
Personen met een autismespectrumstoornis 
1. Historiek 
- ‘De Wilde van Aveyron’ (1801) 

o Itard 

- 1867: Maudsley 
o “on insanity in childhood” 
o Sprak over psychoFsche kinderen 

- Begin jaren 1900 
o Misdiagnose als ‘kinderschizofrenie’ 

▪ Omwille van symptomen (zich isoleren, geen sociaal contact zoeken, 
vreemde gedachten, vreemd gedrag) 

- 1943: Leo Kanner 
o 1e arFkel over auFsme “auFsFc disturbances of affecFve contact” 
o Beschrijving van 11 kinderen met “a powerful desire for aloneness” en “an 

obsessive insistence on persistent sameness” 

- 1944: Hans Asperger 
o “Die auFsFschen psychopathen im kindesalter” 
o ‘herontdekt’ in 1981 (Wing) 
o Beschrijving van 4 kinderen met gebrek aan sociale vaardigheden, empathie 
o ‘kleine professors’; zeer gedetailleerd en geïnteresseerd spreken over favoriet 

onderwerp (fiepen) 

- Leo Kanner legde basis voor psychogene verklaring 
o Moederlijke deprivaFe ! “koelkastmoeders” 
o Zich afsluiten van buitenwereld tgv vroegkinderlijke negaFeve ervaringen 

▪ Blaming the parent 
o Oorzaak van auFsme: psychogeen, biologische stoornis 

- Bruno Be\elheim (1967) 
o Psycho-analyFsche theorie 
o AuFsme komt door kille moeders en afwezige vaders 
o “moeders verwoesten het leven van hun kind” 

- Bernard Rimland 
o AuFsme = biologische stoornis 
o “vader van auFsme” 
o Start oudervereniging en advocacygroepen (1969) 

- NU 
o Biologische condiFe 
o Stoornis in het funcFoneren van de hersenen 
o Sterke geneFsche component 



- Nurturing Nature 
o CONTEXT is belangrijk 
o 60% van ouders van kind met ASS ! “klinische” stress-niveaus 
o Hoe ouders funcFoneren voorspelt de ontwikkeling van het kind 

▪ Uitdagingen voor behoege aan verbondenheid, autonomie en 
competenFe 

2. Terminologie 
1. DMS/ICD terminologie 
- Nog steeds een gedragsdiagnose 
- Pervasieve ontwikkelingsstoornissen (ICD-10) 
- AuFsmespectrumstoornis (DMS-5) 

o Al langer gebruikt in prakFjk en wetenschappelijk onderzoek 

- Vroegere modellen 
o Triade van stoornissen – Lorna Wing (1978) 

▪ Problemen in de sociale interacFes 
▪ Problemen in de communicaFe 
▪ Problemen met verbeelding, fantasiespel 

o DSM IV: pervasieve ontwikkelingsstoornissen 
▪ AuFsFsche stoornis 
▪ Re\syndroom 
▪ DesintegraFestoornis in de kinderFjd 
▪ Stoornis van asperger 
▪ POS-NAO 

o DSM IV: auFsFsche stoornis 
▪ KwalitaFeve beperkingen in de sociale interacFe 
▪ KwalitaFeve beperkingen in de communicaFe 
▪ Beperkte repeFFeve patronen van gedrag, interesses of acFviteiten 

- Huidig model: DSM-5 
o AuFsmespectrumstoornis: 2 symptoomdomeinen (A en B) 

o auFsmeSPECTRUM, anankelijk van 
▪ ernst 
▪ ontwikkelingsniveau 
▪ chronologische leegijd van het kind 

o Criterium A: aanhoudende tekorten in sociale communicaFe en sociale 
interacFe in meerdere contexten, zich manifesterend in alle volgende, 
momenteel of door geschiedenis: 
▪ Tekorten in de sociaal-emoFonele wederkerigheid 



▪ Tekorten in non-verbaal communicaFeve gedragingen welke gebruikt 
worden voor sociale interacFe 

▪ Tekorten in het ontwikkelen, onderhouden of begrijpen van relaFes 

o Criterium B: Beperkte, repeFFeve patronen van gedrag, interesses en 
acFviteiten zich manifesterend in ten minste twee van de volgende, 
momenteel of door geschiedenis: 
▪ Stereotype of repeFFeve motorische bewegingen, gebruik van 

voorwerpen of spraak 
▪  Aandringen op gelijkheid, inflexibel vasthouden aan rouFnes of 

geritualiseerde patronen van verbaal of non-verbaal gedrag 
▪ Zee beperkte, gefixeerde interesses die abnormaal zijn in intensiteit of 

focus 
▪ Hyper- of hypo-reacFviteit op sensorische input of ongewone interesse 

in zintuiglijke aspecten in de omgeving 

o Criterium C: De symptomen moeten aanwezig zijn in de vroege kinderFjd 

o Criterium D: De symptomen leiden tot klinisch significante beperkingen in het 
sociaal, beroepsmaFg funcFoneren of andere belangrijke terreinen van het 
huidig funcFoneren 

o Criterium E: De stoornissen worden niet beter verklaard door verstandelijke 
beperking of algemene ontwikkelingsvertraging 

o SpecificaFes: indien  
▪ Met of zonder begeleidende intellectuele beperkingen 
▪ Met of zonder begeleidende beperkingen in de taal 
▪ Geassocieerd met een gekende medische of geneFsche condiFe of 

omgevingsfactor 
▪ Geassocieerd met een andere neuro-ontwikkelingsstoornis, mentale of 

gedragsstoornis 
▪ Met katatonie 

o Specifieer huidige ernst: 3 graden 
▪ Graad 3: “zeer wezenlijke ondersteuning vereist” 
▪ Graad 2: “wezenlijke ondersteuning vereist” 
▪ Graad 1: “ondersteuning vereist” 
! // ondersteuningsbehoeges 

o BESLUIT: 
▪ AuFsmespectrum = zeer breed 

• Zeer sterke individuele verschillen, geen homogene categorie 
• Peter Vermeulen: “Als je een kind met ASS kent, ken je één kind 

met ASS” 



2. Van triade naar tandem/ dyade in stoornissen 
- Wing-triade 
- DSM-5: tandem/ dyade 

In de prakFjk 
- A: beperkingen in sociale communicaFe en interacFe 

o Typologie 
▪ Aloof 
▪ Passive 
▪ AcFve-but-odd 
▪ 1996: Hyperformeel 

o CommunicaFe: breed spectrum 
▪ Geen wederkerigheid 

o Verbale communicaFe: 
▪ Moeilijkheden in verbaal begrijpen 

• Taal = symbolisch en abstract 
• VluchFg 
• Meervoudige opdrachten 
• Le\erlijk begrijpen 
• Moeite met wat niet gezegd wordt 
• Wijzigende betekenissen van woorden 

▪ Moeilijkheden in verbaal uiten 
• Echolalie 
• IdiosyncraFsch taalgebruik 
• Ik/ jij 
• Zichzelf onvoldoende duidelijk kunnen maken 
• Beperkte communicaFedrang 

o Non-verbale communicaFe: 
▪ Moeilijkheden in non-verbaal begrijpen 

• Moeite moet interpreteren van lichaamstaal, 
gezichtsuitdrukkingen,… 

▪ Moeilijkheden in non-verbaal uiten 
• Weinig intonaFe 
• Vlakke gezichtsuitdrukking 
• Geen non-verbale ondersteuning 

- B: Beperkte interesses en acFviteiten, stereoFep gedrag 
o Terugvallen op herhalingen, rouFnes, rituelen 
o Lorna Wing (2000): 



▪ Herhalen van eenvoudige acFviteiten 
▪ Herhalen van vaste reeksen van handelingen 
▪ StereoFepe bewegingen 

o Beperkte interesses, vaak afwijkend in intensiteit of aard 
o Hyper- of hyposensiFef gedrag 

o Stereotype bewegingen: sFmming 
▪ RepeFFeve lichaamsbewegingen die zorgen voor zelfsFmulaFe – 

zelfregulaFe 
▪ Bv. fladderen, heen-en-weer wiegen, likken,… 
▪ Bij hyposensiFviteit: creëren van arousal 
▪ Bij hypersensiFviteit: troosteffect, kalmerend, emoFeregulerend 

! voorkomt ‘meltdowns’ en ‘shutdowns’ 

o Bijzondere interesses: bv. gaming 

3. DiagnosFek 
- Op niveau van gedragskenmerken 

o Aanwezigheid van triade/ duo 
o MulFdisciplinair onderzoek 

▪ TesFng, gesprekken met ouders, observaFes, medisch onderzoek 
- Kan betrouwbaar vanaf 18-24m 
- In Vlaanderen: 5 à 6 jaar 

 
- DifferenFaaldiagnose 

o ADHD 
o OCD 
o Angststoornis 
o Sensorische integraFestoornis 

! Maar ook 
o HechFngsstoornis 
o Schizofrenie 
o Schizoïde/ schizotypische 

persoonlijkheidsstoornis 
o Vermijdende persoonlijkheidsstoornis 

- Comorbiditeit 
o VB 
o Depressie 
o Angststoornis 
o ADHD 
o Taalstoornis 



3. Etiologie (oorzaken) 
- Organische (biologische) oorzaak 

o Samenhang met VB (40%) 
o Samenhang met epilepsie (tot 35%) 
o CombinaFe van gen-indicatoren 

- Man-vrouw raFo = 4:1 
- GeneFsche oorzaak 

o Aantoonbaar in 15-25% van de gevallen 
o IdenFficaFe van > 100 kandidaat-genen en > 40 genomische locaFes 
o Samenhang met geneFsche stoornissen 
o Verhoogd risico bij brussen (20%) - MZ tweelingen (tot 90%) 

- Afwijkingen ter hoogte van de hersenen 
- Invloed van omgevingsfactoren ! ? 

o InfecFes, ziekten van de moeder, vroeggeboorte, geneermiddelen, dieet,… 

- Hoe vaak komt het voor? 
o PrevalenFe 

▪ Meta-analyse Elsabbagh et al. (2012) 
• Wereldwijd: 68/10 000 ! 1 op 150 
• Grote variaFes, sommige studies: 1% 

o 1/70 mannen, 1/315 vrouwen 

- PrevalenFe: auFsme-epidemie? 
o Sterk gestegen, maar geen epidemie 

▪ Veranderde diagnosFsche criteria 
▪ DiagnosFsche subsFtuFe 
▪ VroegFjdige/ betere diagnoses 
▪ Omgevingsfactoren (vroeggeboorte, leegijd ouders) 
▪ Culturele factoren 
▪ OverdiagnosFek?? 

- ! Culturele factoren: 
o Eco-biopsychosociaal perspecFef: steeds grotere ‘disability’ 

▪ Maatschappij is enorm veranderd 
• Tempo, hoeveelheid informaFe, complexiteit, individualisering 

▪ Ook het onderwijs is veranderd 
• PGO, zelf informaFe opzoeken en syntheFseren, samenwerken 

prominent, spreken in het openbaar, grote aantallen studenten 

4. Psychologische verklaringsmodellen 
- Andere manier van informaFeverwerking: 

Ter hoogte van de hersenen: lokale hyperconnecFviteit samen met hypo-acFviteit in 
lange afstandsverbindingen 

CogniFeve verklaringsmodellen: 



- Zwakke centrale coherenFe (Uta Frith) 
o Onvermogen om samenhang te ontdekken in veelheid van prikkels en 

waarnemingen 
▪ Moeite met verlenen van betekenis aan wat ze waarnemen 

! hangt af van de context 

o Fragmentair denken (detaildenken, tunnelvisie) 
▪ De wereld = chaos 
▪ ! weerstand tegen verandering en voorkeur voor rouFnes en 

structuur 
▪ ! moeite met generaliseren 

- Moeilijkheden met execuFeve funcFes (Sally Ozonoff) 
o BesturingsfuncFes ! zelfsturing en zelfmanagement 
o Denkprocessen cruciaal voor 

▪ ConcentraFe en aandacht 
▪ Structureren prikkels 
▪ Impulscontrole 
▪ Plannen en organiseren 
▪ Evalueren en bijsturen van eigen gedrag 
▪ Probleemoplossingen 

- Probleem met Theory of mind (Simon Baron-Cohen) 
o = mentale toestanden kunnen toeschrijven aan zichzelf of anderen 
o De mate waarin persoon zich kan ‘inleven’ in een ander is minder ‘spontaan’ 

en minder accuraat 
o Zich kunnen verplaatsen in… / empathie 
o Sally and Anne – test 

▪ “ik weet dat hij daar is, dus Sally ook” 

o Belangrijke opmerkingen: 
▪ Heel wat personen met ASS slagen redelijk goed in TOM-testen, maar 

minder in meer ‘naturalisFsche’, levensechte, minder gestructureerde 
taken 

▪ Context speelt ook een rol in mind-reading 
! weinig effect van TOM-training in het echte leven 
! empathising - Baron-Cohen (2004): TOM + affecFeve reacFve 
  Bv. Iemand doet zich pijn: zowel begrijpen als emoFonele/ 

affecFeve reacFe 

o Voorlopers van TOM: 
▪ Joint a\enFon 

• = triadische coördinaFe van aandacht tussen het kind, een 
ander en een derde voorwerp of gebeurtenis 

▪ Symbolisch spel (doen alsof) 



• Echte wereld >< wereld van gedachten 
▪ ImitaFe 

5. Orthopedagogische aanpak 
- Algemeen: andere manier van denken 

o RaFonele, le\erlijke, concrete, visuele, associaFeve denkers, hier-en-nu, 
detaildenkers 
▪ Moeilijkheden in huidige maatschappij 
▪ CompensaFestrategieën (scripts) 
▪ Sterke kanten 

Behandeling en begeleiding: 
- Aanpassingen in de omgeving 

o Duidelijke, overzichtelijke en voorspelbare omgeving 

o Verheldering in ruimte 
▪ Indeling 
▪ Consequent gebruik 

o Verheldering in Fjd 
▪ Zichtbaar maken van de Fjd  

• (Fmer, zandloper, wekker) 
▪ Verwijzers  

• CommunicaFemiddel 
• Verwijst naar iets wat niet aanwezig is 
• Moet afgestemd zijn op begripsniveau persoon 
• Ondersteunende communicaFe: COMVOOR-2 

o Bv. Fjdsplannen 
Opeenvolgende acFviteiten weergeven 
Vorm hangt af van: duur, aard, doelstellingen/ gebruik 
o Bv. stappenplannen 
= taakanalyses, werkschema’s, acFviteitenschema’s 
Doel: één acFviteit verhelderen 
Vorm hangt af van: aantal stappen, aard, doelstellingen/ 
gebruik 

o Aangepast taalgebruik 
▪ Hanteer expliciet taalgebruik 
▪ Praat minder vlug 
▪ Zorg ervoor dat het kind weet dat je hem/ haar aanspreekt 



▪ Geef Fjd om de informaFe te verwerken 
▪ Zeg wat je van het kind verwacht, in plaats van wat het niet mag doen 
▪ Indien herhalen nodig is, doe het dan in dezelfde woorden 
▪ Vermijd beeldspreek/ metaforen 

o Rekening houden met hypo- of hypersensiFviteit 
▪ Voor diverse sensorische sFmuli 

• Hyper- of hypovisie 
• Hyper- of hypogehoor 
• Olfactorische hyper- of hyposensiFviteit 
• Hyper- of hypoacFef 

▪ Door interne sFmuli 
• EmoFes 
• Piekeren 
• Stress 

▪ Bv. gebruik van kleurencode: stoplicht 
• Begrijpbaar voor kind zelf 

- Aanleren van funcFonele vaardigheden 
o Voorwaarde: auFsmevriendelijke omgeving (= voorspelbaar, veilig) 

o Hulpmodaliteiten 
▪ Fysieke hulp, gebaren, verbale hulp, demonstraFe, visuele hulp, 

gecombineerde hulp 

o Concreet, stapsgewijs, slechts beperkte generalisaFe 

o Beloningen 
▪ Duidelijk maken welk gedrag op welke manier beloond wordt 
▪ Concreet! 
▪ Individualiseer 
▪ Keuze uit: 

• Primaire bekrachFger 
• Sociale bekrachFger 
• Interessante acFviteit 

o Transferprobleem 
▪ Variëren in materiaal, plaats en personen 

- Aanpakken van specifieke problemen 
o Agressie 

▪ Ijsbergmodel: wordt veroorzaakt door overprikkeling 
▪ ObservaFe volgens ABC-model (antecedents, behavior, consequents) 
▪ Na observaFe zoeken naar verklaring (eerst op niveau A) 

o Eetproblemen 
o Slaapproblemen 



o Zindelijkheidsproblemen 
o StereoFep gedrag 

- MedicaFe 
o Vooral Risperdal (anFpsychoFca) 
o Enkel ter ondersteuning, geneest niet 
o Vaak voor bijkomende problemen  

- Sally Rogers: belang van vroege intervenFe
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