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In prevalentie studies bij jongeren in de forensische zorg wordt vaak gekeken naar
psychotische stoornissen, gedragsstoornissen en ADHD, ook hechtingsproblematiek komt veel voor. Naast deze stoornissen komt ook een stoornis in het autisme
spectrum vaker voor bij jongeren die in aanraking komen met justitie dan bij jongeren
uit de algemene bevolking. Het is zelfs zo dat symptomen van autisme een unieke
relatie hebben met toekomstig delinquent gedrag.
Gedragsstoornissen kunnen we allemaal herkennen bij jongeren in forensische instellingen. Wij weten ook wat we moeten doen en hoe we met jongeren met gedragsstoornissen om moeten gaan. Maar het herkennen van jongeren met een autisme
spectrum stoornis vinden we veel moeilijker. Het gedrag dat zij laten zien is namelijk helemaal niet zo specifiek. Het gedrag kan ook horen bij een reactieve hechtingsstoornis of ADHD. De aanpak bij deze twee stoornissen is vaak heel anders dan bij
jongeren met autisme spectrum stoornissen.
Tijdens het symposium op donderdag 4 februari willen wij nader ingaan op de
differentiaal diagnostiek van autisme spectrum stoornissen en op de do’s en dont’s
bij de benadering van jongeren met een autisme spectrum stoornis.

