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Voorditproefschriftwerdenvierstudiesgedaanbinnendesettingvanlokalespecialistische
geestelijkegezondheidszorg(GGZ)voorkinderenenjongeren(RiaggMaastricht,inmiddels
Youz).Iniederestudiewerdeenverbindinggemaakttussenwetenschappelijkekennisen
onderzoekenerzijdsendedagelijksepraktijkvandeGGZbijkinderenenjongerenmeteen
Autismespectrumstoornis(ASS)anderzijds.Heteerstedeelvanditproefschriftrichtzichop
tweesocialeaspectenvanASSdienogrelatiefweinigaandachthebbengekregen:dewens
voorsocialeinteractieeneenzaamheid.Detweedehelftvanhetproefschriftrichtzichop
tweeelementenuitdeklinischezorgvoorjeugdmetASS:deevaluatievaneeninterventie
omsocialevaardighedenteverbeterenbijkinderenmetASSendescreeningvanASS.

KinderenenjongerenmetASStonenmoeilijkhedenophetgebiedvansocialeinteractieen
communicatie.Opgroepsniveauisersprakevanverminderdesocialeinteractievergeleken
metkinderenzonderASS.Hetisnogonduidelijkinhoeverredewensvoorsocialeinteractie
ofsocialemotivatiehierineenrolspeelt.Inhoofdstuk1werddewensvoorsocialeinter-
actievankinderenmetASSgeëxploreerd. Vanwegehetgebrekaangeschiktebestaande
meetinstrumentenvoorhetmetenvandewensvoorsocialeinteractiebijkinderenwerden
zowel een impliciet als expliciet instrumentontwikkeld.DeWens voorSociale Interactie
Schaal (Wish forSocial InteractionScale;WSIS) iseenzelfrapportage instrumentwaarbij
respondentenexplicietgevraagdwordennaarhunwensomsocialecontactenaantegaan.
Daarnaastwerdereenaangepasteversievande‘FaceTurnApproach-AvoidanceTask’(Von-
cken,Rinck,Deckers,&Lange, 2012) gemaakt voorhetmetenvandewens voor sociale
interactieopeenimplicietniveau.Dereactiesvan63kinderenmetASSindeleeftijdvan8
tot12jaaropbeideinstrumentenwerdenvergelekenmetdievaneencontrolegroepbe-
staandeuit69zichnormaalontwikkelendekinderenvan7tot12jaar.Deresultatenlieten
eendiscrepantiezientussendeimplicietenexplicietgemetenwensvoorsocialeinteractie.
Deexplicietewens, zoalsgemetenmetdeWSIS, vandekinderenmetASSwasduidelijk
lagerdandievandekinderenindecontrolegroep.Echter,opdeimplicietetaaktoondende
kinderenmetASSoverhetalgemeeneensterkereautomatischeneigingtottoenaderingin
vergelijkingmetdecontrolekinderen.DezebevindingensuggererendatkinderenmetASS
opeenmeeronbewustniveautoenaderingtotanderemensenzoekenmaardatditniet
gepaardgaatmeteenexplicietewensvoorsocialeinteractie.

Verhoogde eenzaamheid wordt regelmatig geassocieerdmet kinderen en jongerenmet
ASSenookvaakaangedragenalsargumentvoordeaanwezigheidvandewensvoorsoci-
aleinteractie.Hetisechternogniethelemaalduidelijkofzowelkinderenalspubersmet
ASSeenzamerzijndanhunleeftijdsgenotenzonderASS;ofeenzaamheidspecifiekhoger
isbijASSofdatdezegerelateerdisaanbredereontwikkelingsproblematiek.Inhoofdstuk
2hebbenweineencross-sectionelestudieonderzochtofdematevaneenzaamheidisge-
relateerdaandeontwikkelingsfase(d.w.z.kindertijdversuspubertijd)enofeenzaamheid
specifiekisvoorASSofgerelateerdisaanontwikkelingsstoornisseninhetalgemeen.Kin-
deren(indeleeftijdvan7tot11jaar)enpubers(indeleeftijdvan12tot18jaar)metASS(n
=73)werdenvergelekenmeteencontrolegroepbestaandeuitkinderenenpubersmeteen
anderklinischprobleem(ADHD;n=76)enmeteencontrolegroepvankinderenenpubers
zondereenpsychischestoornis(n=106).Eenzaamheidendewensvoorsocialeinteractie
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werdengemetendoormiddelvanzelfrapportage-instrumenten.Daarnaastvuldenouders
enleerkrachtenvragenlijsteninoverhetsocialefunctionerenvandedeelnemers.Ophet
eerstegezichtleekdetotaleASS-groephogertescorenopeenzaamheiddandetweecon-
trolegroepen.Echter,ditverschilwerdverklaarddooreenhogerniveauvaneenzaamheid
bijdepubersmetASS.Inlijnmetdebevindingenvanhoofdstuk1bleekdatdegroepmet
ASSeenlagereexplicietewensvoorsocialeinteractiehaddandetweecontrolegroepen,en
datbleekzowelbijkinderenalspubershetgevaltezijn.Netalsbijdeelnemersindecontro-
legroepenlietendedeelnemersmetASSeentoenameindewensvoorcontactzientussen
dekindertijdendepubertijd.VoordeASS-groepbleekeensterkerewensvoorsocialein-
teractiegepaardtegaanmetverhoogdegevoelensvaneenzaamheid.Daarnaasttoonden
deaanvullendevragenlijstenaandatdeASS-groeplagerscoordeopsocialecompetentie
ensocialevaardighedenenhogeropsocialeangstenanderesocialeproblemendande
controlegroepen.Tenslottewerdenernegatievecorrelatiestussensocialecompetentieen
socialevaardighedeneneenzaamheidenpositievecorrelatiestussensocialeproblemenen
socialeangsteneenzaamheidgevonden.

KinderenmetASShebbenoverhetalgemeenzwakontwikkeldesocialevaardigheden.Dit
maakthenkwetsbaarenkanhenbeperkeninhundagelijksefunctioneren.Daaromvinden
veelclinicihetbelangrijkomteproberenhunsocialevaardighedenteverbeteren.Groepso-
cialevaardigheidstrainingen(SVT)wordenindepraktijkvaakingezetbijkinderenmetASS.
Echter,dewetenschappelijkonderbouwinghiervoorisnogrelatiefbeperkt.Inhoofdstuk
3werdheteffectvaneengroepSVTvoorkinderenvan8t/m12jaarmetASSgeëvalueerd.
ErwerdonderzochtofdeelnameaandeSVTdesocialevaardighedenzouvergrotenen/of
eenzaamheidzouverminderen.Dezestudievondplaatsineenregulierebehandelingset-
tingvaneenlokalegeestelijkegezondheidszorginstellingvoorkinderenenjeugdigen(Riagg
Maastricht).Erwerdgebruikgemaaktvaneencombinatievaneenbetween-subject-eneen
within-subjectdesign.Opbetween-subjectniveauwerddeSVTvergelekenmeteenwacht-
lijstconditie.Deenehelftvandedeelnemers(n=26)kondirectstartenaandeSVTende
anderehelftvandedeelnemers(n=26)kwamterechtindewachtlijstconditieenmoest3
maandenwachtenopdestartvandeSVT.Opwithin-subjectniveauwerdendeverande-
ringenbinnendegroepbestudeerdvandebaseline-endevoormetingtotdenametingen
de3maandenfollow-upmeting.Integenstellingtotdekinderenindewachtlijstconditie,
lietendekinderenindeSVT-conditieeensignificanteverbeteringinsocialevaardigheden
zienopbasisvanobservatiesvanzoweloudersalsleerkrachten.Erwerdechtergeenver-
schilgevondentussendetweeconditieswatbetreftdeverandering ineenzaamheid.Op
within-subjectniveau,waarbijalledeelnemersindeanalysewerdenmeegenomen,werd
eenduidelijke toename in sociale vaardighedengezien tussendevoormetingendena-
metingdoorzoweloudersalsleerkrachten.Daarnaastbleekdatdeverbeteringookbijde
follow-upmeting3maandenlaternogsteedszichtbaarwas.Erwerdgeensubstantiëlever-
anderinggezienineenzaamheidtussendestartenheteindevandeSVT,maartussende
startenfollow-upmetingwerderweleenafnameineenzaamheidgevonden.Niveausvan
socialeangst,ADHD-kenmerken, theory-of-mindendewensvoor sociale interactiewer-
denonderzochtalspotentiëlemoderatorenvoordegevondenveranderingen,maarbleken
geensignificanteinvloedtehebbenopderesultaten.DeelnameaandegroepSVTzorgde
vooreen verbetering in sociale vaardighedeneneen vermindering vaneenzaamheidbij
defollow-upmeting.Erwassprakevaneensuccesvollegeneralisatievandeaangeleerde
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vaardighedennaardeschool-enthuissituatie.GroepSVTlijktduseeneffectieveenzinvolle
interventietezijnvoorkinderenmetASS.

DevragenlijstenvanAchenbach(AchenbachSystemofEmpiricallyBasedAssessment;ASE-
BA;originalversion:Achenbach,1991;revisedversion:Achenbach&Rescorla,2001)worden
aljarenveelvuldiggebruiktalsscreeningsinstrumentvooremotionele-engedragsproble-
menbijkinderenenjongerenindeGGZ.Hoewelermetbehulpvandezeinstrumentenge-
screendkanwordenopdiversevormenvanpsychopathologieontbreektereenASS-schaal.
Inhoofdstuk4werdonderzochtofdeASEBAprobleemvragenlijstvoorkinderenvan6-18
jaaringevulddoordeouders/verzorgers(ChildBehaviorChecklist;CBCL)endeleerkracht
(Teacher Report Form; TRF) potentie hebben om te screenen op ASS in een gemengde
groepvankinderenenjongeren(van6t/m18jaar)dieverwezenzijnnaardespecialistische
GGZ.IndeliteratuurzijnverschillendevoorstellenbeschrevenomopbasisvandeCBCLen
TRFtescreenenopASS. Indezestudiehebbenwediversevariantenmetelkaarvergele-
kenwaarbijergebruikwerdgemaaktvandeCBCL,deTRFofeencombinatievandeCBCL
enTRF:deafzonderlijkesyndroomschalenteruggetrokken/depressief,socialeproblemen
endenkproblemen;combinatiesvandezesyndroomschalen;enspecialeASS-schalenge-
baseerdverschillendesamenstellingenvanrelevanteASEBA items.Deresultatenvanhet
onderzoekkunnenafhankelijkzijnvandemanierwaaropASSgedefinieerdwordt.Daarom
werdendescreeningsvariantenonderzochtindrieverschillendegroepsamenstellingen:(1)
kinderenenjongerenmeteenklinischeDSM-IVASS-diagnose(AmericanPsychiatricAsso-
ciation,2000); (2)kinderenen jongerenvoorwiedeklinischeDSM-IVASS-diagnosewerd
bevestigddoorhetAutismeDiagnostischInterview(ADI-R;Rutter,LeCouteur,&Lord,2003)
afgenomenbij ouders; en (3) kinderen en jongerenmet een klinische ASS-diagnose die
werdondersteunddoordeADI-RwaarbijderecentecriteriavandeDSM-5(AmericanPsy-
chiatricAssociation,2013)werdentoegepast.Deresultatenlieteneenduidigenovertuigend
ziendatdespecialeASS-schalenzoalsontwikkelddoorOoi,Rescorla,Ang,Woo,andFung
(2011)enSoetal. (2012)debestescreeningvariantenzijnvoorASS.Ditgoldmetname
wanneerergebruikwerdgemaaktvandeCBCL.Deverwachtetoegevoegdewaardevanhet
combinerenvandeCBCLenTRFwerdnietgevonden.Hoeweldevoorspellendewaardevan
despecialeASS-schalenvergelijkbaarismetdevoorspellendewaardevananderebestaan-
deASEBA-schalenvoorpsychopathologie,kunnenzenogniettippenaandekwaliteitvan
bestaandespecifiekeASS-screeningsinstrumenten.Echter,hettoevoegenvaneenspeciale
ASSschaalaanhetfrequentgebruikteASEBA-systeembiedteenwaardevollemogelijkheid
omvroegtijdigkinderenenjongerenoptesporendieinaanmerkingkomenvoornadere
diagnostieknaarASS.




