
kregen vele verschillende benamingen: atypische ontwikkeling,
ontwikkelingspsychose, kinderschizofrenie, symbiotische psychose,
autistische psychopathie, ‘borderline child’, schizotypische of schizoïde
stoornis van de kinderleeftijd
● Wing en Gould (1979) deelden kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis
in in sociale subtypen, waarvan de ‘active but odd’ groep veel
overeenkomsten vertoont met het McDD-beeld

klassiek
autisme
McDD

desintegratie
stoornis

* Vanwege overeenkomst afkorting MDD met Major Depressive Disorder, werd het
Multiple complex Developmental Disorder (McDD)
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Criteria McDD volgens Towbin (en RDC Van der Gaag/Buitelaar)

Criteria McDD volgens Towbin (en RDC Van der Gaag/Buitelaar)

● Stoornis in de regulatie van affecten (minimaal 2)

● Stoornis van het denken (minimaal 1)

●
●
●
●

Intense angst of gespannenheid
Vreesachtigheid of fobie (voor ongebruikelijke situaties of voorwerpen)
Paniekaanvallen of ‘overspoeld worden door primitieve angsten’
Momenten of periodes van gedragsmatige terugval
(driftbuien/woedeaanvallen)
● Stemmingsschommelingen (zonder duidelijke aanleiding)
● Frequente oninvoelbare, bizarre angstreacties

● Sociale kwetsbaarheid (minimaal 1)

● Onlogische gedachtegang of plotseling onnavolgbare gedachtesprongen
(magisch denken, neologismen, bizarre gedachten)
● Verwarring tussen fantasie en werkelijkheid
● Gemakkelijk verward raken
● Overwaardige ideeën (grootheidsideeën, verhoogde achterdocht, overmatig
bezig met fantasiefiguren, imaginaire vrienden)

● RDC criteria

● Sociale desinteresse, vermijden van sociale contacten of grenzeloze
contactname, ondanks aanwezige sociale vaardigheden
● Ontbreken van bestendige relaties met leeftijdgenoten
● Aanklampende ‘haat-liefde relaties’ met name met volwassenen (in het
bijzonder ouders/verzorgers)
● Diep gebrek aan empathie en het vermogen om zich te verplaatsen in de
gedachten en gevoelens van anderen
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● In totaal 5 of meer criteria, minimaal 1 uit elke categorie
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Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)

Criteria McDD volgens Towbin (en RDC Van der Gaag/Buitelaar)

● Extra criteria Towbin
● De symptomen duren langer dan 6 maanden
● Er is geen sprake van (klassiek) autisme

PDD-NOS
Rett

● Overige kenmerken Van der Gaag, 16 juni 2011

Asperger

● Moeite met separatie van de ouders, leidend tot angst, aanklamping of
afstoting.
● Problemen met zelfcontrole: lage frustratietolerantie, lage zelfwaardering,
geen uitstel van beloning en genot dulden.
● Geen innerlijke basisveiligheid. Volwassene is nodig om veilige omgeving te
creëren.
● Gebrek aan aanpassingsvermogen, inflexibiliteit in contact.
● Zwart-wit denken.
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klassiek
autisme
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Verband met autisme?

Autisme

McDD
Gebrekkige sociale gevoeligheid, gedrag

B) Tekort in verbale en non-verbale
communicatie

Denkstoornissen: problemen met sturing
van communicatie en eigen gedachten

sociale vaardigheden

C) Beperkte, repetitieve en stereotiepe
Minder op de voorgrond, wel soms
gedragingen, activiteiten en interesses preoccupatie met bijv. gedachten
NB 60-80% angst als comorbiditeit!
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Dimensies

A) Gebrekkige sociale interactie

communicatieve vaardigheden

Gebrekkige regulatie van emoties
(angsten)
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stereotiepe patronen
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Levensloop perspectief

Het beeld

7

Beloop

● In de volwassenenpsychiatrie is McDD nog maar beperkt doorgedrongen

● Er is een grote mate van persistentie (75%)
● Verbetering bij ca. 25% (verrassende ontwikkeling in of na de puberteit,
maar blijvende problemen met complexere of intiemere relaties)

● Waarschijnlijk wordt McDD bij volwassenen vooral benoemd als:
● Schizoïde of schizotypische persoonlijkheidsstoornis (m.n. mannen)
● Borderline persoonlijkheidsstoornis (m.n. vrouwen)

● Het klachtenpatroon over de tijd
● in de kindertijd staan de affectregulatie problematiek met (bizarre) angsten
op de voorgrond
● in de adolescentie staan de denkproblemen op de voorgrond, affectregulatie
problemen verschuiven vooral naar (oninvoelbare) stemmingswisselingen,
terwijl sociale kwetsbaarheid vooral in complexe peergroup situaties
zichtbaar is
● in de (jong-)volwassenheid staat de sociale kwetsbaarheid op de voorgrond
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McDD

desintegratie
stoornis

● Er vindt verschuiving van de problematiek plaats
● 15-20% schizofrene ontwikkeling
● 5-10% naar ASS

● De populatie is kwetsbaar voor
● Verslaving
● Bipolaire stoornissen
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Diagnostiek

Behandeling

Diagnostiek bij McDD-kinderen is lastig, omdat de problemen zich pas
voordoen als de kinderen in grotere sociale verbanden gaan functioneren.
● Op McDD gericht: primair beheersen en beheren regulatiestoornis

● Anamnese
● Psychodiagnostische onderzoeken (niveau, neuropsychologisch, persoonlijkheid,
ASS gerichte onderzoeken als ADOS)
● Kindgebonden onderzoek (spelobservatie, kinderpsychiatrisch onderzoek i.e.z.)

● Psycho-educatie aan
● Kind/jongere
● Ouders/brusjes
● Onderwijs
● Begeleiding ouders en school (acceptatie en adaptatie)
● Cognitieve gedragstherapie
● Medicamenteuze ondersteuning

● Heteroanamnese (incl. ontwikkelingsanamnese)
● Gezinsdiagnostisch onderzoek (evt. Vineland)
● Schoolonderzoek/-observatie

● Behandeling van comorbide problematiek

Goede sterkte-zwakte analyse (profiel diagnostiek)
in alle domeinen van het functioneren:
thuis, onderwijs en vrije tijd
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Plaatsbepaling

1

McDD wel of geen Autisme Spectrum Stoornis?

Plaatsbepaling
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McDD wel of geen Autisme Spectrum Stoornis?

● Argumenten tegen:
● In wetenschappelijk onderzoek voldoen niet alle McDD-ers aan de criteria voor
ASS (o.m. Van der Gaag, De Bruin).
● In wetenschappelijk onderzoek wordt gevonden dat minder McDD-ers dan PDDNOS-ers een ADOS-G classificatie van ASS krijgen, terwijl op schaal niveau geen
verschil wordt gevonden (!). Het effect is matig sterk (De Bruin).

● In de DSM IV en ook de DSM V kent McDD geen (eigen) plaats
● Daar waar de originele insteek was een subgroep te definiëren
van de grote, heterogene PDD-NOS groep
● verdwijnt deze groep in de DSM V en
● is er discussie over of McDD wel onder PDD-NOS of (straks) onder
Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) geschaard moet worden.

● Argumenten voor:
● Van origine is de McDD-groep bedoeld als specifieke subgroep van de PDD-NOS.
● Er blijken, in ieder geval in research, ook kinderen te voldoen aan de (RDC!)
criteria van McDD, die wel voldoen aan de (RDC!) criteria van PDD-NOS/ASS.
● In de levensloop komt de dimensie ‘kwalitatieve beperkingen in de sociale
interactie’ meer op de voorgrond te staan. Alsnog ASS-diagnose bij 5-10% van de
MCDD-ers!
● Pragmatisch: als niet als ASS geclassificeerd, waar dan?! Geen plek in zorgland??
(Van der Doef)

● Met name in Nederland vindt het concept en de betekenis
ervan voor begeleiding/behandeling voet aan de grond.
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Einde

Dank voor uw aandacht!
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