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De laatste decennia kwam autisme meer en meer in de (wetenschappelijke) kijker. Hierdoor kregen we een
berg aan informatie die men dringend moest ordenen. Af en toe ging zelfs de eenduidigheid van de gebruikte begrippen verloren. Met heel wat misverstanden en onduidelijkheden tot gevolg. Met zijn boek
Autisme: alles op een rijtje wil de auteur orde scheppen in deze veelheid aan kennis. Tegelijk vertaalt hij ze
naar het grote publiek. Hierdoor is het boek zeer toegankelijk. Ook voor niet-professionelen.
In de hoofdstukken 1 tot en met 4 geeft de auteur meer algemene informatie. Hij probeert tot een definitie
van het begrip autismespectrumstoornis te komen. Daarbij gaat hij verder dan de gekende classificatiesystemen (DSM-IV-TR en ICD-10). Hij vermeldt ook de triade van Lorna Wing die kwalitatieve stoornissen in
de interactie, de communicatie en verbeelding omvat. Bij de onderverdeling van het spectrum staat hij in
een afzonderlijk hoofdstuk extra lang stil bij het syndroom van Asperger. Dat verdient volgens hem
momenteel geen afzonderlijke diagnostische status. De huidige diagnostische criteria ervoor doet hij af als
onbruikbaar. In een kort derde hoofdstuk formuleert hij een duidelijk antwoord op de vraag hoe vaak
autismespectrumstoornissen voorkomen. Volgens hem niet meer dan vroeger. Hoewel de aanpassingen
van de jongste jaren in de diagnostische criteria voor een schijnbare toename hebben gezorgd. Ook aan
autisme bij volwassenen wijdt hij een afzonderlijk hoofdstuk.
De hoofdstukken 5 tot en met 7 gaan meer in detail. Samen met de lezer gaat Roeyers doorheen de geschiedenis op zoek naar de oorzaken van autisme. Om tot het besluit te komen dat…
… autisme een heterogene, sterk genetisch bepaalde neurobiologische stoornis is, die voorlopig haar
geheimen nog niet volledig prijsgeeft (blz.47).
Het hoofdstuk over de psychologische theorieën over autisme brengt ongeveer hetzelfde verhaal. De drie
cognitieve theorieën die het psychologisch onderzoek bij autisme de laatste 20 jaar hebben gedomineerd
slagen er vooralsnog niet in om alle hoofdkenmerken te verklaren. Andere theorieën zijn in ontwikkeling
maar nog te weinig ondersteund door wetenschappelijk onderzoek.
Zeer boeiend is het hoofdstuk over de comorbiditeit van autisme met andere stoornissen en syndromen.
Roeyers haalt er deze uit waarover de meeste vragen en onduidelijkheden bestaan. Het zijn:







ADHD
verstandelijke beperking
hoogbegaafdheid
coördinatieontwikkelingsstoornis (DCD)
taalontwikkelingsstoornis
leerstoornissen en de niet-verbale leerstoornis (NLD)

De laatste hoofdstukken van het boek staan helemaal in het teken van de diagnose en behandeling.
Roeyers houdt een voorzichtig en genuanceerd pleidooi voor de vroegtijdige detectie en diagnose en geeft
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een beknopt overzicht van een aantal behandelmethodes, waar nodig voorzien van enkele kritische
bedenkingen.
Dit boek is een ideale start voor iedereen die zich snel en goed wil informeren over autisme. De zeer
uitgebreide referenties laten toe om achteraf dieper op het fenomeen in te gaan.
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