Stellingen:
1.

De overwegend dimensionele DSM 5 conceptualisatie van de autismespectrumstoornis doet meer recht aan de
heterogeniteit binnen dit spectrum dan de overwegend categorale conceptualisatie binnen de DSM-IV-TR, waar
een empirisch niet onderbouwd ziektebeeld in voorkwam (Asperger syndroom) en een onduidelijk begrensde

restcategorie (POD NOS) (dit proefschrift).
2.

Comorbide internaliserende symptomen- en met name angst- treden meer op bij kinderen met mildere vormen van een autismespectrumstoornis dan bij kinderen met veel autisme symptomen (dit proefschrift).

3.

Formele denkstoornissen zoals onlogisch denken voorspellen bij kinderen met een autismespectrumstoornis
meer symptomen van autisme m de adolescentie, en ze voorspellen niet het optreden van prodromen van een
eerste psychose in de adolescentie {d1t proefschrift).

4.

Een minder accurate gezichtsherkenning op de kinderleeftijd voorspelt bij kinderen met een autismespectrumstoornis meer symptomen van autisme in de adolescentie (dit proefschrift).

5.

Een betere detailwaarneming op de kinderleeftijd voorspelt bij kinderen met een autismespectrumstoornis
meer rigiditeit, stereotypieen en beperkte interesses in de adolescentie (dit proefschrift).

6.

Onderzoek naar autisme dient zich primair te richten op neurobiologische en neuropsychologische endophenotypen, zodat in tweede instantie de resultaten hiervan stroomopwaarts verbonden kunnen warden met
gegevens uit genetisch onderzoek en stroomafwaarts met onderzoek naar fenotypische kenmerken (lnsel &
Cuthbert, 201 0; Cuthbert & lnsel, 2013; lnsel, 2014).

7.

Niet autistische mensen spedaliseren zich in de sociale en communicatieve aspecten van de wereld en autistische mensen specialiseren zich in de ordening van de nietsociale aspecten van de wereld (Kiin,2003; Chevallier,
201 2; lawson, Rees et al.,2014).

8.

Het DSM 5 handboek is een ladder, die men moet gebruiken am de psychiatrische classificatie en diagnostiek
te doorgronden en die men eenmaal haven gekomen kan laten vallen. Het hanteren van DSM 5 als de bran van
eeuwige, onbetwijfelbare waarheid is daarom even onzinnig als het a priori nl!ersabelen van alle in de DSM 5
verzamelde kennis {naar L. Wittgenstein).

9.

These days, governing mental health institutions is like ruling the British empire: orderly managing decline (naar

R. Murray).
10.

Biologische evolutie is niet !anger het enige leidende principe in de natuur, nu de mens alle andere organismen
verdringt en veranderingen creeert in een tempo, dat miljoenen keren hoger ligt dan dat van de genetische en
biologische evolutie (N. Shubin, C. Zimmer, SJ. Gould).

11.

Als onze hersens zo simpel waren dat wij ze zouden kunnen begrijpen, dan zouden wij zo simpel zijn dat we ze
niet zouden kunnen begrijpen (A. Einstein).

