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Samenvatting  

Selectief mutisme is een zeldzame stoornis, die in de literatuur naar aanleiding van verschillende 

oorzaken wordt beschreven. Het doel van dit onderzoek was het expliciteren van de kenmerken 

van de huidige onderzoeksgroep en deze te vergelijken met de beschikbare literatuur. Daarnaast 

is er gekeken naar de mogelijke verbanden met angstklachten en taalproblematiek. Door middel 

van een analyse van medische dossiers van 102 kinderen, aangemeld bij de afdeling Kinder- & 

Jeugdpsychiatrie met de diagnose selectief mutisme, is getracht een zo compleet mogelijk 

overzicht te verkrijgen van de onderzoeksgroep. Deze bestond uit kinderen opgevoed met de 

Nederlandse taal en tweetalig opgevoede kinderen. De dossiergegevens zijn verzameld over een 

periode van 25 jaar en omvatten gegevens van de ouders, gegevens van de school en gegevens 

van eventueel onderzoek in het ziekenhuis. Met betrekking tot angst laat de groep een 

wisselend beeld zien. Kinderen met selectief mutisme leken niet als bovenmatig angstig te 

worden beoordeeld. Daarnaast bleken er aanzienlijke verschillen te bestaan tussen de 

Nederlandse opgevoede en tweetalig opgevoede kinderen op het gebied van taalproblematiek, 

traumatische ervaringen en koppig gedrag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Selectief mutisme – Angst of onvermogen? 
L.M. de Feiter 

Masterthesis Kinder- & Jeugdpsychologie 
Universiteit Utrecht 

4 

 

 
‘Silence is the perfectest herald of joy: 

 I were but little happy, if I could say how much.’ 

William Shakespeare 
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Inleiding 
 
‘Daan is een vriendelijk, intelligent jongetje van bijna zes jaar. Hij houdt van spelen met autootjes 

en tekenen. Hij is aanhankelijk en kan goed opschieten met zijn jongere zusje van twee. Thuis 

praat Daan veel en legt dingen uit aan zijn zusje. Ook houdt hij van voorgelezen worden en van 

televisie kijken. Soms kan Daan erg koppig zijn en als iets niet gaat zoals hij het liefst zou willen, 

wordt hij driftig. Op school gedraagt hij zich erg anders. Doorgaans heeft hij geen zin om te gaan 

en treuzelt hij erg met het weggaan van huis. In de klas spreekt Daan helemaal niet. Niet tegen 

de leerkracht, maar ook niet tegen de kinderen uit zijn klas. Hij zit gespannen op zijn stoel en 

communiceert alleen op non-verbale wijze. Daan stelt geen vragen en overlegt niet met andere 

kinderen. Ook speelt hij opvallend weinig in de klas. Als de leerkracht één op één met hem praat 

en hem een vraag stelt waarop hij met één woord antwoord kan geven, wil hij nog wel eens over 

te halen zijn om fluisterend te antwoorden, maar dit is erg zeldzaam.’ 

 

Selectief mutisme is een zeldzame stoornis met betrekking tot de communicatie, welke 

gekarakteriseerd wordt door het niet spreken in specifieke sociale situaties, waarin spreken wel 

wordt verwacht, bijvoorbeeld op school (DSM-IV-TR, in Sharkey & McNicholas, 2008). Doorgaans 

wordt een kind met de diagnose ‘selectief mutisme’ omschreven als verlegen, timide, 

terughoudend, angstig, gedeprimeerd, teruggetrokken en nerveus. Een hele opsomming van 

verschillende gedragingen die leiden tot een bijzonder beeld. 

Selectief mutisme, vanaf nu afgekort tot SM, werd voor het eerst beschreven door Kussmaul, hij 

benoemde het in 1877 tot ‘aphasia voluntaria’. Dit vanwege de vrijwilligheid tot volledige stilte. 

In 1934 gaf Morritz Trämer, een Zwitserse kinderpsychiater, het de benaming ‘elective mutism’, 

omdat men toen nog dacht dat het altijd een zaak was van vrijwillig niet spreken (Steinhausen, 

Wachter, Laimböck & Winkler Metzke, 2006; Cohan, Chavira & Stein, 2006). Tegenwoordig 

wordt deze ICD-10 term nog maar zelden gebruikt. Sinds 1992 geeft men de voorkeur aan de 

DSM-classificatie ‘selective mutism’, welke gebaseerd is op de situationele aard van de 

aandoening. Kinderen met de diagnose SM spreken consequent niet in specifieke sociale 

situaties en worden belemmerd in de sociale communicatie en het bereiken van resultaten in 

een opleiding of beroep. De duur van de stoornis is ten minste één maand, waarbij de eerste 

maand op school niet mag worden meegerekend. Hierbij moet een uitzondering worden 

gemaakt voor tweetalig opgevoede kinderen, bij wie de symptomen van SM ten minste zes 

maanden aanwezig moeten zijn en moeten voorkomen in beide talen (Toppelberg, Tabors, 
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Coggins, Lum & Burger, 2005). Tevens mag de stoornis niet worden toegeschreven aan een 

communicatiestoornis, zoals stotteren en mag het geen afgeleide zijn van een andere 

psychiatrische stoornis (DSM-IV-TR, 2001).  

 

Epidemiologie 

Uit de beschikbare literatuur komen verschillende getallen met betrekking tot de prevalentie 

van SM naar voren. Deze variëren van 0.03 tot 0.75% (Bergman, Piacentini & McCracken, 2002; 

Sharp, Sherman & Gross, 2007; Cohan et al., 2006a). De stoornis lijkt vaker voor te komen bij 

meisjes dan bij jongens, maar de bevindingen geven geen absolute consensus weer (Elizur & 

Perednik, 2003, Steinhauzen & Juzi, 1996, Cohan, Price & Stein, 2006). Enerzijds tonen veel 

verschillende onderzoeken aan dat er significant meer meisjes worden gediagnosticeerd met SM 

dan jongens (Ford, Sladeczek, Carlson & Kratochwill, 1998; Cunningham, McHolm, Boyle & Patel, 

2004), anderzijds worden in klinische samples hogere prevalenties voor jongens gevonden. Een 

mogelijke reden hiervoor zou kunnen zijn dat selectief mutistisch gedrag bij jongens meer wordt 

geproblematiseerd dan bij meisjes. Verlegenheid en een timide voorkomen is van oudsher 

immers meer gerelateerd aan gedrag van jonge meisjes dan van jongens (Andersson & 

Thomson, 1998 in Cohan et al., 2006b).   

De symptomen van de stoornis openbaren zich op 3- tot 5-jarige leeftijd (Güldner & Wippo, 

2003; Cohan et al., 2006a). Daarbij is het van belang te vermelden dat op ongeveer 5-jarige 

leeftijd, er van kinderen verwacht kan worden dat ze bekwaam zijn in het begrijpen en 

produceren van taal en het aanspreken van anderen (Cohan et al., 2006b). Een officiële diagnose 

van SM wordt vaak pas op latere leeftijd gesteld. Een veel voorkomende reden voor deze 

‘vertraging’ is het feit dat de problematiek van het kind zich niet in verschillende situaties, dan 

wel settings voordoet. Doorgaans zijn er veel problemen op school, maar doordat deze in de 

thuissituatie niet worden waargenomen, worden ze niet altijd tijdig aangepakt (Cohan et al., 

2006).  

 

Etiologie 

Oorzaken en verklaringen voor SM zijn al jaren een punt van discussie en onduidelijkheid. Tot op 

heden is er geen consensus over een eenduidige verklaring voor het ontstaan van de stoornis. 

Oudere, psychodynamische en systeem-gerelateerde visies benadrukken een mogelijke 

traumatische ervaring, welke van invloed kan zijn op het selectieve zwijgen.  Al meerdere malen 
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is deze hypothese verworpen (Yanof, 1996 in Anstendig, 1999). Daarnaast is er ook geschreven 

over intrapsychische conflicten als aanleiding tot het ontwikkelen van SM (Dow, Sonies, Scheib, 

Moss & Leonard, 1995). Een andere, tamelijk veel beschreven etiologische factor is oppositie, 

maar deze hypothese is eveneens al vele malen weer verworpen (Brown et al., 1963, Krohn et 

al., 1992; Tancer, 1992 in Black & Uhde, 1995). De meer recente literatuur lijkt zich te verdelen 

in twee kampen. Enerzijds wordt SM gezien als een angststoornis (Black & Uhde, 1995; Dummit, 

Klein, Tancer, Asche, Martin & Fairbanks, 1997; Kristensen, 2000), anderzijds zou de aanleg voor 

gedragsmatige inhibitie met daarbij invloeden vanuit de omgeving ten grondslag liggen aan de 

ontwikkeling van SM (Steinhausen & Juzi, 2006). De relevantie van angst wordt versterkt door 

studies naar het effect van behandeling van SM met angst-reducerende medicatie, welke 

effectief bewezen is (Carlson, Kratochwill & Johnston, 1999). De aanleg voor een overmatige 

gedragsmatige inhibitie werd aangekaart door Kagan in 1987 en gerelateerd aan de 

mogelijkheid tot een aanleg voor geïnhibeerd gedrag. Dit gedrag beschreef hij als een 

aanhoudend temperament van een kind wat angst, vermijding en terugtrekking in nieuwe, 

onbekende situaties laat zien (Kagan, 1987).  

Daar het angst-aspect een blijvend interessante fundering voor onderzoek is, staat dit in het 

huidige onderzoek dan ook mede centraal. Naast de gegevens van de onderzoeksgroep nader te 

bekijken met betrekking tot deze factor, wordt de aandacht ook gericht op de taal of talen 

waarmee de kinderen worden opgevoed. Tot op heden is er in Nederland nog geen beschreven 

onderzoek beschikbaar over SM, wat de relevantie van het huidige onderzoek dan ook 

benadrukt. Daarnaast biedt de omvang van de onderzoeksgroep biedt veel perspectief, studies 

van eenzelfde grootte zijn zeldzaam in de bestaande literatuur. De combinatie van een 

tweetalige opvoeding en de ontwikkeling van SM is eveneens nog niet vaak beschreven.  

 

Selectief mutisme & angst 

Volgens Anstendig (1999) is SM een variant van een angststoornis, welke zijn herkomst vindt in 

een verlegen temperament en wordt versterkt door omgevingsinvloeden. In het onderzoek van 

Anstendig wordt de nadruk gelegd op het feit dat de biologische en gezinskenmerken van 

angststoornissen en SM in zoverre overeen kwamen dat er een sterk verband tussen beide zou 

bestaan. Kinderen die SM ontwikkelden en kinderen die een sociale angststoornis ontwikkelden, 

doorliepen een bijna identiek patroon op het gebied van temperaments- en 

omgevingsinvloeden (Anstendig, 1999). Naast de studie van Anstendig is er veel beschrijvend en 
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vergelijkend onderzoek verricht naar de relatie tussen SM en angst. Bergman et al. (2002) 

onderzochten het gedrag van grote groep (N=133) 4-,5- en 6-jarige kinderen door middel van 

vragenlijsten ingevuld door de leerkracht en vonden dat kinderen met SM zich meer sociaal-

angstig gedragen dan hun leeftijdsgenootjes. Daarnaast hadden ze meer geïnternaliseerde 

symptomen. Deze symptomen betrokken zich tot spreekgedrag, sociale angstklachten en 

verstoring in de emotieregulatie (Bergman et al., 2002). Omdat kinderen met SM zich vaak 

verschillend gedragen in de thuis- en schoolsituatie, werd er onderzoek gedaan naar de visie van 

zowel de ouders als de leerkracht met betrekking tot de angst bij deze kinderen (Cunningham et 

al., 2004). Hieruit bleek dat zowel de ouders als de leerkrachten de kinderen onafhankelijk van 

elkaar als meer angstig beoordeelden dan de kinderen uit de controle-groep. Naast het 

geïnhibeerde gedrag in de klas, kan dit ook zijn uitwerking hebben in de thuissituatie. Kinderen 

kunnen hier ook een vorm van geïnhibeerd gedrag laten in de vorm van een stille en verlegen 

houding en het tonen van weinig tot geen initiatief.  

Onderzoeken naar het voldoen aan zowel de criteria voor SM als de criteria voor 

angststoornissen, wijzen uit dat dit veelal beide het geval is (Ford, 1998; Kristensen, 2000). 

Kristensen vond in haar onderzoek (N=54) naar kinderen met selectief mutisme dat 74% van de 

sample voldeed aan een vorm van een angststoornis, waarbij de diagnose sociale fobie het 

meest werd gesteld. Deze werd gevolgd door de diagnose separatie-angststoornis en een 

enkelvoudige fobie. Ook Dummit et al. (1997) onderzocht eerder het verband tussen de relatie 

tussen SM en sociale angst. De uitkomsten van Dummit’s onderzoek geven een belangrijke 

bevinding weer, namelijk dat alle 50 onderzochte kinderen met SM voldeden aan de gestelde 

criteria voor sociale fobie. De helft van de kinderen voldeed aan de criteria voor een andere 

angststoornis (Dummit et al., 1997). Dit onderzoek levert een indicatie op dat SM ook mogelijk, 

na verder explorerend onderzoek, geclassificeerd zou kunnen worden als op zichzelf staande 

sociale fobie. Na het onderzoek van Dummit et al. volgden meer resultaten die hetzelfde 

weergaven (Amari & Slifer, 1999; Black & Uhde, 1998 in Sharkey & McNicholas, 2008, Yeganeh, 

Beidel & Turner, 2003). Yeganeh et al. onderzochten de relatie tussen SM en een sociale 

angststoornis nog verder, maar kwamen tot de conclusie dat voor de classificatie van SM, het 

toewijzen van de stoornis aan de categorie sociale angst te gesimplificeerd is, maar dit met 

effect voor de behandeling kan worden gebruikt.  

Voortbordurend op de relatie tussen SM en sociale angst gingen Cunningham, McHolm en Boyle 

(2006) uit van het feit dat kinderen met SM veelal voldoen aan de criteria voor een specifieke 
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angststoornis, een sociale fobie. Zij vormden in hun studie twee subgroepen, waarbij het 

verschil werd gemaakt tussen selectief mutisme dat in alle soorten situaties voorkomt 

(generalized) en selectief mutisme dat slechts in specifieke situaties voorkomt (specific). In het 

huidige onderzoek zal worden gekeken of er in deze onderzoeksgroep ook sprake is van een 

verschil van dit soort of dat er mogelijk andere subgroepen bestaan. 

 

Selectief mutisme & taal  

Naast de angst-gerelateerde hypothese, die gedeeltelijk centraal staat in dit onderzoek, is er nog 

een belangrijke, mogelijk etiologische factor die wordt onderscheiden in de literatuur en al 

eerder werd aangehaald. Deze factor betrekt zich op de aanwezigheid van taalproblemen bij 

kinderen gediagnosticeerd met SM. Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat er 

bij deze kinderen meer sprake is van een vertraagde taalontwikkeling, articulatieproblemen en 

problemen met taalexpressie (Cohan et al., 2008). In principe kan er worden gesteld dat 

kinderen die lijden aan SM allen een taalprobleem hebben ontwikkeld, er bestaat immers veel 

moeite met betrekking tot het produceren van taal. Echter, in dit onderzoek is ook gekeken naar 

de mogelijke invloed van het tweetalig opvoeden van kinderen en de ontwikkeling van SM. Een 

mogelijke vertraging in de taalontwikkeling zou kunnen worden gerelateerd aan het opgevoed 

worden in verschillende talen. Al in 1975 vonden Bradley en Sloman een hoge prevalentie van 

SM bij kinderen van geïmmigreerde ouders (Elizur & Perednik, 2003). Het bestaan van een 

immigratie-achtergrond bij kinderen werd daaropvolgend gevonden als een bewezen risico-

factor voor het ontwikkelen van SM (Dummit et al., 1997, Steinhausen & Juzi, 1996). Verder 

onderzoek wees uit dat de prevalentie van SM drie keer zo hoog is bij gezinnen die een 

tweetalige opvoeding hanteren en een immigratie-achtergrond hebben (Toppelberg et al., 

2005). Eerder werd dit gevonden, maar nog zelden beschreven. In het huidige onderzoek wordt 

er gekeken of deze hoge prevalentie van SM bij kinderen uit een tweetalig gezin in Nederland 

kan worden bevestigd.  

 

Hypothesen van onderzoek 

Dit onderzoek heeft als doel om door middel van een drietal onderzoeksvragen op empirisch 

niveau de kenmerken van kinderen met SM binnen de huidige onderzoeksgroep te beschrijven. 

(1) Hoe zien de demografische kenmerken van de groep eruit en zijn deze vergelijkbaar met 

eerder onderzoek? Er wordt verwacht dat de huidige groep vergelijkbaar is met de literatuur 
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wat betreft de verdeling tussen jongens en meisjes en de leeftijd waarop de eerste symptomen 

van SM zichtbaar worden. (2) Kunnen er in de huidige onderzoeksgroep subgroepen worden 

onderscheiden? Naar aanleiding van de eerder besproken, bestaande subgroep-verdeling, wordt 

er verwacht dat er in de huidige onderzoeksgroep eveneens een verdeling tussen een algemene 

en specifieke vorm van SM kan worden gemaakt. Tevens wordt er op basis van gegevens 

betreffende angstklachten en spreekgedrag een verdeling verwacht. Daaropvolgend wordt er 

meer specifiek gekeken naar (3) het verschil tussen Nederlands opgevoede kinderen en 

tweetalig opgevoede kinderen. De verwachting is dat Nederlands opgevoede kinderen eerder 

symptomen van SM laten zien en dat zij meer angstklachten rapporteren dan tweetalig 

opgevoede kinderen. Daarnaast wordt er verwacht dat er bij kinderen met een tweetalige 

opvoeding meer sprake is van spraak- en taalmoeilijkheden. Als hekkensluiter wordt er gekeken 

naar de aanwezigheid van taalproblemen en de mate van koppigheid bij kinderen, daarbij het 

verschil in opvoeding meegenomen. Verwacht wordt dat kinderen met een tweetalige 

opvoeding meer taalproblemen hebben en dat over Nederlands opgevoede kinderen in hogere 

mate koppigheid wordt gerapporteerd.  

 

Methode 

Onderzoeksgroep 

De onderzoeksgroep bestaat uit een groep van 102 kinderen, allen gezien, dan wel behandeld, 

op de afdeling Kinder- & Jeugdpsychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. De 

kinderen zijn doorverwezen door de huisarts of kinderarts. De dossiergegevens zijn verzameld 

over een periode van 25 jaar en bevatten gegevens van de ouders, gegevens van de school en 

gegevens van eventueel onderzoek in het ziekenhuis. Ten tijde van de eerste aanmelding van de 

kinderen in het ziekenhuis, waren de kinderen gemiddeld 6,3 jaar oud (SD=1,97).  

 

Procedure 

Met behulp van een IT-programma is er een database samengesteld. Verschillende soorten 

gegevens, verkregen door handmatige analyse van medische dossiers en uitkomsten van 

vragenlijsten, zijn erin verwerkt. Sommige dossiers waren oud en er bestonden verschillen 

tussen de afgenomen soorten instrumenten, maar alle informatie is gelezen en op relevantie 

ingevoerd. De database is op gestandaardiseerde wijze vormgegeven, zodat alle beschikbare 

informatie op dezelfde manier kon worden verwerkt. Bij het invoeren is gestart met de 
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algemene gegevens, vervolgens werd overgegaan op meer specifieke informatie. Dit met 

betrekking tot de klachten waarmee een kind werd aangemeld, de ontwikkelingsanamnese, de 

ouderrapportage en de schoolrapportage. Daarnaast omvat de database informatie over 

eventueel afgenomen psychologisch onderzoek en eventueel verslag van toegepaste 

behandeling.  

 

Meetinstrumenten 

Ouderrapportage  

Child Behavior Checklist – CBCL 

De CBCL is een gedragsvragenlijst voor kinderen, ingevuld door ouders en-/of verzorgers. Zowel 

internaliserend als externaliserend probleemgedrag wordt geïnventariseerd door middel van 

open en gesloten vragen over het gedrag en de sociale competentie van het kind. Het is de 

bedoeling dat de vragen beantwoord worden aan de hand van het gedrag wat het kind de 

afgelopen maanden heeft vertoond. Hierbij kunnen drie verschillende antwoordmogelijkheden 

worden gebruikt; 0= ‘helemaal niet’, 1= ‘een beetje of soms’ en 2= ‘duidelijk of vaak’. Bij een 

aantal vragen is er de optie om het antwoord met een uitleg te verduidelijken. Een voorbeeld 

van een vraag in de schaal angstig/depressief is: ‘Klampt zich vast aan volwassenen of is te 

afhankelijk’. De uitkomsten kunnen digitaal worden weergegeven in verschillende schalen (zie 

tabel 1). De, van oorsprong Amerikaanse, genormeerde vragenlijst van Achenbach is een aantal 

jaren geleden in het Nederlands vertaald (Verhulst, van der Ende & Koot, 1996). De CBCL is 

beschikbaar voor twee verschillende leeftijdsgroepen, 1 ½ - 5 jaar en 6 – 18 jaar. Daar de 

gemiddelde leeftijd van aanmelding van de kinderen op 6,3 jaar ligt, zijn beide versies gebruikt. 

De indelingen in schalen en classificaties (zie tabel 1) zijn gebaseerd op factoranalyses 

uitgevoerd op de gegevens van een grote steekproef (N= >1000) van Amerikaanse kinderen in 

GGZ-instellingen. Onderzoek naar Nederlandse normgegevens is nog lopende. De CBCL wordt 

zowel op nationaal als op internationaal niveau gebruikt en bezit volgens de COTAN-beoordeling 

goede psychometrische eigenschappen (Evers, van Vliet-Mulder & Groot, 2001).  

 

Children Communication Checklist-II ( CCC–IINL) 

De CCC–IINL  is een gedragsvragenlijst voor kinderen, die kan worden ingevuld door ouders en/of 

verzorgers. Het wordt gebruikt als screenings-instrument voor mogelijke spraak-

taalmoeilijkheden, communicatieproblemen en autistiforme kenmerken. De lijst omvat een 
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inventarisatie van de mogelijke fysieke beperkingen van het kind met betrekking tot de 

communicatie en 70 items in de vorm van uitspraken die beschrijven hoe een kind kan 

communiceren, verdeeld in tien schalen (zie tabel 2). Er kunnen drie samengestelde scores 

worden berekend; ‘algemene communicatie-score’, ‘sociale interactie-score’ en ‘pragmatiek 

score’. Van de respondent wordt verwacht iedere uitspraak te beoordelen, naar aanleiding van 

de frequentie van bepaald gedrag van het kind. Deze wordt weergeven op een 3-puntsschaal; 0 

staat voor ‘minder dan één keer per week of nooit, 1 voor ‘minstens één keer per week, maar 

niet iedere dag’, 2 voor ‘één of twee keer per dag’ en 3 voor ‘verschillende keren (meer dan 

twee) per dag (of altijd)’. Een voorbeeld van een uitspraak is: ‘Het vermogen om te 

communiceren verschilt van situatie tot situatie, bijvoorbeeld het gaat goed als hij/zij een één 

op één gesprek heeft met een bekende volwassene, maar heeft moeite om zich uit te drukken in 

een groep kinderen’.  

 

Spreeklijst ouders 

De spreeklijst voor ouders is een zelfgemaakte vragenlijst over de situaties wanneer het kind 

mogelijk niet spreekt, waar deze plaatsvinden en wie er daarbij betrokken zijn. De 24 

verschillende uitspraken zijn verdeeld in vier verschillende soorten situaties; thuis tegen 

volwassenen, thuis tegen andere kinderen, op school & buitenshuis in andere situaties. De 

uitspraken hebben betrekking op het ‘durven’ van een kind en kunnen op drie manieren worden 

beantwoord; ´spreekt niet’, ‘enigszins en ‘spreekt wel’. Een voorbeeld van een vraag in de 

situatie Op school is: ‘Durft hij/zij te praten tegen vader of moeder in het bijzijn van anderen 

(kinderen en volwassenen)’.  

 

Schoolrapportage 

Teacher Report Form (TRF)        

Net als de CBCL is de TRF een gedragsvragenlijst waarop leerkrachten vragen kunnen 

beantwoorden gerelateerd aan het schoolwerk, schools-functioneren en mogelijk emotionele en 

emotionele en gedragsproblemen van het kind waaraan zij lesgeven. De TRF omvat eveneens 

specifieke, gesloten vragen, waarvan de meerderheid hetzelfde is als bij de CBCL. De overige 

vragen hebben betrekking op gedrag dat ouders minder goed kunnen waarnemen. Een 

voorbeeld daarvan is; ‘moeite hebben een aanwijzing op te volgen, het storen van andere 

leerlingen en het veroorzaken van onrust in de klas’. De beantwoording van de vragen kan 
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digitaal worden weergegeven in verschillende schalen (zie tabel 1). Deze, eveneens van 

oorsprong Amerikaanse, genormeerde vragenlijst van Achenbach is een aantal jaren geleden in 

het Nederlands vertaald (Verhulst, van der Ende & Koot, 1997). De TRF wordt net als de CBCL 

zowel op nationaal als op internationaal niveau gebruikt en bezit volgens de COTAN-beoordeling 

goede psychometrische eigenschappen (Evers, van Vliet-Mulder & Groot, 2001). De TRF is 

beschikbaar voor twee verschillende leeftijdsgroepen, 1 ½ - 5 jaar (99 vragen) en 6 – 18 jaar (118 

vragen) en is op dezelfde wijze genormeerd als de CBCL.  

 

Spreeklijst leerkracht          

De spreeklijst voor de leerkracht is een zelfgemaakte vragenlijst over situaties wanneer het kind 

mogelijk niet spreekt, waar deze plaatsvinden en wie er daarbij betrokken zijn. De 26 

verschillende uitspraken zijn verdeeld in drie verschillende soorten situaties; op school in 

dagelijkse (vrije) situaties, op school in leer- of werksituaties en non-verbaal gedrag. De 

uitspraken hebben betrekking op het ‘durven’ van een kind en kunnen op drie manieren worden 

beantwoord; ´spreekt niet’, ‘enigszins en ‘spreekt wel’. Een voorbeeld van een vraag in de 

situatie op school in dagelijkse (vrije) situaties is: ‘Durft hij/zij de leerkracht antwoord te geven 

op een directe vraag’. De lijst bevat nog een extra onderdeel over de observatie van non-verbaal 

gedrag. Een voorbeeld van een vraag in deze situatie, welke op dezelfde manier als hierboven 

beschreven kan worden beantwoord, is: ´Durft hij/zij de leerkracht te groeten door een hand te 

geven’. 

 

Psychologisch onderzoek 

Bij verschillende kinderen is in het ziekenhuis een psychologisch onderzoek afgenomen. Dit 

omvat onder andere intelligentieonderzoek (SON-R 2 ½ -7, SON-R 5 ½ -17, WISC-RNNL,          

WISC-III NL, K-ABC), neuropsychologisch onderzoek (VMI) en taalonderzoek (PPVT-III NL, Reynell 

en Schlichting). Uitkomsten van deze onderzoeken zijn vertaald naar gestandaardiseerde scores 

en met elkaar vergeleken.  
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Tabel 1. ASEBA - Verdeling schalen op syndromen en DSM-classificatie   

CBCL TRF     

Totale vaardigheden Totale vaardigheden    

    

Activiteiten Schoolresultaten    

Sociaal Schoolsfunctioneren   

School    

    

CBCL & TRF CBCL & TRF CBCL & TRF CBCL & TRF 

Internaliserende problemen Externaliserende problemen  Totale problemen DSM-Schalen* 

    

Teruggetrokken/depressief Normafwijkend gedrag Teruggetrokken/depressief Affectieve problemen 

Angstig/depressief Agressief gedrag  Angstig/depressief Angstproblemen 

Lichamelijke klachten  Lichamelijke klachten Lichamelijke problemen 

  Sociale problemen Aandachtstekort / hyperactiviteitsproblemen 

  Denkproblemen Oppositioneel-opstandige problemen 

  Aandachtsproblemen Gedragsproblemen 

  Normafwijkend gedrag  

    Agressief gedrag   

 

 

Tabel 2. CCC-II
NL

     

Aspecten van taalstructuur Pragmatische aspecten van communicatie Gedrag kenmerkend ASS 

   

Spraak Ongepaste initiatie Sociale relaties 

Syntax Stereotype taalgebruik Interesse 

Semantiek Gebruik context  

Coherentie Non-verbale communicatie   
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Data-analyse 

De gegevens van alle 102 kinderen uit de database zijn omgezet naar SPSS. Voor het beschrijven van 

de demografische variabelen is gebruik gemaakt van frequentie-analyses, gemiddelden en 

percentages. Via de scores op de subschalen van de CBCL (N=69) en TRF (N=-50) is gekeken naar de 

hoogte van de gemiddelde score in vergelijking met de ingestelde klinische range. Deze range is 

vastgesteld door middel van normering van de eerder vermelde steekproeven (Verhulst, van der 

Ende & Koot, 1996) en een score valt buiten deze range als er een score > 65 wordt berekend. Om de 

verschillen binnen de verschillende subgroepen te analyseren zijn t-toetsen voor onafhankelijke 

groepen uitgevoerd, met een significantieniveau van p < 0.05.  

 

Resultaten 

Beschrijvende analyse 

In tabel 3 is een overzicht te zien van de demografische kenmerken van de onderzoeksgroep. Naar 

aanleiding van de gestelde hypothesen kan uit de tabel worden opgemaakt dat de groep voor 60,8% 

uit meisjes bestaat. De leeftijd wanneer de eerste symptomen van SM zichtbaar zijn ligt op 

gemiddeld 2,8 jaar. Dit is vergelijkbaar met de literatuur. Daarnaast komt naar voren dat het 

overgrote deel van de kinderen regulier basisonderwijs volgt (82,3%). Bijna een derde van de groep 

wordt tweetalig opgevoed (27,5%) en de meerderheid komt uit een gezin met twee kinderen (48%).  

 

Verdere toetsing onderzoeksvragen 

Er is gekeken naar de onderzoeksgroep met betrekking tot de vraag Kunnen er in de onderzoeksgroep 

subgroepen worden onderscheiden? Frequentie-analyses geven weer dat er in deze sample twee 

verschillende subgroepen kunnen worden gevormd. De eerste subgroep heeft betrekking op de taal, 

of mogelijk talen, waarmee de kinderen worden opgevoed en is reeds naar voren gekomen in de 

beschrijvende analyse. Een andere verdeling in subgroepen is zichtbaar geworden door te kijken 

tegen welke leeftijdsgroep de kinderen uit de onderzoeksgroep gemakkelijker spreken. Er is 

onderscheid gemaakt tussen vier verschillende groepen; gemakkelijker tegen kinderen, 

gemakkelijker tegen volwassenen, tegen beide groepen niet en een groep waarbij dit niet bekend 

was. Hoewel de informatie bij een aanzienlijk aantal kinderen onbekend is gebleven (32,4 %), is er 

toch een belangrijke verdeling zichtbaar tussen de overige groepen. De meerderheid daarvan sprak 

zowel niet gemakkelijker tegen kinderen als volwassenen (39,2%). Daaropvolgend werd er door de 

kinderen met SM relatief gemakkelijker gesproken tegen andere kinderen (20,6%) dan tegen 

volwassenen (7,8%). De verschillende groepen zijn vervolgens geanalyseerd op grond van de scores 

op de CBCL en TRF (tabel 4). In de tabel is te zien dat alle groepen op de schaal angstig/depressief  
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Tabel 3. Demografische kenmerken         

  Beschrijvende statistieken 

    N % M SD 

Geslacht      

 Jongen 40 39,2   

 Meisje 62 60,8   

  Totaal 102    

Leeftijd in jaren      

 Bij aanmelding 85  6,3 1,97 

 Bij eerste symptomen 61  2,8 1,16 

Spreekt gemakkelijker tegen      

 Kinderen 21 20,6   

 Volwassenen 8 7,8   

 Beide niet 40 39,2   

 Onbekend 33 32,4   

 Totaal 102    

Taal in gezin      

 Alleen Nederlands 74 72,5   

 Tweede taal 28 27,5   

 Totaal 102    

Herkomst vader      

 Nederland 69 67,6   

 Buitenland 27 26,4   

 Onbekend 6 5,8   

 Totaal 102    

Herkomst moeder      

 Nederland 74 72,5   

 Buitenland 23 22,5   

 Onbekend 5 4,9   

 Totaal 102    

Aantal kinderen in gezin    2,6 1,13 

 Enig kind 6 5,9   

 2 kinderen 49 48,0   

 3 kinderen 27 26,5   

 4 kinderen of meer 11 10,9   

 Onbekend 9 8,7   

 Totaal 102    

Onderwijsvorm      

 Regulier onderwijs 84 82,3   

 Speciaal onderwijs 12 11,8   

 Onbekend 6 5,9   

 Totaal 102    

 

gemiddeld onder de klinische range scoren. Eveneens op de schalen sociale en totale problemen 

wordt er gemiddeld niet boven deze range gescoord. Het valt op dat de schalen die 

teruggetrokkenheid weergeven, wel een hoge score krijgen (> 65). Er is een t-toets uitgevoerd om te 

kijken of er een significant verschil bestaat tussen de scores van de vier subgroepen, hieruit komt 

alleen naar voren dat de totale problemen van de kinderen die gemakkelijker tegen kinderen spreken 

en de kinderen die zowel tegen kinderen als volwassenen niet spreken significant van elkaar 

verschilt, wanneer dit door de leerkracht wordt beoordeeld (t = 2.169; p < .041). 
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Tabel 4. ASEBA Schaalscores (gemiddelde)*         

 Kind spreekt gemakkelijker tegen Kinderen Volwassenen Beide niet Niet bekend 

    N= 19 N=31 N=19 N=5 

CBCL      

 Angstig/depressief 58,3 60,7 58,6 58,2 

 Teruggetrokken/depressief (6-18) 71,3 70,8 63 _ 

 Teruggetrokken (1.5-5) 68,8 69,3 65,9 76,4 

      

 Sociale problemen 56,2 59,1 56,5 57,6 

 Totale problemen 58,6 59,8 58,7 69,3 

      

TRF      

 Angstig/depressief 64,2 61,2 57,8 50 

 Teruggetrokken/depressief (6-18) 64 71,7 72,3 _ 

 Teruggetrokken (1.5-5) 71,7 71,4 65,1 63 

      

 Sociale problemen 58,3 56,7 60,2 66,3 

  Totale problemen 61,8 57,6 55,1 64,2 

 
* Een score > 65 is boven de klinische range 

 

Met betrekking tot de derde onderzoeksvraag zijn de gegevens bestudeerd tussen de groepen 

Nederlands opgevoede kinderen en tweetalig opgevoede kinderen. Bij deze onderzoeksvraag 

werden een aantal verschillen verwacht. De hypothese dat Nederlandse opgevoede kinderen  op 

een jongere leeftijd symptomen van SM laten zien dan tweetalig opgevoede kinderen, kan worden 

verworpen. Er is geen significant verschil (t = -0.833; p < .408) tussen de Nederlandse groep 

(M=2.8 jaar) en de tweetalige groep (M=3.1 jaar).  

 

De scores op de CBCL en de TRF zijn ook voor de Nederlandse en tweetalige groep geanalyseerd 

(tabel 5). Uit de tabel komt dezelfde tendens naar voren als de besproken scores van de kinderen 

ingedeeld op tegen wie ze gemakkelijker spreken. De klachten op de schaal angstig/depressief 

komen niet boven de klinische range uit in beide groepen, evenals de sociale problemen en totale 

problemen. De schalen met betrekking tot teruggetrokkenheid doen dit, gelijk aan de eerdere 

analyse, wel volgens zowel de ouders als de leerkracht.  

In figuur 1 zijn de onverwachte scores op de schaal angstig/depressief van de CBCL weergegeven. 

Hiermee is de onderlinge spreiding zichtbaar en dit geeft meer inzicht in de berekende gemiddelden 

van de schaal. De verwachte spraak- en taalmoeilijkheden kunnen niet op gestandaardiseerde wijze 

worden weergegeven door de zeer kleine groep kinderen bij wie het benodigde instrument is 

afgenomen (N=17). Wel is er met betrekking tot onder andere informatie over de taalontwikkeling 

gekeken naar de informatie uit de dossieranalyse. Hierbij zijn de klachten die in het dossier vermeld 

zijn gerelateerd aan taal handmatig gestandaardiseerd verwerkt. In tabel 6 zijn naast de 



Selectief mutisme – Angst of onvermogen? 
L.M. de Feiter 

Masterthesis Kinder- & Jeugdpsychologie 
Universiteit Utrecht 

18 

taalproblemen ook de klachten op het gebied van angst, rigiditeit,  het hebben meegemaakt van een 

trauma en de mate van koppigheid meegenomen. 

 

Tabel 5. ASEBA Schaalscores*       

  Totaal Groep NL  Groep tweetalig  

      N=54 N=20 

CBCL     

 Angstig/depressief 59,4 60,1 55,7 

 Teruggetrokken/depressief (6-18) 67,5 66,6 72,6 

 Teruggetrokken (1.5-5) 69,2 68,7 70,3 

     

 Sociale problemen 59,9 60 59,3 

 Totale problemen 57,6 57,8 57 

     

TRF     

 Angstig/depressief 61,4 62,5 58,9 

 Teruggetrokken/depressief (6-18) 70,7 69,4 77,5 

 Teruggetrokken (1.5-5) 70,6 70,6 70,5 

     

 Sociale problemen 58,7 59,1 59,4 

 Totale problemen 58,5 58,1 57,4 

 
* Een score > 65 is boven de klinische range 
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Uit de tabel komt duidelijk naar voren dat er op anamnestisch niveau sprake is van een aanzienlijk 

percentage taalproblemen in zowel de totale onderzoeksgroep als de groepen apart van elkaar. De 

tweetalig opgevoede groep springt eruit met 53.6% van de kinderen die in hun taalontwikkeling 

problemen ondervinden. Opvallend zijn tevens de angstklachten, welke als duidelijk aanwezig naar 

voren komen. Opmerkelijk is het aantal kinderen die een trauma hebben meegemaakt, met name in 

de tweetalige groep is dit een aanzienlijk percentage (21.4%). Naast de specifieke clusters van 

klachten is ook de mate van koppigheid in de anamnestische analyse meegenomen. Uit de tabel 

komt naar voren dat dit wederom in de tweetalige groep bij een aanzienlijk aantal kinderen wordt 

aangegeven (46.4%). Op gestandaardiseerde wijze is koppigheid eveneens gemeten (tabel 7). Hieruit 

komt naar voren dat er in de totale groep een aanzienlijk percentage kinderen is die koppig gedrag 

laat zien. De groep tweetalig kinderen waarbij dit item is ingevuld is redelijk klein (N=12), wat een 

vergelijking tussen de twee groepen moeilijker maakt. Toch laten de bevindingen op het gebied van 

koppigheid enigszins vergelijkbare resultaten zien. Dit is een belangrijke bevinding, welke een 

aanwijzing biedt voor de, in de literatuur aangehaalde, weerstand bij kinderen om te spreken.  

Naar aanleiding van de verschillende percentages in taalproblemen, is er ook gekeken naar de 

verschillen in gemiddeld IQ van de kinderen. Bij 44 kinderen was er informatie over het IQ 

beschikbaar. Nederlands opgevoede kinderen hebben een gemiddeld IQ van 97, tweetalig 

opgevoede kinderen hebben een gemiddeld IQ van 104. Dit verschil is niet significant.  

 

Tabel 6. Klachten uit dossieranalyse        

       

Problematiek 
Totaal 

(N=102) % 
Groep NL 

(N=74) % 
Groep tweetalig 

(N=28) % 

       

Angst 84 82,4 63 85,1 21 75,0 

Taal 45 44,1 30 40,5 15 53,6 

Rigiditeit 78 76,5 55 74,3 23 82,1 

Trauma 12 11,8 6 8,1 6 21,4 

Koppig gedrag 34 33,3 21 28,4 13 46,4 

 

Tabel 7. CBCL-item koppig             

  Totaal % Groep NL  % Groep tweetalig  % 

    N=51   N=39   N=12   

Score 0 (geen koppigheid) 13 25,5 9 23,1 4 33,3 

Score 1&2   38 74,5 30 76,9 8 66,7 
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Discussie 

Selectief mutisme is een moeilijk te doorgronden stoornis, met een wisselend beeld en een mogelijk 

verschillende oorsprong. Het oorspronkelijke doel van deze studie was het expliciteren van de 

kenmerken en mogelijke, daarmee in verband staande oorzaken te herleiden. De gegevens van de 

huidige onderzoeksgroep werden verzameld over een periode van 25 jaar en vormde daarmee één 

van de grotere onderzoeksgroepen vergeleken met de beschikbare literatuur. Uit buitenlands, 

voornamelijk Amerikaans en Zwitsers, onderzoek kwamen resultaten naar voren waarin angst veelal 

als onderliggende factor werd beschreven. Oudere studies specificeerden zich op oppositie, trauma 

en intrapsychische conflicten. De meer recente visie concentreert zich op de afweging tussen angst 

en een geïnhibeerd temperament. Een andere, minder beschreven visie op een mogelijk oorzaak, 

werd in de literatuur gezocht bij het ontwikkelen van taalproblematiek. Met al deze informatie in het 

achterhoofd, werd het huidige onderzoek gericht op de kenmerken van kinderen met SM binnen de 

onderzoeksgroep. Twee, uit de literatuur belangrijk gebleken, mogelijke oorzaken werden uitgelicht. 

Er is specifiek gekeken naar angst en de invloed van een tweetalige opvoeding.  

Uit het onderzoek komen verschillende punten naar voren. Enerzijds sluit de onderzoeksgroep  aan 

bij wat eerder is beschreven in de literatuur, anderzijds komen er ook nieuwe en opvallende dingen 

uit de analyses aan bod. Op basis van de demografische gegevens van de onderzoeksgroep wordt 

duidelijk dat de kinderen worden aangemeld wanneer ze gemiddeld 6.3 jaar zijn. De symptomen die 

bij SM horen, laten ze al op vroege leeftijd zien, zowel de kinderen opgevoed met de Nederlandse 

taal als de tweetalig opgevoede kinderen. Vergelijkbaar met de literatuur wordt de ‘age of onset’ van 

SM in de huidige groep ook op ongeveer 3-jarige leeftijd gevonden (Güldner & Wippo, 2003; Cohan 

et al., 2006a). De meerderheid van de kinderen komt uit een gezin met twee kinderen, wat aansluit 

bij het gemiddelde ‘Nederlandse’ gezin en de maatschappij in die zin weerspiegelt. Daarnaast volgt 

het overgrote deel regulier basisonderwijs. De verdeling tussen meisjes en jongens is eveneens 

vergelijkbaar met eerder beschreven onderzoek (Ford, Sladeczek, Carlson & Kratochwill, 1998; 

Cunningham, McHolm, Boyle & Patel, 2004). Iets meer dan de helft van de kinderen is meisje.  

Resultaten uit studies die aantoonden dat in een klinische setting er juist meer jongens de diagnose 

SM kregen (Andersson & Thomson, 1998 in Cohan et al., 2006b), wordt in de huidige 

onderzoeksgroep niet gevonden.   

Binnen de onderzoeksgroep zijn een tweetal verdelingen in subgroepen zichtbaar. Een duidelijke 

verdeling bestaat tussen Nederlands opgevoede kinderen en tweetalig opgevoede kinderen. Met 28 

tweetalig opgevoede kinderen in een totale groep van 102 kinderen vormt dit aantal een 

substantieel aantal. Uiteraard dient in acht te worden genomen dat ook dit een afspiegeling is van de 

maatschappij, maar daarentegen lijkt het opgevoed worden in verschillende talen van invloed te 

kunnen zijn op het ontwikkelen van SM.  
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Een andere subgroep die is onderscheiden is gerelateerd aan tegen wie de kinderen gemakkelijker 

praten. Er zijn kinderen die alleen tegen andere kinderen spreken, alleen tegen volwassenen of tegen 

beide niet. Deze laatste groep is het grootst. Dit geeft aan dat kinderen met SM het moeilijk vinden 

om tegen onbekenden in het algemeen te spreken. Toch blijkt het moeilijker om tegen volwassenen 

te spreken, dit vormt voor de meeste kinderen een groter obstakel. Dit brengt de prevalentie van 

angstklachten in beeld, de verschillende groepen in taal en opvoeding daarin meegenomen. Tegen de 

verwachting in worden de kinderen door middel van ouder- en schoolrapportage op  een 

gestandaardiseerd niveau niet als bovenmatig angstig beoordeeld. Het gemiddelde van de hele 

onderzoeksgroep, maar ook de gemiddelden van de subgroepen vallen niet boven de klinische range. 

Een nadere analyse laat zien dat het zwaartepunt in de spreiding van de scores ook daadwerkelijk 

onder de klinische range ligt. Opvallend is dat de tweetalig opgevoede kinderen gemiddeld lager 

scoren van de Nederlands opgevoede kinderen op het gebied van angstklachten, wat impliceert dat 

ze de angst om te spreken wel hebben, maar mogelijk op andere gebieden minder angstig zijn dan 

Nederlandse kinderen. Anderzijds is er op anamnestisch niveau wel een duidelijke aanwijzing voor de 

aanwezigheid van klachten gerelateerd aan angst, bij beide groepen kinderen. Deze discrepantie kan 

impliceren dat de gebruikte schaal uit het gestandaardiseerde instrument wellicht niet de specifieke 

vorm van angst kan meten die mogelijk bestaat bij kinderen met SM. Een opvallend gegeven wat wel 

duidelijk naar voren komt uit de gestandaardiseerde ouder- en schoolrapportage, is de mate van 

teruggetrokkenheid van de kinderen. Op dit gebied worden de kinderen wel op die manier 

beschreven dat zij voldoen aan een klinisch niveau. Dit kan mogelijk worden teruggekoppeld aan de 

eerder beschreven gedragsmatige inhibitie; het timide en verlegen temperament.  

Op het gebied van taalproblematiek komt een bijzonder beeld naar voren. Op anamnestisch niveau is 

er sprake van aanzienlijke taalproblematiek, met name bij de tweetalig opgevoede kinderen. Dit is 

een logische uitkomst en sluit aan bij de literatuur en de verwachtingen. De aanwezige 

taalproblematiek in de totale groep en bij Nederlandse kinderen is daarentegen opmerkelijk. De 

wisselwerking tussen het niet durven spreken, vermoedelijk vanwege onvermogen, lijkt dan een 

meer belangrijke rol te krijgen. De mate van koppigheid is op die manier relevant, dat het iets zegt 

over de mate van flexibiliteit die de kinderen bezitten om te kunnen gaan spreken. Bijna de helft van 

de tweetalige groep wordt op anamnestisch niveau als ‘koppig’ omschreven en laat in zijn of haar 

gedrag een hardnekkige vorm van de symptomen zien. Wanneer er op gestandaardiseerd niveau 

wordt gekeken, blijkt koppig gedrag nog vaker voor te komen en lijkt dit binnen de onderzoeksgroep 

een opvallend kenmerk. Bovenstaand gegeven is interessant voor met name follow-up onderzoek, de 

mate van koppigheid en flexibiliteit bij aanmelding vormt een boeiende basis voor onderzoek naar de 

ontwikkeling hiervan. Als laatste is er een opmerkelijke bevinding gedaan ten opzichte van het 

meemaken van een trauma. In eerdere studies is dit reeds een onderwerp geweest, maar ook al 
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meerdere malen weer aan de kant gezet. Toch komen er in deze onderzoeksgroep een redelijk aantal 

traumatische ervaringen naar voren die, volgens ouderrapportage, van invloed zijn geweest op het 

ontwikkelen van SM. Nadere analyse van de ervaringen laat zien dat deze enigszins van elkaar 

verschillen. Er werden trauma’s beschreven in de vorm van een ziekenhuisopname, maar ook met 

betrekking tot sociale conflicten op school. Hoewel deze trauma’s uiteenlopen, geven ouders deze 

gebeurtenissen toch als zwaarwegend aan. 

Naast de vele mogelijkheden om de gegevens van de onderzoeksgroep te analyseren, bevat het 

onderzoek ook enige beperkingen. Het verzamelen van informatie over 25 jaar is aan de ene kant 

heel waardevol bij een zeldzame stoornis als SM, maar anderzijds bemoeilijkt dit ook de vergelijking 

tussen de verschillende kinderen. In 25 jaar worden veel nieuwe instrumenten ontwikkeld en 

verbetert de wijze van registratie van gegevens zich keer op keer. Voor het doen van meer stellige 

uitspraken zijn er meer gegevens nodig van bijvoorbeeld een gestandaardiseerd instrument als de 

CCC-IINL, om zo de spraak- en taalmoeilijkheden van kinderen met deze stoornis uit te lichten.  Het 

niet gebruiken van een controlegroep is ook een beperking van het huidige onderzoek. In de 

toekomst zou het erg interessant zijn om de gegevens van de kinderen met SM te vergelijken met 

een groep kinderen met de diagnose sociale angststoornis, of wellicht specifieker en daarbij ook 

interessanter, de diagnose sociale fobie. Eveneens is follow-up onderzoek van de meer recent 

onderzochte kinderen uit de database van groot belang, het verloop van de stoornis en de 

aanwezigheid van symptomen zou dan beter kunnen worden geanalyseerd en leiden tot belangrijke 

uitkomsten voor behandeling.  

 

Concluderend heeft dit onderzoek een start gemaakt in het expliciteren van de kenmerken, het 

uitpluizen van mogelijk onderliggende factoren en het zichtbaar maken van de verschillende 

subgroepen binnen de huidige onderzoeksgroep. Toch geeft het een wisselend beeld weer van de 

stoornis en komen er nieuwe, opvallende punten naar voren die leiden tot implicaties voor verder 

onderzoek. Op beschrijvend niveau is het huidig onderzoek eveneens relevant en vult het de 

beschikbare literatuur aan met een onderzoeksgroep uit Nederland. De bestaande database kan 

worden uitgebreid en gebruikt worden voor longitudinaal onderzoek, waardoor het verloop van de 

stoornis en de aanwezigheid van symptomen in de toekomst kunnen worden geanalyseerd.  
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