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AUTISME 
SPECTRUMSTOORNISSEN

(ASS)

Sinds de DSM V (2013) vallen PDD - NOS,  Asperger,  MCDD,  

klassiek autisme allemaal onder het spectrum Autisme Spectrum 

Stoornis



DSM-V CRITERIA
DIAGNOSE ASS 

oBlijvende tekorten in de sociale omgang (denk aan: wederkerigheid, 

inleven in de ander, afwijkende communicatie)

oDoor herhaling gekenmerkte gedragingen, beperkte interesses, beperkte 

activiteiten (overmatige, starre, ongewone interesses / activiteiten)  

oOver- / ondergevoeligheid van zintuigen, aanwezig vanaf de vroegste 

kindertijd

oGedrag is verstorend voor het functioneren op belangrijke 

levensgebieden 

oGedrag moet afwijken van verstandelijke niveau / intelligentie 



ASS

Per persoon

Per leeftijdIn uitingsvorm

In ernst

verschil



NEUROBIOLOGISCHE
ONTWIKKELINGSSTOORNIS

• Aangeboren neurobiologische

aandoeningen (RETT, Fragiele X 

syndroom, TSC)  

• Erfelijkheid (15-20%)

• Genetische kwetsbaarheid / 

epigenetische veranderingen



VAN DNA NAAR EIWIT



EPIGENETICA

• Door epigenetische

veranderingen wordt de 

functie van een gen 

anders, zonder dat de 

DNA-code verandert.



ONTWIKKELING VAN 
DE HERSENEN

VOOR DE GEBOORTE

• Neurogenese (ontstaan van 

nieuwe cellen)

• Migratie (verplaatsing naar

hersenschors)

• Maturatie (rijping)

• Differentiatie (celfunctie in 

de hersenschors)



SYNAPTOGENESE



GRIJZE STOF

• Cellichamen en dendrieten:  

verwerken van informatie

• Axonen: communicatie tussen

zenuwcellen

WITTE STOF 



PRUNING



VERKLARINGEN ASS

Verandering op het gebied van:

▪ Neurotransmitters

▪ Celstructuren

▪ Synaptogenese en pruning

▪ Cerebellum

▪ Thalamus 

▪ Corpus callosum

▪ Limbisch systeem

▪ Spiegelneuronen 

▪ Signaalruisverhouding

▪ Predictive brain



NEUROTRANSMITTERS

Serotonine: differentiatie en 

synapsvorming

Reeline: differentiatie en 

migratie

GABA: remmende

synapsvorming



CELSTRUCTUREN

▪ Minikolommen

▪ Purkinje cellen

▪ Granulaire cellen

▪ Microgliacellen  



SYNAPTOGENESE EN 
PRUNING

• Andere ontwikkeling van de 
hersenen:

• Bij de geboorte een normaal tot 
klein volume, daarna snellere groei
dan normaal.

• Het proces van synaptogenese loopt
langer door.

• Rond 10e jaar weer vergelijkbaar.



NEURO-ANATOMISCHE GEVOLGEN



CEREBELLUM

Minder Purkinje cellen

Verstoorde balans activatie / remming

Ontvangen en verwerken van 

prikkels



THALAMUS

Hyperconnectiviteit met hersenschors

Filtering van prikkels



CORPUS CALLOSUM

Minder witte stof hersenbanen

Verbinding linker en rechter 

hersenhelft



LIMBISCH SYTEEM

Hippocampus

Amygdala 

Hypothalamus

Gyrus cingulatus

Emotionele schildwacht

Hogere dichtheid van kleinere zenuwcellen 



SPIEGEL
NEURONEN

Ander ontwikkelingstempo



SIGNAALRUIS
VERHOUDING

Verschuiven van connectiviteit



PREDICTIVE 
BRAIN

Teveel gewicht aan

voorspellingsfouten



UITGEBREIDE NEURALE NETWERKSTOORNIS MET 
EEN GENETISCHE OORSPRONG

Afwijkingen op celniveau

Afwijkingen in hersenstructuren

Filter/selectieproblemen

Onder/overconnectiviteit tussen regio’s

Andere manier van informatieverwerking: 

Problemen bij interpretatie, koppeling en 
generalisatie



Zijn er nog vragen?

Bedankt voor jullie 

aandacht!


