Autisme
In de jaren tachtig van de vorige eeuwbchandelde ik een zorgvul-

subtiele contactname en communicatie van iemand die scoort in

digdoormijgediagnosticeerdevrouwmetdekennisvantoenleed

bet autismespectrum. Maar heel vaak daar niet aueen.

zij aan een obsessieve-compulsieve (persoonlijkheids ) sto ornis. Zij

kwamelkeweek,enkelejarenlangenklaagdesteedsdatdepsycho-

De bijdrage door Karin van den Bosch over het autisme vanuit

therapie haar niet hielp. Ze kon nog steeds geen nieuwe aankopen

een sociaal-constructivistisch perspectief spreekt mij extra aan.

verdragen, het oude vloerkleed moest blijven liggen, ze piekerde

Zij kreeg zelf eens de diagnose Asperger opgeplake en stelt zich

zich suf, moest haar hcle om8eving onder controle houden want

ondermeerdeterechtevraagofhierwelvaneenziektesprakeis.Ze

ze verdroeg geen verandering. Ik deed er een jaar over haar ervan

bespreekthetconcept#e#rofypjca!datafkomstigisuithetneurodi-

te overtuigen dat ondersteunende medicatie wellicht noodzakelijk

versiteitedenken. Autisme wordt hier gezien als een neurologische

was (toen: clomipramine,120 mg). Ze werd er dik van en het hielp

variant in plaats van een neurologisch gebrek. Het neurologisch

haar niet, ze was boos op me. Ze had een broer en aan hem was

profiel van mensen die we scharen onder het autismespectrum is

vreemd dat hij bijna nooit een woord sprak. Ze had een adoles-

anders dan dat van wat we tot nu toe voor normaal houden. De

cente zoon bij wie ik een gedragsstoornis constateerde en wellicht

termen ziekte en stoomis zijn hier (en hier niet alleen) niet op zijn

zou zijn toestandbeeld nu met AS worden afgekort.

plaats.Eendreigendevervangingvanautismealsziekteofstoomis
door autisme als identiteit ("Ik ben autist") is overigens evenmin

In die tijd diagnosticeerden we bij volwassenen Seen stoomissen in

geschikt. Je identiteit kun je het beste buiten de gezondheidszorg

het autismespectrum. Gelukkig doen we dat nu wel, ook al lijken

opbouwen en handhaven.

sommige clinici (en sommige centra) op het welbckende kind dat

Indejarentachtigmaaktenwevoorheteerstuitgebreidwerkvan

een hamertje cadeau heeft gekregen en voor wie de gehele wereld

dediagnostiekenbehandelingvanpersoonlijkheidsstoomissen.D€

nu op een spijker is gaan lijken. In elk diagnostisch verslag dat ik

bhackborvandegedragstherapeutcnkreeginhoud.Terugdenkend

moet beoordelen voor de masteropleiding, de gz-opleiding, de

aan mijn patiente van toen ben ik blij voor de mensen van nu dat

opleiding tot klinische psycholoog of psychotherapeut komt de

we met veel meer precisie een obsessieve-compulsieve persoon-

vl.aag naar voren of er sprake kan zijn van autisme. Niet zelden

lijkheid en een autismespectrumstoomis uiteen weten te halen en

ontmoet ik een echtpaar in de wachtkamer, boven de vijftig,

daarmee mensen niet ten onrechte belasten met behandelingen die

zij voorop en nog voor we zitten barst de born. Naar haar man

gedoemd zijn te mislukken. I

wijzend: ik denk dat het een autist is, wilt u hem eens nakijken?
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