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Voorwoord

Deze zelfstudiegids is een aanvulling op, en geen vervanging van een grondige 
 bestudering van de DSM5. In de recentste editie van het classificatiehandboek 
is een nieuwe reeks classificaties opgenomen, terwijl veel bekende classificaties 
zijn behouden. Ook bevat de DSM5 nieuwe diagnostische benaderingen. Ons doel 
bij de voorbereiding van deze gids was de lezer uit te dagen, hopelijk op een aan
gename manier, om de nieuwe classificaties te leren kennen, de wijzigingen ten 
opzichte van de DSMIV te begrijpen, en zichzelf te scholen in nieuwe benade
ringen in de diagnostiek. Sommige vragen zullen voor de hand liggen of gemakke
lijk zijn en enkele vragen zullen juist heel moeilijk te beantwoorden zijn. Bij het 
doorwerken van dit boek zult u stoornissen ontdekken waarover u meer zou willen 
weten, maar ook gerustgesteld worden over de onderwerpen waar u al goed in 
thuis bent. 
Door een boek te schrijven over een boek dat op dat moment nog in wording was, 
hebben de auteurs van dit boek — een groep artsen en docenten — een enorme taak 
op zich genomen. Deze taak bestond eruit de DSM5 te bestuderen met als doel 
 anderen te helpen zichzelf te onderwijzen. 
In deze zelfstudiegids is afgezien van commentaar op of beschouwingen over 
de  diagnostiek. De auteurs hebben de opbrengst van dit boek aan een charitatieve 
instelling gedoneerd.

New York
philip r. muskin, md
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Deel I Vragen
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 Inleiding DSM-5

I – 1 De DSMIV maakte gebruik van een multiaxiaal classificatiesysteem.  
Wat is er in de DSM5 gebeurd met dit meerassige systeem?

A De DSM5 maakt gebruik van een ander multiaxiaal systeem.
B Het multiaxiale systeem van de DSMIV is in de DSM5 behouden.
C De DSM5 maakt gebruik van een nietaxiale manier om classificaties 

vast te leggen.
D As I (klinische stoornissen) en As II (persoonlijkheidsstoornissen)  

zijn in de DSM5 behouden.
E As IV (psychosociale en omgevingsproblemen) en As V (algehele  

beoordeling van het functioneren) zijn in de DSM5 behouden.

I–2 Juist of onjuist: de Global Assessment of Functioning (GAF)schaal  
(DSMIV, As V) blijft een aparte categorie die moet worden gecodeerd  
in de DSM5.

A Juist.
B Onjuist.

I –3 Om de diagnostische specificiteit te verbeteren, is de vroegere categorie 
‘niet anderszins omschreven’ (NAO) in de DSM5 vervangen door twee 
 opties voor klinisch gebruik: ‘andere gespecificeerde’ [stoornis] en ‘ongespe
cificeerde’ [stoornis]. Welke van de volgende uitspraken over het gebruik 
van de aanduiding ‘ongespecificeerd’ is juist ?

A De aanduiding ‘ongespecificeerd’ wordt gebruikt wanneer de arts  
ervoor kiest om niet de reden te specificeren waarom niet aan de criteria 
voor een specifieke stoornis wordt voldaan.

B De aanduiding ‘ongespecificeerd’ wordt gebruikt als er geen sprake 
is van een erkende ‘andere gespecificeerde’ stoornis (bijvoorbeeld een 
 recidiverende korte depressieve stoornis of seksuele aversie).

C De aanduiding ‘ongespecificeerd’ wordt gebruikt wanneer iemand 
 minder dan drie symptomen heeft van een van de erkende stoornissen 
binnen de betreffende classificatiecategorie.
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12 I Inleiding DSM-5

D De aanduiding ‘ongespecificeerd’ wordt gebruikt wanneer iemand  
symptomen heeft van stoornissen in twee of meer diagnostische cate
gorieën.

E De aanduiding ‘ongespecificeerd’ wordt gebruikt wanneer de arts  
van mening is dat de aandoening van tijdelijke aard is.
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1 Neurobiologische 
 ontwikkelingsstoornissen

1.1 Welk van de volgende kenmerken is niet vereist voor een DSM5 
classi ficatie verstandelijke beperking (verstandelijkeontwikkelings
stoornis)?

A Totaal IQ dat lager is dan 70.
B Deficiënties in de intellectuele functies, bevestigd door een  

klinische beoordeling.
C Deficiënties in het adaptieve functioneren die ertoe leiden dat  

de betrokkene niet kan voldoen aan de ontwikkelings en sociaal 
culturele standaarden van persoonlijke zelfstandigheid en sociale  
verantwoordelijkheid.

D Optreden van de symptomen gedurende de ontwikkelingsperiode.
E Deficiënties in de intellectuele functies, bevestigd door een  

geïndividualiseerde, gestandaardiseerde intelligentietest.

1.2 Een 7jarige jongen in groep 4 vertoont aanzienlijke vertraging in zijn ver
mogens om te redeneren, problemen op te lossen en te leren van zijn erva
ringen. Op school ontwikkelen zijn lees, schrijf en rekenvaardigheden zich 
traag. Gedurende zijn hele ontwikkeling blijven deze vaardigheden achter 
bij die van leeftijdgenoten, hoewel hij wel trage vorderingen maakt. Deze 
deficiënties beperken zijn vermogen om te spelen met leeftijdgenoten op 
een bij zijn leeftijd passende manier en om thuis vaardigheden te leren die 
nodig zijn voor een zelfstandig leven. Hij heeft dagelijks continu hulp nodig 
bij basisvaardigheden (aankleden, eten en wassen; maken en leren van school
werk). Welke van de volgende classificaties past het best bij dit beeld?

A Uitgebreide neurocognitieve stoornis, ontstaan op de kinderleeftijd.
B Specifieke leerstoornis.
C Verstandelijke beperking (verstandelijkeontwikkelingsstoornis).
D Communicatiestoornis.
E Autismespectrumstoornis.

1.3 Een 7jarige jongen in groep 4 vertoont aanzienlijke vertraging in zijn ver
mogens om te redeneren, problemen op te lossen en te leren van zijn er
varingen. Op school ontwikkelen zijn lees, schrijf en rekenvaardigheden 
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14 1 Neurobiologische
ontwikkelingsstoornissen

zich traag. Gedurende zijn hele ontwikkeling blijven deze vaardigheden 
 achter bij die van leeftijdgenoten, hoewel hij wel trage vorderingen maakt. 
Deze deficiënties beperken zijn vermogen om te spelen met leeftijdgenoten 
op een bij zijn leeftijd passende manier en om thuis vaardigheden te leren 
die nodig zijn voor een zelfstandig leven. Hij heeft dagelijks continu hulp 
nodig bij basisvaardigheden (aankleden, eten en wassen; maken en leren 
van schoolwerk). Wat is de juiste mate van ernst bij het actuele beeld van 
deze patiënt?

A Licht.
B Matig.
C Ernstig.
D Zeer ernstig.
E Kan niet worden vastgesteld zonder een IQscore.

1.4 Welke van de volgende uitspraken over de verstandelijke beperking  
(verstandelijkeontwikkelingsstoornis) is onjuist ?

A Mensen met een verstandelijke beperking hebben in vergelijking met 
leeftijdgenoten van hetzelfde gender en dezelfde taalachtergrond en 
sociaalculturele groep deficiënties in de algemene psychische functies 
en in het bijzonder in het dagelijkse adaptieve functioneren.

B Bij mensen met een verstandelijke beperking is de totale IQscore een 
valide beoordeling van de algemene psychische vaardigheden en het 
adaptieve functioneren, zelfs als subtestscores zeer tegenstrijdig zijn.

C Mensen met een verstandelijke beperking kunnen problemen onder
vinden bij het reguleren van hun gedrag, emoties en interpersoonlijke 
relaties en bij het behouden van hun motivatie in het leerproces.

D De verstandelijke beperking gaat over het algemeen samen met een 
IQ van twee standaardafwijkingen onder het populatiegemiddelde, wat 
neerkomt op een IQscore van ongeveer 70 of lager (±   5 punten).

E Bij het vaststellen van een verstandelijke beperking moet rekening 
 worden gehouden met factoren die de prestaties kunnen beïnvloeden, 
zoals de sociaalculturele achtergrond, moedertaal, bijkomende com
municatie/taalstoornis, en motorische of zintuiglijke beperkingen.

1.5 Welke van de volgende uitspraken over de classificatie van een verstande
lijke beperking (verstandelijkeontwikkelingsstoornis) is onjuist ?

A Ook als er geen significante deficiënties in het adaptieve functioneren 
zijn, kan de classificatie worden toegekend aan iemand met een IQ dat 
lager is dan 70.

B Iemand met een IQ hoger dan 75 voldoet niet aan de classificatiecriteria, 
zelfs niet als er beperkingen in het adaptieve functioneren zijn.
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15VRAGEN

C Bij iemand met een IQ hoger dan 75 en ernstige deficiënties in het adap
tieve functioneren zou forensisch onderzoek toch kunnen leiden tot een 
classificatie.

D Het adaptieve functioneren omvat de drie domeinen van het concep
tuele, sociale en praktische functioneren. 

E De specificaties licht, matig, ernstig en zeer ernstig zijn gebaseerd  
op IQscores.

1.6 Welk van de volgende symptomen is geen diagnostisch kenmerk van  
de verstandelijke beperking (verstandelijkeontwikkelingsstoornis)?

A Een totaal IQ dat lager is dan 70.
B Het onvermogen om complexe dagelijkse taken (bijvoorbeeld geld

beheer, nemen van medische beslissingen) uit te voeren zonder onder
steuning.

C Lichtgelovigheid, met naïviteit in sociale situaties en een neiging om 
zich gemakkelijk naar anderen te schikken.

D Gebrek aan bij de leeftijd passende communicatieve vaardigheden voor 
het sociale en interpersoonlijke functioneren.

E Alle bovenstaande zijn diagnostische kenmerken van de verstandelijke 
beperking.

1.7 Welke van de volgende uitspraken over het adaptieve functioneren bij  
de classificatie van een verstandelijke beperking (verstandelijkeontwikke
lingsstoornis) is juist ?

A Het adaptieve functioneren is gebaseerd op iemands IQscore.
B ‘Deficiënties in het adaptieve functioneren’ verwijst naar problemen  

met de motorische coördinatie.
C Ten minste twee domeinen van adaptief functioneren moeten verzwakt 

zijn om aan criterium B voor de classificatie van een verstandelijke 
 beperking te voldoen.

D Het adaptieve functioneren bij de verstandelijke beperking kan met  
de tijd verbeteren, hoewel dit beperkt kan worden door de bovengrens 
van de cognitieve capaciteiten en de ermee samenhangende ontwikke
lingsstoornissen.

E Mensen die in de kindertijd een classificatie verstandelijke beperking 
hebben gekregen, zullen doorgaans in de volwassenheid aan de criteria 
blijven voldoen, zelfs als hun adaptieve functioneren verbetert. 
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1.8 Welke van de volgende uitspraken over de ontwikkeling van en de risico
factoren voor een verstandelijke beperking (verstandelijkeontwikkelings
stoornis) is juist ?

A De classificatie verstandelijke beperking (verstandelijkeontwikke
lingsstoornis) mag niet worden toegekend wanneer een bekend 
 genetisch syndroom comorbide is, zoals het syndroom van LeschNyhan 
of het syndroom van Prader Willi.

B De etiologie beperkt zich tot perinatale en postnatale factoren en  
sluit prenatale gebeurtenissen uit.

C Bij ernstige vormen van verworven verstandelijkeontwikkelings
stoornissen kan de stoornis abrupt ontstaan na een ziekte (bijvoorbeeld 
een hersenvliesontsteking) of hoofdletsel tijdens de ontwikkelings
periode.

D Als de verstandelijke beperking het gevolg is van een verlies aan eerder 
verworven cognitieve vaardigheden, zoals het geval is bij ernstig trau
matisch hersenletsel, mag de classificatie verstandelijke beperking 
 (verstandelijkeontwikkelingsstoornis) niet worden toegekend.

E In ongeveer 33% van de gevallen zijn prenatale, perinatale en postnatale 
oorzaken van de verstandelijkeontwikkelingsstoornis aantoonbaar.

1.9 Welke van de volgende uitspraken over het beloop van de verstandelijke 
beperking (verstandelijkeontwikkelingsstoornis) is juist ?

A Een vertraging in de motorische, sociale en taalontwikkeling is voor  
de leeftijd van 2 jaar niet vast te stellen.

B Een verstandelijke beperking die veroorzaakt wordt door een aan
doening (bijvoorbeeld hersenvliesontsteking) of door hoofdletsel  
tijdens de ontwikkelingsperiode moet worden geclassificeerd als een 
neuro cognitieve stoornis, en niet als een verstandelijke beperking 
 (verstandelijkeontwikkelingsstoornis).

C Een verstandelijke beperking is altijd nietprogressief.
D Een uitgebreide neurocognitieve stoornis kan comorbide zijn met een 

verstandelijkeontwikkelingsstoornis.
E Zelfs als vroege en aanhoudende interventies gedurende de hele kinder

tijd en volwassenheid leiden tot een verbeterd adaptief en intellectueel 
functioneren, blijft de classificatie verstandelijke beperking (verstande
lijkeontwikkelingsstoornis) van kracht.

1.10 Bij de DSM5classificatie verstandelijke beperking (verstandelijkeont
wikkelingsstoornis) zijn specificaties van ernst — licht, matig, ernstig, 
en zeer ernstig — opgenomen, waarmee de mate van ondersteuning in 
 diverse  domeinen van het adaptieve functioneren kan worden vastgesteld. 
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