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In Chapter 1 we introduce the topic, i.e. neurocognitive function of high-functioning 
adolescents with Autism Spectrum Disorder (ASD).

In Chapter 2, the main aim was to investigate the reliability of the Achenbach 
instruments (CBCL, YSR, TRF)  as a screening tool for high-functioning adolescents 
with ASD. Although there are several specific screening instruments for ASD, they all 
lack the advantage of containing self-report and parent/teacher - report questionnaires 
and cannot screen for comorbid psychiatric disorders. In our study, we investigated 
the ability of the Achenbach instruments to discriminate a group of high-functioning 
adolescents with a disorder on the autism spectrum from a group of typically 
developing teens, assessing the correlation between problem behaviour and the 
ADOS in the autism group, and investigating the discrepancies between parent-, 
self-, and teacher reports. Although parent reports showed high scores on all CBCL 
subscales in the ASD group, an elevated pattern on the Withdrawn-depressed-, 
Social-, Thought-, Attention-, Internalizing- and Total-problems subscales appeared, 
with respectively moderate and high sensitivity and specificity values. This supports 
the use of the CBCL as a screening tool for high-functioning ASD adolescents. 
However, the predictive value of the YSR as a screening tool for ASD adolescents, 
was poor and makes it unfit for this specific purpose. Informant discrepancies were 
found between teachers and parents / adolescents with ASD. Although these 
differences were often ignored in the past, they will give clinicians more insight in the 
variations of the adolescents’ behaviour across settings, and about the differences 
between the informants’ perception and evaluation of this behaviour. This makes it 
possible to make a good distinction between context-free and context-specific 
behavioural characteristic of the adolescents, and does acknowledge possible 
differences in perception of this behaviour between the adolescent and his/her 
parent/teacher.  

In chapter 3, the mentalizing skills and emotion recognition abilities of 21 high- 
functioning adolescents with ASD and 21 matched controls were investigated.  
The results confirm social impairment in daily life situations in adolescents with ASD, 
but were not found during task related performance. This discrepancy is often found  
in high-functioning individuals with ASD. In chapter 3, it was hypothesized that  
this discrepancy may be explained by the use of more explicit cognitive or verbally 
mediating reasoning techniques by high-functioning adolescent with ASD; 
compensation techniques that may work in more explicit defined tasks, but not on  
the level of multisensory information processing that is needed in real life social 
interaction. Also, adolescents with ASD may have a lesser tendency to search for and 
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use social information from multiple simultaneous and dynamic sources in social 
situations, even though they might possess the ability to comprehend them. 

Chapter 4 focused on investigating the relationship between ASD and executive 
functioning in daily life and laboratory settings. High-functioning adolescents with an 
Autism Spectrum Disorder (ASD) often show Executive Function deficits, which may 
contribute to or even underlie their ASD symptomatology. Although our results show 
that ASD adolescents have more EF deficits than controls in daily life situations, these 
deficits could not be confirmed by neuropsychological measurements and were 
unrelated to ASD symptomatology as measured by the Autism Diagnostic Observation 
Schedule (ADOS). We suggest that although in more structural settings EF 
performance may be unimpaired, a failure to activate compensation techniques (that 
are also mentioned in chapter 3) in combination with a lesser or missing tendency to 
approach, explore and experiment in peer and social situations, may lead to a less 
sophisticated and flexible use of EFs in high-functioning adolescents with ASD in real 
life situations. 

Chapter 5 contains a review article on the neuropsychological and (functional) brain 
imaging studies on working memory in adolescents with ASD. Working memory is a 
temporary storage system under attentional control. It is believed to play a central 
role in online processing of complex cognitive information and may also play a role in 
social cognition and interpersonal interactions. Adolescents with a disorder on the 
autism spectrum display problems in precisely these domains. We concluded that 
within the working memory system specific problems of spatial working memory are 
often seen in adolescents with ASD. These problems increase when information is 
more complex and greater demands on working memory are made. Neuroimaging 
studies indicate a more global working memory processing or connectivity deficiency, 
rather than a focused deficit in the prefrontal cortex. 

In chapter 6, we examined the working memory brain network integrity in high- 
functioning adolescents with ASD. Functional MRI was performed using an n-back 
task and in resting state. The analysis of the behavioural data revealed deficits in 
working memory performance in ASD, but only when tested to the limit. Adolescents 
with ASD showed lower binary global efficiency in the working memory network than 
the control group with n-back and resting state data. This loss of global efficiency 
suggests an increase of network costs, which may be a sign of the same compensatory 
process. Since the fMRI efficiency measures correlate with the behavioural data 
indicative of the severity of the disorder (lower efficiency is related to more social 
problems), compelling evidence is provided that links connectivity with the behavioural 
phenotype of ASD.
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In chapter 7, we examined brain resting state networks in high-functioning adolescents 
with ASD. The aim was to test whether high-functioning adolescents with ASD have 
an abnormal resting state functional connectivity. We performed spatial and temporal 
analyses on Resting-State Networks (RSNs) in 13 high-functioning adolescents with 
ASD and 13 IQ- and age matched controls. We found that controls and high-functioning 
adolescents with ASD display very similar patterns and strengths of resting-state 
connectivity. However, in the temporal dynamics of this connectivity, we did find 
differences in the causal effect properties of RSNs originating in the temporal 
neurodynamics from the ventral stream network to the executive network: a pathway 
involving cognitive, executive- and emotion-related cortices. This impaired temporal 
neurodynamics suggests failing bridging of the emotional states regulated in the 
ventral stream to the decision-making oriented executive control system and may 
therefore be described as a more rigid system in terms of the emotional-executive 
bridge. An additional finding was that we could only find these changed neurodynamics 
after a working memory task (n-back task) was given and resting state was repeated. 
In our study, changes in rsfMRI temporal neurodynamics are therefore triggered by 
challenging the cognitive state prior to resting-state analysis and thus represent an 
activated state where compensation is more difficult. 

Besides differences in brain network integrity and temporal dynamics, previous 
studies proposed that alterations in excitatory/inhibitory neurotransmitters might play 
a crucial role in autism spectrum disorder (ASD). In chapter 8, the main aim was to 
investigate whether high-functioning adolescents with ASD have altered Glu and 
GABA neurotransmitter concentrations. We found that  significantly higher Glu/Cr 
and lower GABA+/Glu concentrations in the ASD group compared to the controls. 
GABA is the major inhibitory neurotransmitter in the brain, thus preventing the 
formation of action potentials. A reduction of GABAergic inhibitory activity could lead 
to hyper-excitability of cortical minicolumnar circuits; vertical columns of functionally 
related neurons which are important for the flow of excitatory/inhibitory information in 
the cortex. The hyper-excitability causes increased ‘noise’ in cortical systems, which 
in turn could lead to atypical brain development. These results imply that imbalanced 
neurotransmitter levels of excitation and inhibition are associated in high-functioning 
adolescents with ASD. 

Finally chapter 9 is the general discussion in which we attempt to reflect on the aims  
of this study. 
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Sinds de publicatie van Kanners eerste artikel over Autistische kinderen in 1943, 
heeft veel onderzoek bij mensen met een stoornis binnen het autisme spectrum 
(ASS) zich gericht op de fenotypering, genotypering, en het omschrijven en 
onderzoeken van diagnostische en therapeutische interventies (typ: ‘autism[Title]’  
in Pubmed en 18810 resultaten worden gevonden). Hoewel er dus al veel onderzoek 
is gedaan naar ASS, heeft het meeste onderzoek zich gericht op kinderen/ de 
kindertijd en is er veel minder bekend over hoe Autisme Spectrumstoornis (ASS) zich 
presenteert in hoog-functionerende adolescenten. Dit terwijl er juist een groeiende 
behoefte is naar aanwijzingen vanuit de wetenschap/ klinische praktijk voor evidence 
based handelen, door de toenemende vraag naar en de complexe diagnostiek die 
deze leeftijdsgroep met zich meebrengt.  Het uitblijven van diagnostische richtlijnen, 
de onbekende etiologie en de onduidelijkheden rondom het neurocognitieve profiel 
bij deze groep van hoog-functionerende adolescenten met ASS, wekte onze interesse  
om juist onderzoek te gaan doen bij deze doelgroep. Onze speciale interesse ging 
daarbij uit naar de compensatie mechanismen die deze adolescenten vaak kunnen 
toepassen in een gestructureerde omgeving. In deze thesis is er dan ook veel 
aandacht voor het verschil in gedrag in meer gestructureerde omgevingen (zoals een 
onderzoek setting) en het gedrag in het dagelijks leven. 

Het doel van dit onderzoek was tweedelig; eerst het onderzoeken van het gebruik van 
diagnostische instrumenten bij en het neurocognitieve profiel van (boven) gemiddeld 
intelligente jongeren met ASS, en ten tweede, om meer inzicht te krijgen in de 
mechanismen achter deze stoornis bij deze hoog-functionerende groep.

In Hoofdstuk 1 introduceren we het onderwerp van onze studies: de neurocognitieve 
functies van adolescenten met normale intelligentie en een stoornis in het autisme 
spectrum. 

In Hoofdstuk 2, rapporteren we de resultaten van het onderzoek naar de betrouw-
baarheid en validiteit van de  door Achenbach ontworpen vragenlijsten (CBCL, YSR, 
TRF) als screening instrument voor adolescenten met normale intelligentie en een 
stoornis in het autisme spectrum. Hoewel er al verschillende screeningsinstrumenten 
bestaan die gebruikt worden bij autisme, ontbreken de mogelijkheden van zelf- 
rapportage, en ‘by proxy’ rapportage door zowel de ouders als de leerkrachten. 
Bovendien screenen bestaande instrumenten niet voor psychiatrische comorbiditeit. 
In onze studie onderzochten we het  vermogen van de Achenbach instrumenten om 
de groep hoog-functionerende adolescenten met ASD te differentiëren van normaal 
functionerende adolescenten. De resultaten van de Achenbach instrumenten werden 
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daartoe gecorreleerd met de ADOS die als ‘gold standard’ werd gebruikt. Daarnaast 
werden ook verschillen onderzocht tussen de zelfrapportage (YSR), de rapportages 
van de ouders (CBCL) en die van de leerkrachten (TRF). Ouders rapporteerden 
verhoogde scores met name op de subschalen: Teruggetrokken/Depressief, Sociaal, 
Denkstoornissen, Aandachtsproblemen, Internaliserend gedrag en de Totale Problemen 
Schaal. De sensitiviteit van de CBCL bleek acceptabel en de specificiteit hoog. Deze 
resultaten ondersteunen het gebruik van de ouderschaal (CBCL) als screenings-
instrument voor hoog-functionerende adolescenten met ASD. Het onderscheidend 
vermogen van de YSR (zelfrapportage) bleek te gering voor dit specifieke doel.  
Er waren verder opvallende verschillen gevonden tussen de ouderrapportage (CBCL) 
en de rapportages van leerkrachten (TRF). Zulke discrepanties zijn veelal genegeerd, 
maar ons inziens vormen deze een belangrijke aanvullende bron van informatie;  
ze kunnen clinici inzicht geven in de variaties in gedrag per setting en context. Zo toont  
het verschillen tussen de zelfperceptie en de omgevingsevaluatie van gedrag. 

In hoofdstuk 3, werden de vermogens tot mentaliseren en emotie-herkenning onder- 
zocht bij 21 normaal intelligente adolescenten met autisme spectrum en vergeleken 
die met 21 gematchte controles. De resultaten bevestigen sociale stoornissen van de 
hoog-functionerende adolescenten met ASD in het dagelijks leven terwijl deze tijdens 
aangeboden taken bij een formeel psychologisch onderzoek niet teruggevonden 
worden. Deze discrepantie is typerend voor hoog-functionerende adolescenten met 
ASD en kan verklaard worden door het gebruik van compensatoire cognitieve, 
verbale redeneer-vaardigheden die functioneel zijn in een gestructureerde omgeving 
maar die niet werken in de multisensorische, multitasking omgeving van de real-life 
sociale interacties. Het is ook mogelijk dat hoog-functionerende adolescenten met 
ASD restrictief zijn in het verzamelen van sociale informatie, alhoewel ze wel het 
vermogen hebben de informatie te begrijpen. 

Hoofdstuk 4 richt zich op het onderzoeken van relaties tussen hoog-functionerende 
adolescenten met ASD en executieve functies zowel in het dagelijks leven als in 
formele laboratorium situaties. Stoornissen in de executieve functies treden typisch 
op bij autisme spectrum stoornissen. Onze resultaten toonden meer stoornissen in 
de executieve functies in het dagelijks leven aan, die echter niet bevestigd werden 
tijdens formeel neuropsychologisch onderzoek. Evenals in het vorige hoofdstuk is 
onze hypothese dat de executieve functies ongestoord zijn in voorspelbare en 
 gestructureerde settingen waar compensatoire redeneerfuncties ingezet kunnen 
worden. In dagelijkse sociale situaties is dat moeilijker en de combinatie van falende 
compensatie en een verminderde neiging tot exploratie van sociale ‘cues’ leidt dan 
tot minder flexibel gebruik van executieve functies. 
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Hoofdstuk 5 is een review artikel waarin een overzicht en beoordeling wordt gegeven  
van de literatuur over de neuropsychologische en functionele MRI studies in de groep 
adolescenten met normale intelligentie en een stoornis in het autisme spectrum. 
Specifiek richt het review zich op stoornissen in het werkgeheugen. Het werkgeheugen  
is een tijdelijk opslagsysteem dat sterk gerelateerd is aan aandachtsfuncties. Het is 
een centrale schakel in de continue centrale verwerking van complexe cognitieve 
informatie, en is belangrijk bij de verwerking van complexe sociale cognitieve informatie  
en speelt mogelijk een belangrijke rol in sociale cognitie en sociale interacties. Dit zijn 
juist de domeinen waar adolescenten met een autisme spectrum stoornissen de 
meeste problemen ondervinden. Deze problemen nemen toe wanneer informatie 
meer complex is en als er meer eisen gesteld worden aan het werkgeheugen.  
De neuroimaging studies wijzen eerder op globale afwijkingen in het breinnetwerk, 
meer dan focale afwijkingen in de prefrontale cortex. 

In hoofdstuk 6, werd de netwerk integriteit onderzocht in relatie tot het werkgeheugen 
van adolescenten met normale intelligentie en een stoornis in het autisme spectrum. 
Functionele MRI werd geanalyseerd zowel na activatie met een werkgeheugentaak 
(n-back) als in ‘resting state’ (zonder specifieke cognitieve activatie). Analyse van de 
neuropsychologische data toonde weliswaar stoornissen in het werkgeheugen van 
de adolescenten met autisme, maar alleen na ‘testing to the limit’, dus na falende 
compensatie. Zowel na activatie met de n-back taak als in ‘resting state’ zien we 
verminderde ‘global efficiency’  bij de adolescenten met autisme vergeleken met 
controles. Verlies van ‘global efficiency’ suggereert een toename van netwerk 
belasting; een fenomeen dat mogelijk te herleiden is tot het constant inzetten van 
compensatoire mechanismen. De veranderingen in ‘global efficiency’ correleerden 
overigens met de neuropsychologische resultaten en met de ernst van sociale 
problemen. Verandering van netwerk efficiency is dus een van de neuronale correlaten 
voor autisme bij adolescenten met normale intelligentie. 

In hoofdstuk 7, wordt een technologisch meer geavanceerde methode toegepast op 
de resting state fMRI data van de adolescenten met autisme (n=13) en de controles 
(n=13). De netwerk architectuur verschilde niet tussen de groepen; Dezelfde type 
topografie van de netwerken werd gevonden. Dergelijke netwerken zijn echter niet 
stabiel over tijd, maar tonen fluctuaties, waarbij sommige patronen met elkaar 
samenhangen (Granger causale benadering). Deze weergave wordt ook aangeduid 
als ‘neurodynamics’.  We vonden significante veranderingen in een pathway dat 
essentieel is bij autisme, namelijk een verminderd neurodynamisch patroon vanuit 
een netwerk dat aangeduid wordt als ‘ventral stream’ (een hoofdzakelijk temporaal 
georiënteerd netwerk dat sterk actief is bij emotionele mechanismen) naar het 
executieve netwerk dat op het maken van beslissingen en executieve controle  
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gericht is. Een dergelijke verandering in netwerk interactie kan wijzen op een meer 
rigide systeem tussen emotioneel- en executief functioneren, en is belangrijk bij het 
begrijpen van de kernproblemen bij autisme. Een aanvullende bevinding was dat  
de netwerk afwijking pas werd gevonden na het ‘to the limit’ testen van de jongeren; 
na de n-back taak. Mogelijk worden de netwerk veranderingen pas gezien als 
compensatie niet meer mogelijk is. 

Een laatste benadering is die waarin de MRI gebruikt wordt om zicht te krijgen op 
metabole processen: MR spectroscopie. In eerdere studies is gesuggereerd dat 
veranderingen op het niveau van neurotransmitters ten grondslag zouden kunnen 
liggen aan autisme spectrum stoornissen. In hoofdstuk 8 beschrijven we de 
verschillen in concentraties van twee essentiële neurotransmitters: de excitatoire 
neurotransmitter glutamaat en de inhiberende neurotransmitter GABA. We vonden 
dat de relatieve concentratie van glutamaat (Glu/Cr) duidelijk verhoogd was en de 
relatieve concentratie van GABA (GABA+/Glu) duidelijk verlaagd was bij de 
adolescenten met autisme. Deze veranderde balans kan een meer excitatoire 
organisatie van neuronale systemen induceren in de vorm van hyperexcitabilteit  
(‘a noisy brain’). Deze bevinding biedt naast het verlies van global efficiency en een 
verminderde neurodynamische interactie tussen ventral stream en executive netwerk  
een derde inkijk in de hoogstwaarschijnlijk multidimensionele neuronale correlaten 
van adolescenten met een autisme spectrum stoornis.

Tenslotte biedt hoofdstuk 9 de discussie waarin we met name terugkomen op de 
twee hoofddoelen van onze studies. Er wordt geconcludeerd dat in het dagelijks 
leven hoog-functionerende adolescenten met ASS inderdaad veel problemen ervaren  
op het gebied van sociale cognitie en het executief functioneren. Deze problemen 
kunnen echter vaak niet geobjectiveerd worden in een (neuro)psychologisch onder- 
zoek. In tegenstelling tot het dagelijks leven, waarbij sociale interactie een beroep 
doet op multisensorische informatie verwerking en de compensatie strategieën van 
deze intelligente jongeren onvoldoende lijken te werken; lukt het ze namelijk wél om 
deze strategieën toe te passen binnen het gestructureerde kader van een (neuro)
psychologisch onderzoek. Wat onderzoek in deze thesis dan ook laat zien, is dat 
gestructureerd (neuro)psychologisch onderzoek bij hoog-functionerende adolescenten 
met ASS, altijd aangevuld dient te worden met observaties van het gedrag in het 
dagelijks leven en informatie van ouders/ verzorgers/ leerkrachten, om een volledige 
‘Aha-erlebnis’ te verkrijgen en de psycholoog een goed advies kan geven.


