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Samen, beter. Daar staan we voor. We werken samen met
ouders en andere deskundigen die betrokken zijn bij het
kind. Ieder draagt met zijn ervaring en kennis bij aan betere
hulp. Samen zetten we ons in om het kind en zijn
omgeving de hulp te bieden die nodig is. Zo werken we
samen aan het herstel van het kind. Samen, beter.
Aan de folder kunnen geen rechten worden ontleend.
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Diagnostiek voor
volwassenen
Autisme spectrum stoornissen

Kasjdfhaksjdhf
De Bascule alksdjfhaslkjdfh
De Bascule is een academisch centrum voor kinder- en
jeugdpsychiatrie en jeugdzorg. Wij bieden hulp aan
kinderen, jongeren en gezinnen met psychische
problemen.

Diagnostiek voor volwassenen
Voor wie?
Het is bekend dat bij autisme spectrum stoornissen
erfelijkheid een rol kan spelen. Het komt regelmatig voor
dat ouders zichzelf herkennen in de diagnose van hun
kind, of dat de partner of andere mensen in de omgeving
kenmerken van een autisme spectrum stoornis
herkennen.

Het onderzoek duurt een middag (van 13.00 tot 17.00
uur) en bestaat uit de volgende onderdelen:
•

Analyse van informatie van eventuele eerdere
hulpverleners en de door u ingevulde
vragenlijsten.

•

Psychiatrisch onderzoek aan de hand van een
semigestructureerd interview.

•

Ontwikkelingsanamnese: met uw toestemming
stelt de onderzoeker vragen aan uw ouders of
andere volwassenen die u van jongs af aan
gekend hebben. Dit doen wij om een goed
beeld te krijgen van uw (vroege) ontwikkeling.

•

Heteroanamnese met partner of een goede
bekende: hierbij stellen wij u vragen over uw
huidige functioneren. Ook dit doen wij uiteraard
alleen met uw toestemming.

•

Multidisciplinair overleg tussen de bij de
diagnostiek betrokken onderzoekers.

Deze folder is voor ouders met een kind dat bij de
Bascule in behandeling is, en die vermoeden dat zijzelf
ook een autisme spectrum stoornis hebben.
Autisme
Autisme spectrum stoornissen is een verzamelnaam van
alle vormen van autisme: een autistische stoornis, de
stoornis van Asperger of PDD NOS. Als duidelijk is dat er
sprake is van een autisme spectrum stoornis dan kan
een passende behandeling alle betrokkenen helpen.
Daarom biedt de Bascule ook diagnostiek voor
volwassenen op het gebied van autisme spectrum
stoornissen.
Het diagnostisch onderzoek
Het diagnostisch onderzoek bestaat uit verschillende
onderdelen waarin alle stadia van de ontwikkeling aan
bod komen. Om een diagnose zorgvuldig te kunnen
stellen en sterke en zwakke kanten in kaart te brengen,
vragen wij u om voorafgaand aan het onderzoek een
aantal vragenlijsten in te vullen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een psychiater,
systeemtherapeut en GZ-psycholoog.

•

Adviesgesprek met u en uw eventuele partner.
In dit gesprek worden de diagnostische
bevindingen met u besproken. Uit het
onderzoek komt een conclusie op het gebied
van de diagnostiek, maar wij geven ook een
advies voor eventuele behandeling.

Als behandeling wordt geadviseerd, dan kan dit
plaatsvinden binnen de Bascule ( als het advies is om
een gezinsgerichte behandeling te starten) of bij een
instelling voor volwassenenpsychiatrie (als het advies is
om een individuele behandeling te starten).
Soms lukt het niet om de diagnose in één middag te
stellen, dan zal er op een ander moment aanvullend
onderzoek plaatsvinden.

Aanmelden
Als uw kind bij de Bascule in behandeling is en u
vermoedt dat u zelf ook een autisme spectrum stoornis
heeft, dan kunt u zich voor diagnostisch onderzoek
aanmelden bij de Bascule. U heeft daarvoor een
verwijzing nodig van uw huisarts (of een andere medisch
specialist / behandelaar). Met die verwijzing kunt u zich
aanmelden voor volwassenendiagnostiek door dit
kenbaar te maken aan uw contactpersoon bij de Bascule
(de casemanager die betrokken is bij de behandeling van
uw kind). Hij of zij zal u verder informeren over de gang
van zaken.
Kosten
Het diagnostisch onderzoek wordt in principe door uw
zorgverzekeraar vergoed en er is geen eigen bijdrage
aan verbonden (er kan wel sprake zijn van een verplicht
eigen risico dat voor alle verzekerden geldt). Wij raden u
aan om bij twijfel navraag te doen bij uw
zorgverzekeraar.
Het team
Het team dat zich bezig houdt met de diagnostiek voor
volwassenen, bestaat uit:
•

Paulien van der Meer, systeemtherapeute,

•

Britt Hoogenboom, (kinder- en jeugd)
psychiater,

Nog vragen?
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt
u contact opnemen met uw eigen contactpersoon van
de polikliniek of bellen met: (020) 890 1000.
Meer informatie vindt u ook op onze website
www.debascule.com.

