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Voor hulpverleners zoals psychiaters, psychologen en orthopedagogen die beroepshalve in
contact komen met kinderen, adolescenten en volwassenen met ADHD en/of ASS

Internationale richtlijnen voor diagnostiek van ADHD en autismespectrumstoornis (ASS) bij
kinderen, adolescenten en volwassenen onderstrepen het belang van het in rekening brengen
van een ontwikkelings- en contextperspectief in de klinische praktijk. Vanuit de gangbare
classificatiesystemen krijgen we evenwel weinig aanwijzingen over hoe we deze inzichten in de
dagelijkse praktijk kunnen verwerken. In het eerste deel van deze studiedag overlopen we de
internationale richtlijnen voor een wetenschappelijk onderbouwde classificerende diagnostiek
van ADHD en van ASS. We gaan hierbij in op de leeftijdsspecifieke verschijningsvorm van
ADHD- en ASS-symptomen en bijhorende functie-uitval. Hierbij staan we uitvoerig stil bij de
implicaties voor de diagnostische procedure en de selectie van geschikte en betrouwbare
instrumenten (vragenlijsten, diagnostische interviews en observatieschalen) doorheen de
levensloop. Deze inzichten worden vervolgens toegepast op casusmateriaal. In het tweede
deel overlopen we kort de genetisch-neurobiologische en neuropsychologische kenmerken van
ADHD en ASS. Op basis hiervan bestaat de verleiding om al te veel oorzaken van de problematiek uitsluitend bij het kind, de adolescent of de volwassene met ADHD of met ASS zelf te
zoeken. We tonen daarom op basis van onderzoeksbevindingen aan dat de pedagogisch/
relationele context steeds een belangrijke factor is die een plaats moet krijgen in de klinische
praktijk. Tot slot illustreren we hoe dit contextperspectief in de diagnostiek van ADHD en ASS
kan worden ingepast.
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