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nen optreden in de witte stof bij gendragers maar liefst dertig jaar voordat de eerste symptomen zich aandienen. Ook de
afname van grijzestofvolume geldt als mogelijke biomarker. Persoonlijk vond ik het
kortste hoofdstuk het mooiste, namelijk
waarbij naast de kwantitatieve aspecten
ook gekeken werd naar de kwalitatieve
aspecten van ‘verbal fluency’. Dit was een
stukje ouderwetse Lezak-achtige neuropsychologie, waarbij niet alleen het aantal
gegenereerde woorden onderzocht werd,
maar waarbij ook gekeken werd naar het
gebruik van semantische subcategorieën
en of, en hoe vaak, men schakelde tussen
die subcategorieën. Het bleek dat patiënten met de primair progressieve afasievariant van FTD niet alleen minder woorden genereerden dan de patiënten met de
gedragsvariant, maar ook minder woorden
per categorie produceerden en minder
subcategorieën wisten te maken. Dit weerspiegelt het letsel in de linkertemporaalkwab zoals dat bij primair progressieve
afasie (PPA) gezien wordt, aldus de promovenda. Het toont ook mooi de diagnostische bruikbaarheid aan van de verbal
fluency-tests, die bovendien patiëntvriendelijk en financieel aantrekkelijk zijn in
vergelijking met de beeldvormende technieken. Geheugenstoornissen bleken volgens Lize ook een essentieel onderdeel van
FTD, zij het niet zo uitgesproken als bij
alzheimerdementie, maar toch veel ernstiger dan bij gezonde controles. Ze beveelt
dan ook aan om geheugentaken een vast
onderdeel te laten zijn in het neuropsychologisch onderzoek bij mensen met of verdacht voor FTD.

ToM, een kwestie van bewust-zijn: Een
behandelmethode voor de ontwikkeling
van reflexief vermogen bij autisme
Constance Vissers & Marijcke Honée-van
Zijll de Jong, Den Haag: Acco Nederland,
2018, 113 pp.

‘Theory of Mind’-problemen staan samen
met problemen met de executieve functies
en de centrale coherentie aan de bron van
de autismespectrumstoornis. ‘Theory of
Mind’ is het vermogen om representaties
en voorstellingen te maken van eigen en
andermans gedachten en gevoelens. Er is
veel literatuur over deze neuropsychologische concepten, de diagnostiek ervan en
hun rol in de ontwikkeling van de kenmerken van autisme. Er is daarentegen maar
erg weinig literatuur over de behandeling
van deze cruciale onderdelen van autisme.
Het boek van Constance (klinisch neuropsycholoog) en Marijcke (klinisch psycholoog/psychotherapeut) is hierop een mooie
uitzondering. Ze bieden ons een heel doordacht en compleet uitgewerkt Nederlands
behandelprogramma voor ToM-problemen, inclusief een werkboek voor de pa
tiënt. Ze noemen het terecht een behandelroute omdat de verschillende sessies
(veertien in totaal met oefeningen en huiswerkopdrachten) theoretisch op elkaar
zijn afgestemd. Als behandelaar van volwassenen met autisme kun je er gelijk mee
aan de slag. De auteurs houden in de behandeling van ToM ook voortdurend rekening met de andere mogelijke neuropsychologische problemen, namelijk die op
het gebied van de centrale coherentie en
de executieve functies. Persoonlijk vond ik
het erg prettig dat de auteurs ook vanuit
een ontwikkelingspsychologisch perspectief hebben gekeken naar de ontwikkeling
van de ToM-problemen bij autisme. Dit
mondde uit in een prachtig en overzichtelijk schema op pp. 38-39, waarbij inzichte-
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lijk is gemaakt hoe het individuatie-separatieproces is verweven met de
ontwikkeling van ToM gedurende de eerste
vijf levensjaren. Er was al een Nederlandse
ToM-training voor kinderen (van Steerneman) en nu is daar een prachtige kant-enklare behandelmethode voor volwassenen
met autisme aan toegevoegd.
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