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SUMMARY 

 

 

Children with autism spectrum disorders (ASD) often have comorbid psychiatric 

disorders, of which anxiety disorders seem to be among the most common. It was estimated 

meta-analytically that anxiety disorders are present in nearly 40% of the children with ASD 

(Chapter 1). This prevalence rate is higher compared to typically developing children (as 

discussed in Chapter 1) as well as compared to children with ADHD (Chapter 2). Factors that 

are proposed to play a role in the development (and maintenance) of anxiety disorders in 

children with ASD include: genetic factors, child characteristics, ASD-related factors, 

stressful life-events (ASD-specific and general stressors), family functioning, and 

environmental factors (Discussion). 

Anxiety disorders in children with and without ASD were found to be highly similar 

with respect to their phenotypic presentation (type, severity, age and gender patterns), impact 

on quality of life, and they were found to have similar societal costs (Chapter 3 and 4). It is 

noted that it is important to consider a family perspective when studying childhood disorders 

as anxiety disorders in children with and without ASD not only seem to influence the child’s 

daily functioning and quality of life, but may also have an impact on parents’ paid and 

nonpaid work as well as parents’ well-being (Discussion). 

Comorbid anxiety disorders in children with ASD were found to be treatable conditions 

(Chapter 5 and 6). In fact, the treatment effectiveness of cognitive behavioral therapy (CBT) 

was not very different for children with and without ASD, and CBT was found to have 

additional positive effects on quality of life, ASD-like behaviors, and emotional-behavioral 

problems more broadly (Chapter 5). CBT seems cost-effective when compared to 

interventions that are usually given to children with ASD (i.e., TAU), however, the 

willingness to pay threshold for a primary anxiety free child is unknown and results regarding 

QALYs were uncertain (Chapter 6). Future studies should examine the long term outcome, 

identify factors that might be associated with treatment effectiveness, and compare specific 

(TAU) interventions to CBT in order to find out how to treat anxiety disorders in children 

with ASD best (Discussion).  

Three issues were further explored. First, ASD symptoms in children with and without 

anxiety disorders were compared (Chapter 7). It was found that ASD symptoms in early 

development as well as ASD-like behaviors measured at baseline (pre-treatment) were more 
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common in children with anxiety disorders as compared to typically developing children. 

These results suggest that the presence of early ASD symptoms may place a child at risk for 

the development of anxiety disorders (Discussion). Second, the psychometric properties of a 

questionnaire developed to assess anxiety in the typical developing population (SCARED-71) 

was examined in an ASD-sample (Chapter 8). High internal consistencies, and evidence for 

construct and discriminant validity was found, suggesting that the SCARED-71 may be 

suitable to assess anxiety in children with ASD. However, cutoffs developed for the typically 

developing population may not be representative for children with ASD. In addition, children 

with and without ASD may report differently about their own anxiety symptoms when 

compared to the reporting of their parents; children with ASD tend to report fewer anxiety 

symptoms compared to their parents while the opposite was found for children without ASD 

(Discussion). Third, the possible influence of changing DSM-5 symptom criteria of ASD was 

examined (Chapter 9). It was estimated that about 25% of the children with a current DSM-

IV-TR ASD classification would not meet DSM-5 symptom criteria for a classification of 

ASD. Differences as well as similarities were found between children who did and did not 

meet DSM-5 symptom criteria. It was proposed that some children might meet criteria for 

social communication disorder (SCD), however, additional research is warranted to examine 

similarities as well as differences between ASD and SCD (Discussion). 

The findings of this dissertation stress the importance of recognizing, diagnosing and 

treating anxiety disorders in children with ASD. It is important to be alert of – and screen for 

– comorbid anxiety disorders in children with ASD, not only because they seem to cause 

additional impairment over and above the ASD-related problems and may further exacerbate 

ASD-related behaviors, but also because these disorders seem very treatable conditions and 

not treating them may lead to additional problems as well as additional costs (Discussion).  
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SAMENVATTING 

 

 

Kinderen met autisme spectrum stoornissen (ASS) hebben vaak last van comorbide 

stoornissen. Met name angststoornissen lijken vaak voor te komen. Met behulp van een meta-

analyse werd geschat dat 40% van de kinderen met ASS klinisch angstig zou zijn (Hoofdstuk 

1). Deze prevalentie is hoger dan die bij normale kinderen (zoals besproken in Hoofdstuk 1) 

en kinderen met ADHD (Hoofdstuk 2). Factoren die mogelijk een rol spelen in de 

ontwikkeling (en instandhouding) van angststoornissen bij kinderen met ASS zijn de 

volgende: genetische factoren, kind factoren, ASS gerelateerde factoren, stress factoren 

(zowel ASS specifiek als algemeen), het functioneren van het gezin en omgevingsfactoren 

(Discussie).  

Angststoornissen bij kinderen met en zonder ASS laten veel overeenkomsten zien wat 

betreft de soort en ernst, en wat betreft leeftijd en seksepatronen, maar ook met betrekking tot 

het effect op kwaliteit van leven en kosten voor de samenleving (Hoofdstuk 3 en 4). Het is van 

belang om een gezinsperspectief aan te nemen wanneer men onderzoek doet naar stoornissen 

bij het kind, omdat angststoornissen bij kinderen met ASS niet alleen invloed lijken te hebben 

op het dagelijks functioneren en de kwaliteit van het leven van het kind, maar ook op het 

(betaalde en niet betaalde) werk van de ouders, en mogelijk ook op het welzijn van de ouders 

(Discussie).  

Angststoornissen bij kinderen met ASS blijken goed behandelbaar (Hoofdstuk 5 en 6). 

De effectiviteit van cognitieve gedragstherapie (CGT) voor angststoornissen bleek niet 

verschillend voor kinderen met en zonder ASS (Hoofdstuk 5). Ook bleek CGT positieve 

effecten te hebben voor de kwaliteit van leven, ASS symptomen en gedragsproblemen 

(Hoofdstuk 5). Daarnaast lijkt CGT een kosteneffectieve behandeling voor angststoornissen 

bij kinderen met ASS in vergelijking met behandelingen die normaliter gegeven worden. 

Echter, de mate waarin de samenleving bereid is te betalen voor een kind met ASS wat vrij is 

van zijn/haar primaire angststoornis is niet bekend en de analyses gebaseerd op de voor 

kwaliteit van leven gecorrigeerde levensjaren zijn onzeker (Hoofdstuk 6). Toekomstige 

studies zouden de effecten van CGT op de lange termijn moeten onderzoeken. Ook zouden 

toekomstige studies zich kunnen richten op het identificeren van  factoren die de therapie 

effectiviteit kunnen beïnvloeden. Daarnaast zou een vergelijking tussen CGT en specifieke 
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interventies gemaakt moeten worden om vast te stellen hoe angststoornissen bij kinderen met 

ASS het best behandeld kunnen worden (Discussie).  

Drie onderwerpen zijn nader onderzocht. Ten eerste werden ASS symptomen bij 

kinderen met en zonder angststoornissen met elkaar vergeleken (Hoofdstuk 7). ASS 

symptomen bleken vaker bij kinderen met angststoornissen voor te komen dan bij kinderen uit 

de normale populatie. Dit gold zowel voor ASS symptomen in de vroege ontwikkeling als 

voor de ASS gedragingen die aan de start van de behandeling gemeten werden. Mogelijk 

vormt de aanwezigheid van ASS symptomen een risico voor het ontwikkelen van 

angststoornissen (Discussie). Ten tweede werden de psychometrische eigenschappen van een 

angstvragenlijst (SCARED-71) – welke is ontwikkeld voor de algemene populatie van 

kinderen – onderzocht voor kinderen met ASS (Hoofdstuk 8). De interne consistentie was 

goed, en ook de construct en discriminante validiteit bleek voldoende. De klinische 

afkappunten die ontwikkeld zijn voor de algemene populatie van kinderen waren echter niet 

altijd representatief voor de kinderen met ASS. Bovendien lijkt het dat kinderen met en 

zonder ASS anders over hun angst rapporteren ten opzichte van hun ouders: kinderen met 

ASS rapporteren minder angstsymptomen in vergelijking met hun ouders, terwijl dit bij 

kinderen zonder ASS andersom is (Discussie). Als laatste is de mogelijke invloed van het 

veranderen van de DSM-5 symptoom criteria onderzocht (Hoofdstuk 9). Er werd gevonden 

dat naar schatting ongeveer 25% van de kinderen met een huidige DSM-IV-TR ASS 

classificatie niet voldoet aan de symptoom criteria van de DSM-5 die nodig is voor een DSM-

5 ASS classificatie. Er werden zowel verschillen als overeenkomsten gevonden tussen de 

kinderen die wel en niet aan de DSM-5 criteria voldeden. Daarnaast werd geopperd dat een 

aantal van de kinderen die niet aan de DSM-5 criteria voor ASS voldeden, mogelijk wel aan 

de criteria voor de sociale communicatie stoornis (SCS) voldoen. Meer onderzoek is echter 

nodig om de overeenkomsten en verschillen te onderzoeken tussen ASS en SCS (Discussie).   

De bevindingen uit dit proefschrift onderstrepen het belang dat angststoornissen bij 

kinderen met ASS herkend, gediagnosticeerd en behandeld worden. Het is belangrijk om alert 

te zijn op (en te screenen voor) angststoornissen bij kinderen met ASS. Dit omdat 

angststoornissen – naast  de aanwezige ASS gerelateerde problemen – een extra belemmering 

kunnen vormen en omdat angststoornissen de ASS gerelateerde problemen mogelijk kunnen 

versterken. Bovendien blijken angststoornissen bij kinderen met ASS goed behandelbaar te 

zijn, waarbij het niet behandelen van de angststoornissen mogelijk leidt tot meer problemen 

en extra kosten voor de samenleving (Discussie). 


