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Autismespectrumstoornis bij peuters: een stabiele 
diagnose?

Doordat bij ouders en beroepsbeoefenaren steeds 
meer bekend is over autismespectrumstoornissen 
(ass) wordt van de kinder- en jeugdpsychiater 
vaker een diagnostisch oordeel over jonge kinde-
ren gevraagd. Hoe stabiel is een dergelijk oordeel?

In de Verenigde Staten verrichtten Cha-
warska e.a. (2009) een prospectief onderzoek bij 89 
peuters van 13 tot 27 maanden die verwezen waren 
wegens een vermoeden van ass of een ontwikke-
lingsachterstand die niet op ass leek te berusten. 
Deze kinderen werden 1 tot 3 jaar later opnieuw 
onderzocht, op een leeftijd van 30 tot 61 maanden. 
Naast de stabiliteit van de diagnose onderzochten 
de auteurs de voorspellende betekenis van cogni-
tieve en sociaal-communicatieve vaardigheden.

Op globaal niveau bleek er een behoorlijke 
stabiliteit. Bij alle kinderen bij wie in eerste 
instantie autisme of een pervasieve ontwikke-
lingsstoornis niet anderszins omschreven (pdd-
nos) was vastgesteld, werd ook bij tweede meting 
ass gediagnosticeerd. Binnen dit spectrum traden 
echter wel verschuivingen op. Van de 43 peuters bij 
wie in eerste instantie autisme was vastgesteld, 
was dit bij 74% bij de tweede meting ook het geval. 
Voor de 18 peuters met de diagnose pdd-nos was 
dit percentage 83 en voor de 28 kinderen bij wie de 
ontwikkelingsachterstand die niet op ass leek te 
berusten was het 89.

Kinderen met pdd-nos die bij de eerste 
beoordeling weinig stereotiepe en repetitieve 
symptomen vertoonden en bij wie de sociaal-
affectieve beperkingen relatief gering waren, ver-
toonden, zoals te verwachten viel, ook bij de 
tweede beoordeling pdd-nos. Onverwacht was 
de bevinding dat juist bij kinderen met ass en een 
ernstige receptieve taalachterstand de diagnose bij 
de tweede meting nogal eens bleek te zijn opge-
schoven naar pdd-nos. De auteurs vermoeden 
dat hierbij een alsnog opgetreden verbetering in 
de communicatie een sterke impuls heeft gegeven 
aan de sociale ontwikkeling. Dit impliceert dat 
vroege interventies vooral gericht moeten zijn op 

het verbeteren van communicatieve vaardighe-
den.

De bevindingen bij deze klinische groep 
stemmen overeen met die uit het Nederlands 
bevolkingsonderzoek van Van Daalen (2010). Deze 
vond eveneens een grote stabiliteit voor een ass-
diagnose op de leeftijd van 14 tot 42 maanden, zon-
der daarbij al zinvol onderscheid te kunnen maken 
tussen autisme en pdd-nos.
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