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Abstract 
In deze masterproef werd nagegaan of een training in imitatie- en joint 

attentionvaardigheden bij jonge kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) een 

effect heeft op verschillende domeinen in het dagelijkse leven.  Imitatie en joint 

attention zijn immers belangrijk bij het aanleren van nieuwe vaardigheden, een aspect 

dat onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het jonge kind.  Voor kinderen met ASS 

is niet alleen het aanleren van nieuwe vaardigheden een moeilijke opgave, gedeeltelijk 

omwille van problemen met het stellen van imitatie en joint attention, het blijkt voor 

hen minstens even moeilijk te zijn om de nieuw aangeleerde vaardigheden in 

verschillende andere situaties te gaan gebruiken.  Twee groepen kinderen werden met 

behulp van verschillende vragenlijsten, die afgenomen werden voor en na de 

behandeling, vergeleken aan de hand van een repeated measures analyse.  De ene groep 

kinderen (n = 13) volgde een standaardbehandeling, de andere groep (n = 12) volgde, 

naast een standaardbehandeling, ook een imitatie- en joint attentiontraining.  Uit de 

resultaten bleek dat een specifieke training in imitatie- en joint attentionvaardigheden 

bovenop een standaardbehandeling geen significante bijdrage levert aan de verbetering 

in gedrag, zoals waargenomen door zorgfiguren.  Er wordt echter onder andere op vlak 

van adaptief gedrag en symptomen van autisme in beide groepen een significante 

verandering in gedrag gezien.  Ondanks het gebrek aan evidentie voor een imitatie- en 

joint attentiontraining kan wel gesteld worden dat de kinderen die een behandeling 

volgen, sommige vaardigheden daadwerkelijk generaliseren naar situaties in het 

dagelijkse leven, zoals thuis of op school. 
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Inleiding 
Algemeen  

 

Een autismespectrumstoornis (ASS) is een pervasieve ontwikkelingsstoornis die  

volgens recente cijfers voorkomt bij maximaal 1,16% tot 1,53%  van de populatie, 

vooral bij jongens.  De prevalentie voor autisme ligt lager, rond de 0,25% tot 0,38% 

(Baird et al., 2006; Baron-Cohen et al., 2009). 

De gedragskenmerken van personen met autisme zijn weergegeven in de 

diagnose van ‘autistische stoornis’ volgens DSM-IV-TR (American Psychiatric 

Association [APA], 2000).  Meer bepaald is er sprake van: 

- kwalitatieve beperkingen in de sociale interactie. Bij kinderen met een autistische 

stoornis is er een vermindering van de non-verbale signalen die bij een interactie horen 

(zoals oogcontact).  Ze vertonen ook een gebrek aan wederkerigheid en problemen met 

het proberen ervaringen te delen met anderen (de zogenaamde joint attention).  

- kwalitatieve beperkingen in de communicatie.  Vaak vertonen kinderen met een 

autistische stoornis een achterstand in de taalontwikkeling of is er een herhaald of 

eigenaardig woordgebruik bij hen op te merken.  Daarnaast is er vaak een gebrek aan 

het initiëren of onderhouden van een gesprek en/of komen ze zelf niet tot een gevarieerd 

fantasiespel of sociaal imiterend spel.  

- het voorkomen van beperkte, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, 

zoals rituelen, niet-functionele routines of bepaalde motorische handelingen.  Typerend 

aan die kinderen is ook dat ze gepreoccupeerd zijn met bepaalde patronen van 

belangstelling of delen van voorwerpen. 

Bij ten minste één van de drie belangrijke kenmerken die Lorna Wing 

omschreven heeft als ‘de triade van autisme’ (Wing, 1996) : sociale interactie, taal (of 

communicatie) en verbeelding, moet er voor het derde levensjaar een achterstand of 

abnormaal functioneren op te merken zijn om van een autistische stoornis te kunnen 

spreken volgens DSM IV-TR (APA, 2000).  

Autismespectrumstoornissen zijn naast autisme (de ‘autistische stoornis’) ook 

het syndroom van Asperger, het syndroom van Rett, desintegratiestoornis van de 

kindertijd en atypisch autisme (onderdeel van de zogenaamde ‘pervasieve 

ontwikkelingsstoornis – Niet Anders Omschreven’).  Enkel als er geen sprake is van het 
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syndroom van Rett of desintegratiestoornis in de kindertijd kan de ‘autistische stoornis’ 

als diagnose gesteld worden.  Het syndroom van Rett en de desintegratiestoornis van de 

kindertijd onderscheiden zich van autisme omdat kinderen met deze stoornissen 

aanvankelijk een normale ontwikkeling hebben en daarna een regressie vertonen.  Bij 

het syndroom van Asperger zijn er vooral beperkingen in de sociale relaties, er is echter 

geen significante algemene achterstand in de taalontwikkeling, in de cognitieve 

ontwikkeling of in de ontwikkeling van de zelfredzaamheid (voor een gedetailleerde 

beschrijving van de verschillende stoornissen binnen het autismespectrum, zie DSM-

IV-TR (APA, 2000)). 

 

Een diagnose kan alleen gesteld worden aan de hand van  gedragskenmerken, 

wat de diagnosestelling een moeilijke zaak maakt.  Een kenmerk van autisme is niet 

zozeer aan- of afwezig, het is in meerdere of mindere mate aanwezig.  Dat zorgt er voor 

dat de diagnose die een kind krijgt steeds gebaseerd is op een observatie en interpretatie 

van gedrag.  De juistheid van die observatie en daarbij horende interpretatie  is moeilijk 

aan te tonen (Geschwind, 2009). 

Bij kinderen met autismespectrumstoornissen zijn er, door een andere manier 

van waarnemen en daaraan gekoppelde specifieke gedragingen, soms ook 

gedragsproblemen op te merken (Vermeulen & Degrieck, 2006).  Daarnaast is er bij 

veel van de kinderen met ASS ook nog sprake van andere problemen, zoals 

slaapstoornissen (bij ongeveer 50% van de kinderen) (Krakowiak, Goodlin-Jones, 

Hertz-Picciotto, Croen & Hansen, 2008; Malow et al., 2006), sensoriële over- of 

ondergevoeligheid (bij ongeveer 94%) (Leekam, Nieto, Libby, Wing & Gould, 2007), 

motorische problemen zoals hypotonie, apraxie,… (bij 60% - 80%) (Jansiewicz, 

Goldberg, Newshaffer, Dencla & Landa, 2006; Ming, Brimacombe & Wagner, 2007) en 

comorbide psychiatrische stoornissen zoals ADHD, stemmingsstoornissen en conduct 

disorder (25% - 70%) (Gillberg & Billstedt, 2000; Ming, Brimacombe, Chaaban, 

Zimmerman-Bier & Wagner, 2008; Simonoff et al., 2008). 
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Etiologie 
 

Er is nog steeds grote onduidelijkheid over de precieze oorzaak van autisme.  

Verschillende theorieën werden reeds geponeerd, zowel op cognitief als op 

neurobiologisch vlak.  De belangrijkste cognitief-psychologische theorieën worden 

hieronder kort toegelicht: 

 Theory of mind- hypothese.

Een ‘theory of mind’ is volgens Premack en  Woodruff (1978): “the ability to 

impute mental states to oneself and to others, an ability that allows one to predict other 

people’s behavior” (p. 515). Een ‘psychische toestand’ is een ruim begrip, het gaat om: 

een geloof, een verlangen, een doel, een emotie, een perceptie… (Frith, Morton & 

Leslie, 1991; Premack & Woodruff, 1978; Saxe, Carey & Kanwisher, 2004).  Bij 

mensen met ASS zou deze theory of mind onvoldoende ontwikkeld zijn, velen zijn niet 

in staat om zich in te leven in hoe de ander denkt en zich voelt.  Het model is 

oorspronkelijk uitgeschreven door Baron-Cohen, Leslie en Frith (1985).  

Een vernieuwde versie van deze hypothese is de ‘enactive mindhypothese’: 

personen met ASS zijn veel minder dan normaal ontwikkelende mensen op zoek naar 

sociale betekenis in de wereld.  Omdat mensen met ASS minder aandacht hebben voor 

de sociale wereld, ontwikkelen ze een gebrek aan de nodige sociaal- cognitieve 

vaardigheden waardoor hun sociaal adaptief gedrag traag en inefficiënt is (Klin, Jones, 

Schultz & Volkmar, 2003). 

 Theorie van de executieve disfunctie.

Executieve functies bevatten verschillende elementen, daarom zijn deze niet 

eenvoudig te definiëren.  Pennington en Ozonoff (1996) beschrijven executieve 

functies: 

… as the ability to maintain an appropriate problemsolving set for 

attainment of a future goal (Bianchi, 1922; Luria, 1966). This set can 

involve one or more of the following: (a) an intention to inhibit a 

response or to defer it to a later more appropriate time, (b) a strategic plan 

of action sequences, and (c) a mental representation of the task, including 

the relevant stimulus information encoded into memory and the desired 

future goal-state. (p.54) 
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Deze definitie geeft echter geen volledig beeld van alle deelcomponenten die tot 

de executieve functies behoren.  Personen met ASS zouden problemen hebben met deze 

cognitieve functies, Ozonoff (1997) heeft bijvoorbeeld ontdekt dat er bij mensen met 

autisme een specifiek probleem is met cognitieve flexibiliteit.  Dit kan verklaren 

waarom mensen met autisme stereotiep, zich steeds herhalend gedrag vertonen (zie het 

derde kenmerk van de diagnose ‘autistische stoornis’ volgens DSM-IV-TR).  Ook bij 

personen met bv. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) of schizofrenie zijn 

deze problemen met executieve functies echter gevonden.  Bovendien hangt deze 

theorie samen met de theory of mindhypothese.  Kinderen met autisme zouden 

problemen hebben om tijdens een taak waarin ze anderen moeten misleiden, hun gedrag 

te inhiberen en ander gedrag te stellen (Rajendran & Mitchell, 2007). 

 Theorie van de gebrekkige centrale coherentie.
Dit model is voor de eerste maal opgesteld door Frith en Happé (1994) en stelt 

dat mensen met ASS een meer locale dan globale focus hebben (bij normaal 

ontwikkelende personen is dit net het omgekeerde).  Dit heeft als gevolg dat ze de 

context te weinig in rekening brengen als ze de omgeving interpreteren.  Ook dit biedt 

een verklaring voor het repetitief en stereotiepe gedrag dat bij kinderen met autisme te 

zien is: ze gedragen zich overal hetzelfde omdat ze geen oog hebben voor de context, 

voor wanneer deze context verandert en dus verondersteld wordt ander gedrag te stellen 

(Schroeder, Desrocher, Bebko & Cappadocia, 2010). 

 

Geen van deze theorieën kan echter alle problemen van elk persoon met ASS 

verklaren.  Er zijn personen met ASS die niet uitvallen op testen die theory of mind 

meten of die geen tekort vertonen in de executieve functies.  Een gebrekkige centrale 

coherentie kan dan weer slechts een deel van de sociaal- communicatieve problemen bij 

mensen met ASS verklaren (Rajendran & Mitchell, 2007; Schroeder et al., 2010). 

Conclusie.

De neurobiologische verklaringen worden in deze masterproef niet besproken 

(behalve het belang van spiegelneuronen bij autisme, dit wordt kort besproken in het 

gedeelte over imitatie), voor een recent overzicht wordt verwezen naar de review van 

Schroeder et al. (2010).   
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Imitatie en Joint Attention 
 

Definitie imitatie.  

Imitatie is de mogelijkheid om nieuw gedrag, dat iemand percipieert bij een 

ander, ook zelf uit te voeren (Prinz, 2002).  Imitatie kan op veel verschillende manieren 

tot stand komen, het is dus polymorf.  Zo gaat men bij een imitatie van een persoon op 

zich de te imiteren persoon veel meer aankijken dan bij een imitatie van het gebruik van 

een voorwerp (Vanvuchelen, Roeyers & De Weerdt, 2011a).  Bij de imitatie van een 

armbeweging ziet men zichzelf de beweging uitvoeren, er is dus sensorische informatie 

voorhanden.  In geval van imitatie van een gelaatsuitdrukking heeft men die informatie 

niet.  Men moet dan volledig vertrouwen op de neurocognitieve mechanismes die een 

verband leggen tussen wat men ziet en wat men voelt (Ray & Heyes, 2011).  Imitatie is 

een belangrijk proces bij het aanleren van vaardigheden (Rogers & Vismara, 2008) en 

speelt dan ook een grote rol in de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling (Ray 

& Heyes, 2011).  

Vermoedelijk zijn kinderen al vanaf de geboorte in staat om te imiteren.  De 

spiegelneuronen in de hersenen zouden hiervoor zorgen (Rizzolatti, Fadiga & Gallese, 

1996). Meltzoff en Moore (1977) hebben, bij baby’s van 12 tot 21 dagen oud, 

aangetoond dat zij reeds op zo’n jonge leeftijd de gelaatsuitdrukkingen van een 

volwassene (zoals het uitsteken van de tong) kunnen imiteren.  Kinderen zijn echter niet 

alleen in staat om wat op dat moment  waargenomen wordt na te doen, ze beschikken 

ook over de capaciteit om deze waargenomen gedragingen uitgesteld te imiteren.  Zo 

merkten Meltzoff en Moore (1977; 1994) niet alleen dat baby’s de gelaatsuitdrukkingen 

van volwassenen al vanaf heel jonge leeftijd konden nadoen, ze stelden ook vast dat 

baby’s, vanaf dat ze zes weken oud zijn, spontaan dezelfde gelaatsuitdrukkingen 

begonnen uit te voeren bij het terugzien van die volwassene de dag nadien. 

Vanaf de leeftijd van 12 tot 18 maanden gaan kinderen het uitgesteld imiteren 

meer doelbewust gebruiken.  Ze kunnen de gemodelleerde gedragingen, uitgevoerd door 

volwassenen of leeftijdsgenoten, maandenlang vasthouden en deze dan zelf stellen op 

het moment dat ze het nodig hebben.  Het valt op dat meer doelbewuste dan toevallige 

gedragingen geïmiteerd gaan worden en dat deze kinderen hun geïmiteerde gedragingen 

kunnen aanpassen naargelang het doel dat het model in gedachten heeft (Carpenter, 

Akhtar & Tomasello, 1998).  Op die leeftijd zijn kinderen ook in staat om over situaties 
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heen te imiteren.  Op deze manier kunnen ze hun sensorimotorische schema’s steeds 

meer uitbreiden (Berk, 2006).  Vanaf kinderen 18 maanden oud zijn kunnen ze, bij het 

waarnemen van gedragingen die niet vervolledigd worden door het model, de 

gedragingen aanvullen en zo de volledige actie uitvoeren (Meltzoff, 1995).  Vanaf 2 jaar 

komt het sociaal-imiterend spel tot stand, de sociale rollen worden hierbij geïmiteerd 

tijdens een ‘alsof’-spelletje (Berk, 2006). 

Gedragingen worden dus niet zomaar geïmiteerd.  Zo gaan de acties van het 

model die gevolgd worden door een bekrachtiging meer geïmiteerd worden dan de 

acties waarvan men ziet dat ze bestraft worden.  Daarnaast is het ook van belang wie het 

model is.  Als die persoon veel macht of prestige uitstraalt, dan is de kans veel groter 

dat men daar acties van gaat imiteren dan van personen die minder over deze 

kenmerken beschikken.  Daarnaast wordt van een model dat veel gelijkenissen vertoont, 

zoals een leeftijdsgenoot, sneller geïmiteerd dan van een model dat weinig gelijk is aan 

het kind (Brysbaert, 2006).   

 

Er zijn verschillende theorieën over imitatie, hieronder worden enkele van de 

belangrijkste besproken. 

 Duale route hypothese.  

Deze hypothese, opgesteld door Rumiati en Tessari (2002), stelt dat er een 

directe en indirecte route is om tot imitatie te komen.  Bij de directe route is het niet 

nodig om het nut van de waargenomen acties te begrijpen, men doet de actie na en 

eventueel kan men achteraf de betekenis ervan nagaan.  Deze route kan gebruikt worden 

bij het imiteren van betekenisloze of niet-doelgerichte acties (Vanvuchelen, Roeyers & 

De Weerdt, 2011b).  Bij de indirecte route daarentegen wordt een beroep gedaan op een 

semantische boodschap.  Om te kunnen imiteren via deze route is het bijgevolg ook 

nodig om te begrijpen wat de bedoeling van de acties is en dus de acties reeds te kennen 

(Rumiati & Tessari, 2002). 

 Active intermodal matching model.  

Dit model werd ontwikkeld door Meltzoff en Moore (1997) en stelt dat de 

stimulus er niet veel toe doet om imitaties uit te voeren.  Het belangrijkste voor de 

imitatie is de gedragsmatige gelijkheid.  Er moet dus een mechanisme zijn dat de 

gelijkheid herkent, dat al bij pasgeboren kinderen in werking treedt.  Zij zien 
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bewegingen en slaan die op in een soort lichaamsschema (Meltzoff, 2002; 2005).  Voor 

dit model - en ruimer voor het idee dat de stimulus van weinig belang is voor het 

beginnen met imiteren - is echter weinig evidentie gevonden (Ray & Heyes, 2011). 

 

Associative sequence learning model. 

Een andere visie poneert het tegenovergestelde, namelijk dat de stimulus net 

heel belangrijk is voor de imitatie.  Men heeft geen neurocognitief mechanisme nodig 

om te kunnen imiteren, er is genoeg in de omgeving (vooral als die omgeving een 

persoon betreft) om de cognitieve ontwikkeling daarvan op gang te brengen.  Men kan 

een andere persoon observeren, maar ook zichzelf (dit als de lichaamsdelen zichtbaar 

zijn, of aan de hand van een spiegelbeeld) (Ray & Heyes, 2011).  Een interessant model 

dat gebaseerd is op deze visie is het Associative sequence learning model (Heyes & 

Ray, 2000; Heyes, 2005).  In dit model gaat imitatie meer bepaald om de contingentie 

en contiguiteit tussen het percipiëren van een uitgevoerde actie en deze zelf uitvoeren.  

Daardoor ontstaat er een associatie tussen de twee en wordt de motorische representatie 

gemakkelijk geactiveerd vanaf dat de actie een volgende keer gepercipieerd wordt.  Zo 

kan er echter ook een incompatibele relatie ontstaan, namelijk als de gepercipieerde 

actie contingent en contingu samenvalt met een andere, zelf uitgevoerde, actie (Ray & 

Heyes, 2011). 

 Model over spiegelneuronen. 

Bij imitatie is de belangrijkste neurobiologische theorie het model over 

spiegelneuronen (Rizzolatti et al., 1996). Di Pellegrino, Fadiga, Fogassi, Gallese en 

Rizzolatti (1992) hebben aan de hand van single-cell recordingonderzoeken bij 

makaakaapjes ontdekt dat er in de hersenen neuronen zijn die vuren als een ander een 

actie uitvoert.  Het vuren is exact hetzelfde als het vuren indien de persoon of het dier de 

actie zelf zou uitvoeren.  Dit neurologisch systeem zou aan de basis liggen van onder 

andere het zelf kunnen uitvoeren van een imitatieve handeling, en dit vermoedelijk al 

van bij de geboorte (Meltzoff & Moore, 1977).  Het associative sequence learning 

model kan hier aan gekoppeld worden.  Als een incompatibele relatie geïnstalleerd is, 

wordt dit ook opgemerkt in het spiegelneuronensysteem: als de ene actie gepercipieerd 

wordt, dan gaan de neuronen voor de andere actie vuren in plaats van voor de 

gepercipieerde actie (Heyes, Bird, Johnson & Haggard, 2005). 
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Imitatie bij kinderen met ASS.  

Er is nog grote onduidelijkheid over wat er bij ASS juist misloopt op vlak van 

imitatie.  Het imiteren op zich is niet zozeer het probleem, maar wel het verband zien 

tussen de te imiteren persoon en hoe die door zijn acties interageert met de omgeving 

(Hobson, 2010).  Vanvuchelen et al. (2011b) hebben aangetoond dat ook kinderen met 

autisme zowel de directe als de indirecte route van imitatie gebruiken, zoals gesteld in 

de duale route hypothese (Rumiati & Tessari, 2002). 

 Evidentie voor de belangrijke rol van de context kunnen we onder andere 

vinden bij J. Hobson en P. Hobson (2007) en Pierno, Mari, Glover, Georgiou en 

Castiello (2006), alsook in een studie van Vivanti, Nadig, Ozonoff en Rogers (2008).  

Daarin werd bekeken in welke mate kinderen bij het imiteren van betekenisvolle en 

betekenisloze gebaren oog hadden voor de regio waar de gebaren zich afspeelden en 

naar het gezicht van de te imiteren persoon.  Een eerste bevinding was dat de kinderen 

met autisme minder accuraat imiteerden dan de controlegroep met normaal 

ontwikkelende kinderen, vooral betekenisloze gebaren waren veel minder accuraat.  

Verder stelden deze onderzoekers vast dat bij betekenisvolle gebaren meer naar de regio 

van de gebaren gekeken werd dan bij betekenisloze gebaren, dit zowel in de groep 

kinderen met autisme als in de groep kinderen zonder stoornis.  Daarbij zag men dat bij 

betekenisloze gebaren bij beide groepen ook meer naar het gezicht van de te imiteren 

persoon werd gekeken dan bij betekenisvolle gebaren, maar hier was een verschil tussen 

de groepen op te merken: de autismegroep keek gemiddeld maar half zo lang naar het 

gezicht dan de normaal ontwikkelende groep.  De onderzoekers stellen dat men bij een 

betekenisvolle actie een doelgerichte interpretatie maakt en bij een betekenisloze actie 

meer een referentiële interpretatie.  Bij dat laatste ziet men het gedrag van de andere 

persoon als een verwijzing naar iets in de omgeving dat aanduidt welk element in de 

omgeving relevant is om het gedrag van die persoon te begrijpen. Dat kan bijvoorbeeld 

de gelaatsexpressie zijn, of de richting waar de persoon naar kijkt (Carpenter  & Call, 

2007; Vivanti et al., 2008).  Dit refereren kan dus ook een sociaal refereren zijn, 

bijvoorbeeld om de emotionele betekenis van een ambigue stimulus te achterhalen 

(Sorce, Emde, Campos & Klinnert, 1985).  Deze studie geeft aan dat het imiteren bij 

kinderen met autisme wel enigszins lukt, maar omdat ze veel minder naar het gezicht 
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kijken, missen ze belangrijke informatie uit de omgeving om de gedragingen te 

interpreteren.  

Dat kinderen met ASS minder gebruik maken van de context blijkt ook uit 

andere studies.  Wanneer kinderen met autisme iets moeten imiteren, dan lukt de actie 

op zich meestal wel, maar niet de manier waarop (grote of kleine gebaren, expressief of 

niet, hard of zacht,… ).  Ze imiteren vanuit hun eigen perspectief, maar niet vanuit een 

identificatie met het model  (Hobson & Lee, 1999; zie ook P. Hobson & J. Hobson, 

2008; Meyer & Hobson, 2004).  Over het algemeen zijn er ook meer problemen met de 

imitatie van gebaren dan met imitatie van acties met objecten (de zogenaamde 

procedurele imitatie) (Demeyer et al., 1972; Hammes & Langdell, 1981; Roeyers, Van 

Oost & Bothuyne, 1998). 

Problemen met het imiteren van gebaren kunnen echter ook uit iets anders 

voortkomen dan uit een gebrek aan aandacht voor de context.  Er moet voor het imiteren 

van betekenisloze gebaren, naast een goede visueel- perceptuele discriminatie, ook een 

beroep gedaan worden op de motorische productie van de acties.  In verscheidene 

studies is reeds ontdekt dat bij kinderen met autisme zeer vaak ook motorische 

problemen aanwezig zijn.  Deze problemen kunnen echter niet alle imitatieproblemen 

verklaren (o.a. Canitano & Vivanti, 2007; Dewey, Cantell & Crawford, 2007; Rogers, 

1999;  Rogers & Pennington, 1991). 

 

 Vanuit de theorieën over imitatie zijn er ook theorieën over hoe problemen in de 

sociale interactie bij kinderen met autisme ontstaan.  Hieronder worden er twee kort 

besproken:  

De broken mirror theory (Ramachandran & Oberman, 2006) is gebaseerd op de 

theorie over de spiegelneuronen (Rizzolatti et al., 1996) en stelt dat er bij kinderen met 

ASS een disfunctie is in het spiegelneuronensysteem.  Daardoor wordt niet altijd 

geïmiteerd en kunnen later problemen ontstaan in het begrijpen van iemands intenties of 

emoties in sociale situaties (Iacoboni & Dapretto, 2006; Ramachandran & Oberman, 

2006).  Er zouden volgens deze theorie dus ook problemen moeten zijn met de imitatie 

van simpele, doelgerichte acties, maar zoals hierboven vermeld en ook in de review van 

Hamilton (2009) geconstateerd is, kunnen kinderen met autisme dit soort imitaties 

redelijk goed.  Het is dan ook niet waarschijnlijk dat een specifiek deficit in de 
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spiegelneuronen de oorzaak is van de problemen met theory of mind en sociale 

interacties die kinderen met ASS vaak ervaren (Arbib, 2007; Dinstein, Thomas, 

Behhrmann & Heeger, 2008; Hamilton, 2008; Southgate & Hamilton, 2008).  De 

oorzaak van de problemen in sociale interacties is eerder op een hoger niveau te vinden, 

zoals gesteld wordt in de mentalising theory (Frith, et al., 1991).  Deze theorie stelt dat 

in de ‘theory of mind’ het primaire deficit plaatsvindt.  Meer bepaald zouden er 

problemen zijn met het redeneren over en de representatie van een psychische toestand, 

waardoor zich op een sociaal aanvaardbare manier gedragen moeilijk wordt (Hamilton, 

2009).  Zoals in het deel over de theory of mind-hypothese vermeld staat heeft een 

psychische toestand verschillende mogelijke invullingen.  Hamilton (2009) vond in haar 

review genoeg aanwijzingen om te stellen dat een brede mentaliseringshypothese, 

waarin een psychische toestand zowel een emotie, perceptie, als een verlangen, doel,… 

kan zijn, niet houdbaar is.  Ze stelt dan ook voor om deze invullingen elk apart in relatie 

tot autisme te bekijken, maar daar is tot op heden slechts bitter weinig onderzoek naar 

gedaan. 

Conclusie. 

Er is nog grote onduidelijkheid over de oorzaak van de problemen die kinderen 

met autisme in sociale interacties ervaren.  Imitatie speelt daar een rol in, maar kan niet 

als dé ontbrekende factor gezien worden.  Om een kernkenmerk van autisme te zijn, 

moeten problemen met imitatie immers specifiek, universeel en uniek voor autisme zijn 

(Sigman, Dijamco, Gratier & Rozga, 2004), alsook persistent (Hobson & Lee, 2007) en 

breed en voorafgaan aan de diagnose van autisme (Rogers, 1999).  Vanvuchelen, 

Roeyers en De Weerdt (2011b; 2011c) hebben dat onderzocht, zowel via een 

experimentele studie als via een literatuurstudie, maar vonden hiervoor geen duidelijke 

evidentie.  Zoals uit bovenstaande onderzoeken blijkt, kunnen kinderen met autisme op 

zich redelijk goed imiteren, maar ze kunnen dit enkel vanuit hun eigen perspectief, ze 

brengen de context niet in rekening.  Het onderzoek over de reden waarom ze dit niet 

doen is volop in ontwikkeling.   

Definitie joint attention. 

Joint attention is een (preverbaal) communicatief gedrag met een 

verwijzingsfunctie naar een derde punt.  Dit gedrag bevat gewoonlijk alternerend 

oogcontact of gebaren zoals wijzen (Mundy, Sigman, Ungerer & Sherman, 1986).  
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Meer bepaald gaat joint attention over het kunnen rekening houden met zowel datgene 

waar de eigen aandacht op gericht is, als met datgene waar de andere zijn aandacht op 

richt, met als uiteindelijk doel gezamenlijk een bepaald object of een bepaalde 

gebeurtenis waar te nemen (Bruner, 1975; Baldwin, 1995; Mundy & Newell, 2007; 

Striano, Chen, Cleveland & Bradshaw, 2006; Striano, Reid & Hoehl, 2006).  

Baron-Cohen (1995) heeft een sociaal-cognitief model opgesteld om de rol van 

joint atttention in de ontwikkeling te verduidelijken.  Hij stelt dat er eerst een Shared 

Attention Mechanism (SAM) is, die de intentionaliteit met de richting van de 

aandachtsblik (van zichzelf én een ander persoon) koppelt.  Als het kind ouder wordt -

en zich sociaal-cognitief dus meer ontwikkeld heeft- zo stelt Baron-Cohen, gaat dit 

mechanisme over in een ‘Theory of mind’-mechanisme, waardoor men in staat is om te 

begrijpen wat de ander denkt en doet. 

Ook Tomasello, Carpenter, Call, Behne en Moll (2005) hebben de ontwikkeling 

van joint attention beschreven.  Zij onderscheiden 3 fases in wat kinderen weten over 

anderen: van de leeftijd van 3 tot 8 maanden begrijpt het kind reeds het verschil tussen 

de eigen gedragingen en emoties en die van de andere persoon.  Dit is de 

‘Understanding animate action’– fase.  Op 9 maanden kan het kind samen met de 

andere persoon de aandacht richten op iets om een bepaald doel te bereiken.  Er is hier 

echter nog geen sprake van echte joint attention, want het kind is dan sociaal-cognitief 

nog niet in staat om een idee te krijgen van de psychische toestand van de ander.  

Daarom spreken Tomasello et al. (2005) eerder over ‘joint perception’ in deze 

‘Understanding of Pursuit of Goals’ – fase.  Tussen de 12 en 15 maanden slaagt het kind 

er wel in om de psychische toestanden van zichzelf en anderen te vatten.  Het kind 

beseft dat het zelf een interactie kan initiëren en zo tot het gewenste doel kan komen.  

Deze laatste fase wordt de ‘Understanding Choice of Plans’-fase genoemd (Mundy, 

Sullivan & Mastergeorge, 2009).  

Types joint attention. 

Joint attention kan opgesplitst worden in twee sets van vaardigheden:  

 - Respons op joint attention (RJA) gaat over het volgen van de richting waar de 

andere persoon aandacht voor heeft.  Dit doet men door de gedragingen, positie van het 

hoofd of de blikrichting van die persoon te volgen.  Het is mogelijk dat deze 

blikrichting naar een belangrijke bron van informatie in de omgeving verwijst, daarom 
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kan RJA gezien worden als een soort automatische reactie.  Het doel is om gezamenlijk 

een bepaald aandachtspunt te delen.  

 -Initiatie van joint attention (IJA) gaat over het in staat zijn om zelf spontaan de 

aandacht van een andere persoon te pakken te krijgen en dan te richten op een bepaald 

voorwerp of een bepaalde gebeurtenis.  Dit wordt vaak gedaan door de blik eerst op de 

ander te richten en daarna op het voorwerp of de gebeurtenis (eventueel wordt dit 

herhaaldelijk uitgevoerd).  Hier probeert de persoon zelf de aandacht te coördineren, 

vaak is dit om een interesse met die andere persoon delen (Mundy & Jarrold, 2010; 

Mundy et al, 2009). 

Naast de verschillende sets van vaardigheden die joint attention bevat, kunnen 

ook twee vormen van joint attention onderscheiden worden: 

- Imperatieve joint attention: het kind vraagt hierbij (verbaal of non-verbaal) om een 

actie (met het object) uit te voeren.  Deze vorm is stabiel over de leeftijd.  

- Declaratieve joint attention:. het kind geeft zelf aan wat zijn ervaringen met het 

object of de gebeurtenis zijn, zoals uitdrukken dat het leuk is of een verhaal verzinnen 

en dit met de ander delen.   Tussen de leeftijd van 6 en 18 maanden kent deze vorm van 

joint attention een enorme toename (Bakeman & Adamson, 1984, Mundy & Hogan, 

1996). 

Er is ondertussen voldoende aangetoond dat RJA en IJA weldegelijk 

afzonderlijke, volwaardige subsets van joint attention zijn, die zich al vroeg in de 

ontwikkeling van elkaar onderscheiden (o.a. Mundy et al., 2007; Meltzoff & Brooks, 

2008).  Dit wil echter niet zeggen dat ze compleet los staan van elkaar, integendeel, ze 

interageren en vullen elkaar aan (Mundy et al., 2009).  Om dit te verduidelijken hebben 

Mundy en Newell (2007) het parallel and distributed information processing model 

(PDP model) ontwikkeld.  Dit model vertoont veel gelijkenissen met de fases van 

Baron-Cohen (1995) en Tomasello et al. (2005), alleen gaat dit model uit van een 

continue verandering in plaats van een discontinue verandering in fases en is er niet zo 

expliciet de nadruk gelegd op wat kinderen weten over anderen.  De verwerking van 

informatie verloopt volgens het PDP model steeds sneller, efficiënter en met een grotere 

complexiteit (Mundy et al., 2009).  Eerst lukt het om de informatie te verwerken die 

over de eigen gedragingen en emoties gaat, dan kan men er ook de informatie over het 

gedrag en de aandacht van een andere persoon bijnemen en uiteindelijk kunnen deze 
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twee vormen van informatie geïntegreerd worden en kan er verwezen worden naar een 

gezamenlijk punt (dit is een object of gebeurtenis) (Mundy & Jarrold, 2010).  Wanneer 

een kind echt joint attention kan vertonen is volgens het PDP model dus voor een groot 

deel afhankelijk van hoeveel het kind oefent.  Het kind leert vooral over zichzelf en over 

zijn doelen, dit is de “inside out” verwerkingsassumptie van het PDP model.  Dit is ook 

reeds te zien bij Piaget (1952): kinderen leren via hun eigen acties, eerder dan via een 

passieve perceptie van de omgeving.  Na verloop van tijd gaat dit proces, dat initieel 

redelijk wat moeite kost, steeds meer automatisch verlopen wanneer men in een sociale 

situatie komt.   Het werkt dan zoals een executieve functie.  Eerst is er dus het aanleren 

van joint attention: “learing to do”  (Figuur 1), en dan worden vanuit die joint attention 

andere vaardigheden aangeleerd: de “learning from” (Figuur 1).  Dit wil echter niet 

zeggen dat de informatie van buitenaf, zoals van andere personen, minder belangrijk is 

voor de sociaal-cognitieve ontwikkeling van het kind. Joint attention is een dynamisch 

proces waarbij de twee soorten informatie samen van belang zijn (Mundy et al., 2009). 

Hieraan kan de dynamic systems developmental theory van Thelen en Smith 

(1994) gekoppeld worden: hoe meer ervaring met interacties van verschillende 

informatiebronnen, hoe meer ontwikkeling er is in de hogere orde processen, zoals het 

bewustzijn en het menselijke denken (Mundy, Gwaltney & Henderson, 2010).  In 

Figuur 1 is te zien dat joint attention zorgt voor het makkelijker organiseren van de 

informatieverwerking.  Dat organiseren biedt zowel toevallige als gestructureerde 

sociale mogelijkheden om te leren  (Baldwin, 1995; in Mundy et al., 2009).  

 
Figuur 1. Schema over hoe leren aan de hand van imitatie en joint attention in zijn werk gaat (Mundy 

et al., 2009). 
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Joint attention bij kinderen met ASS. 

Problemen met joint attention zijn een belangrijk kenmerk bij kinderen met 

autisme, zoals ook blijkt uit de beschrijving van de DSM IV-diagnose ‘autistische 

stoornis’ (APA, 2000): duidelijke stoornissen in het gebruik van o.a. oogcontact, 

gebaren om de sociale interactie te bepalen; tekort in het spontaan proberen met anderen 

plezier, bezigheden of prestaties te delen.  

Deze problemen met joint attention bij kinderen met autisme zijn absoluut noch 

uniform (Mundy et al., 2009).  Het zou om meer gaan dan alleen een probleem met 

gezamenlijk de aandacht te richten op iets, het gaat ook om een stoornis in het spontaan 

sociaal gedrag stellen (L. Koegel, Carter & R. Koegel, 2003).  De meeste kinderen 

kunnen wel gebaren dat ze een bepaald voorwerp willen (dit zijn de zogenaamde 

protoimperatieve gebaren), maar ze gaan met hun gebaren geen interesse van anderen 

wekken voor de voorwerpen, noch voor het nut daarvan (dit zijn dan de zogenaamde 

protodeclaratieve gebaren) (Baron-Cohen, 1989; Mundy et al., 1986).  

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een verstoring in de basismechanismes 

van visuele controle van belang kan zijn in het verklaren van de problemen die kinderen 

met ASS hebben (Brenner, Turner & Muller, 2007; Johnson, Griffin, Csibra, Halit & 

Farronni, 2005; Landry & Bryson, 2004).  De gedragingen van kinderen met ASS en de 

gedragsproblemen die ze soms vertonen kunnen een effect zijn van de andere manier 

van waarnemen (Vermeulen & Degrieck, 2006).  Dit kan ook bekeken worden vanuit 

het PDP model.  Zoals hierboven beschreven is, stelt dit model dat visuele verwerking 

belangrijk is voor de ontwikkeling van joint attention en dus ook voor de latere sociaal-

cognitieve ontwikkeling.  Als de vroege visuele voorkeuren anders gericht zijn, de 

normale aandachtsbias naar sociaal relevante aspecten in de omgeving ontbreekt, dan 

heeft dat ook effecten op deze ontwikkelingen (Mundy, 1995; Mundy et al., 2009). 

Volgens het PDP model is joint attention een centrale vaardigheid die verstoord is bij 

mensen met ASS.  Deze verstoring biedt minder opportuniteiten om te leren in sociale 

situaties (zie Figuur 1) (Mundy et al., 2009). 

Uit onderzoek naar het onderscheid tussen RJA en IJA bij kinderen met ASS 

blijkt dat een verstoring in IJA veel robuuster is dan een verstoring in RJA.  Bij RJA is 

de verstoring veel minder te zien nadat het kind de cognitieve leeftijd van 30-36 

maanden bereikt, terwijl IJA-verstoring tot zeker in de adolescentie op te merken is 
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(Charman, 2004; Dawson et al., 2004; J. Hobson & P. Hobson, 2007; Mundy et al., 

1986; Mundy, Sigman & Kasari, 1994; Sigman & Ruskin, 1999). 

Deze observatie dat bij kinderen met ASS IJA een grotere verstoring vertoont 

dan RJA zou kunnen verklaard worden door de motivationele factor in rekening te 

brengen.  Als het kind een gedeelde aandacht wil initiëren, dan zal het moeten kiezen op 

welke manier hij of zij de aandacht van de andere persoon naar het bedoelde object of 

de bedoelde gebeurtenis wil krijgen (bv. door alternerend de persoon en het doel aan te 

kijken of door het doel te blijven aanschouwen).  Sociale stimuli kunnen een aversieve 

waarde hebben voor kinderen met autisme, of misschien werken die sociale stimuli bij 

hen simpelweg niet zo belonend als bij andere kinderen (Dawson, Meltzoff, Osterling, 

Rinalidi & Brown, 1998; Kinsbourne, 1987; Mundy, 1995).  Het kan echter ook zijn dat 

sociale stimuli net zoals bij andere kinderen een positieve waarde hebben, maar dat de 

visuele voorkeur voor objecten deze sociale stimuli minder interessant maken voor hen 

(Mundy et al., 2009).  Daarbij aansluitend is het misschien zo dat kinderen met ASS 

moeite hebben met het verschuiven van hun aandacht, een vaardigheid die bij IJA van 

belang is, want de aandacht wordt steeds verschoven van een object naar een persoon en 

terug naar een object (Kinsbourne, 1987).  Om hier meer duidelijkheid over te 

verkrijgen is verder onderzoek nodig.   

Conclusie. 

Verstoringen in joint attention blijken een belangrijk kenmerk te zijn van 

kinderen met ASS.  Waarschijnlijk heeft dit te maken met een verstoring in het 

basismechanisme van visuele controle.  Kinderen met ASS hebben minder aandacht 

voor sociale stimuli en hebben moeite om hun aandacht te verschuiven.  De gevolgen 

hiervan zijn dat IJA meer verstoord is dan RJA (want bij IJA is meer verschuiving van 

de focus nodig) en dat de ontwikkeling van de sociaal - cognitieve vaardigheden 

verstoord is.  Visuele verwerking is immers belangrijk voor de sociaal – cognitieve 

ontwikkeling van het kind.   

 

Behandelingen Gericht op Imitatie en Joint Attention 

 

Zoals in bovenstaande secties reeds beschreven is, spelen imitatie en joint 

attention een grote rol in het verklaren van de kenmerken van ASS.  Imitatie is een 
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belangrijk proces bij het aanleren van meer complexe cognitieve en sociale 

vaardigheden (Rogers & Vismara, 2008; Uzgiris, 1981) met als gevolg een grote 

invloed op de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling (Ray & Heyes, 2011).  

Rogers, Hepburn, Stackhouse en Wehner (2003) stelden dat kinderen met een veel 

duidelijker beeld van symptomen van autisme een zwakkere imitatie vertonen dan 

kinderen waarbij de symptomen minder duidelijk zijn.  Kinderen met ASS hebben 

problemen om het verband  te zien tussen de te imiteren persoon en diens interactie met 

de omgeving door de uitgevoerde acties.  Ze kijken immers enkel vanuit hun eigen 

perspectief, niet vanuit dat van een ander.  Dit zorgt ervoor dat kinderen met ASS meer 

problemen hebben met het imiteren van gebaren dan met imitatie van het gebruik van 

voorwerpen, omdat een interpretatie van de omgeving nodig is om deze gebaren te 

begrijpen.  

Zoals het PDP-model stelt, wordt eerst joint attention aangeleerd en van daaruit 

leert het kind andere vaardigheden aan.  Joint attention zorgt er immers voor dat de 

informatieverwerking op een eenvoudigere manier georganiseerd is.  Hoe snel joint 

attention aangeleerd wordt, is afhankelijk van hoe vaak het kind oefent (Mundy et al., 

2009).  Kinderen met ASS hebben problemen met visuele controle waardoor ze zowel 

minder gericht zijn op sociale stimuli en daardoor minder oefenen in joint attention, als 

meer moeite hebben om hun aandachtsfocus te verschuiven. Dit laatste is nodig om 

joint attention te kunnen initiëren.  

Het lijkt er ook op dat als kinderen met ASS op jonge leeftijd een behandeling 

krijgen, betere effecten bekomen worden.  Bij de jonge kinderen is er nog meer 

plasticiteit en er is nog niet zo veel deprivatie van sociale stimuli geweest waardoor 

problemen die daardoor ontstaan nog niet ten volle tot uiting komen (Helt et al., 2008; 

Kolb, Gibb & Gonzalez, 2001; Thomas & Karmiloff-Smith, 2002).  Daardoor zijn de 

meeste behandelingen die in de literatuur bestudeerd zijn gericht op jonge kinderen met 

ASS.  Hoewel de meeste studies die de effecten van trainingen in imitatie en joint 

attention nagaan een beperkte steekproef hebben, zijn ze toch veelbelovend voor het 

verdere onderzoek naar de behandeling van jonge kinderen met ASS (o.a. Charlop-

Christy, Le & Freeman, 2000; Ingersoll & Schreibman, 2006).  In wat volgt worden 

enkele onderzoekslijnen besproken die zich richten op een training in imitatie en/of joint 

attention. 
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Imitatie.
Er zijn verschillende methodes om imitatie bij jonge kinderen aan te leren.  Eén 

van die methodes is gebruik maken van video modeling.  Hierbij kijkt het kind  met 

ASS naar een DVD van een volwassen model die met een voorwerp speelt.  Hetzelfde 

voorwerp ligt ook op tafel naast het kind, zodat het kind het model kan imiteren.  

Charlop – Christy et al. (2000) redeneerden dat televisie voor kinderen met ASS heel 

motiverend kan zijn (motiverender dan dat het model in vivo in de therapieruimte is).  

Dezelfde onderzoekers hebben deze interventie ook vorm gegeven en vonden dat 

kinderen sneller vaardigheden aanleerden en deze ook beter konden generaliseren dan 

bij een interventie met een model in vivo.  Uit de meta-analyse van Bellini en Akullian 

(2007) bleek dat deze interventie vooral effect heeft op de functionele vaardigheden, 

gevolgd door het effect op sociaal-communicatieve vaardigheden en 

gedragsvaardigheden.   

Daarnaast is  uit verschillende studies gebleken dat kinderen met autisme meer 

sociaal geëngageerd  en interactief meewerken als een volwassene het kind ook imiteert 

(Dawson & Adams, 1984; Dawson & Galpert, 1990).  Een voorbeeld van een 

naturalistische training die gebruik maakt van wederzijdse imitatie is de Reciprocal 

Imitation Training (RIT) van Ingersoll en Schreibman (2006).  Deze interventie richt 

zich op gegeneraliseerde spontane imitatievaardigheden bij jonge kinderen met ASS.  

Het doel van deze training is niet een accurate imitatie van een specifieke actie te 

bekomen, maar wel om al spelende de meeste van de acties van het model te imiteren, 

zonder dat er een associatie gemaakt wordt tussen een gedrag en het object waar op dat 

moment mee gespeeld wordt.  Er wordt gebruik gemaakt van verschillende 

gedragsmatige technieken, zoals contingente imitatie (dit wil zeggen dat de imitatie 

volledig afhankelijk is van voorgaande imitatie), fysieke prompting (dit is het uitlokken 

van gedrag op een fysieke manier, bijvoorbeeld door aanraking) en bekrachtiging 

(Hermans, Eelen & Orlemans, 2007).  Het kind krijgt hierbij de kans om te ontdekken 

dat imitatie ook intrinsiek motiverend kan zijn.  

Cardon en Wilcox (2011) hebben ‘video modeling’, een methodiek die meer 

motiverend zou werken bij kinderen met ASS dan een methodiek met een levende 

persoon voor zich, vergeleken met deze RIT.  De conclusie was dat beide interventies 

effectief bleken, alleen vertoonden de kinderen die via video modeling getraind werden 
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een snellere groei in imitatievaardigheden dan kinderen die RIT volgden.  De kinderen 

die RIT volgden, vertoonden bij het einde van de training echter een even grote 

verbetering in de imitatievaardigheden.  Daar waar bij kinderen in de video 

modelinggroep een stagnatie in de verbetering van vaardigheden op te merken was 

halfweg de training, bleef de verbetering bij kinderen in de RITgroep op een constant 

niveau verder groeien.  

Niet alleen verhoogt deze RIT de imitatievaardigheden, het leidt ook tot een 

verhoging van de RJA-vaardigheden (echter niet van IJA-vaardigheden) (Ingersoll & 

Schreibman, 2006).  Interessant aan de studies over RIT is ook dat de onderzoekers de 

sociale validiteit van de interventie nagegaan zijn.  De observatoren waren zich niet 

bewust van het stadium waarin het kind zich bevond in de interventie.  Ze 

concludeerden dat de kinderen na een RIT meer passende imitatie stelden, alsook meer 

gebaren, spel en sociaal engagement vertoonden dan voor de interventie (Ingersoll, 

Lewis & Kroman, 2007). 

Deze RIT-interventie richt zich op de imitatie van het gebruik van objecten, 

maar ook op de imitatie van gebaren.  Dit laatste is belangrijk, niet alleen omdat het 

moeilijker is om imitatie van gebaren te trainen (Ingersoll et al., 2007), maar ook en 

vooral gezien dat het gebruik van gebaren bij kinderen met ASS veel minder (en minder 

complex) is dan bij andere kinderen (Buitelaar, van Engeland, de Kogel, de Vries & van 

Hooff, 1991; Mundy et al., 1986).  Vooral het gebruik van gebaren om aandacht te 

delen of voor het uiten van gevoelens is verstoord (Attwood, Frith & Hermelin, 1988; 

Loveland & Landry, 1986).  Dit uiten van gevoelens gebeurt grotendeels via 

gelaatsuitdrukkingen.  Door hun gebrekkige voeling met de sociale wereld kunnen 

jonge kinderen met ASS gelaatsuitdrukkingen van anderen soms met een ongepaste 

affectieve reactie beantwoorden.  DeQuinzio, Townsend, Sturmey en Poulson (2007) 

hebben bij drie kinderen tussen de 3 en 6 jaar gewerkt rond imitatie van 

gelaatsuitdrukkingen.  Ze hebben hierbij onder andere gebruik gemaakt van modeling, 

prompting en differentiële bekrachtiging.  De kinderen vertoonden een verhoging van 

ongeveer 60% meer gelaatsuitdrukkingen die gelijk waren aan die van het model.  Twee 

van de drie kinderen generaliseerden hun gepaste gelaatsuitdrukkingen ook bij het zien 

van een onbekende stimulus.  Het aantal participanten was klein, er was ook slechts één 
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stimulus om de generalisatiemogelijkheden na te gaan, maar deze studie biedt in ieder 

geval perspectief voor verder onderzoek.  

 Joint attention.
Ook joint attention kan verbeterd worden aan de hand van een specifieke 

training, los van een imitatietraining (o.a. Kasari, Freeman & Paparella, 2006; 2007;  

Pierce & Schreibman, 1995; Rocha, Schreibman & Stahmer, 2007).  Die training kan 

ook een verbetering in de sociale en cognitieve ontwikkeling veroorzaken.  Zo leidt een 

toename in joint attentionvaardigheden ook tot een toename in sociale interacties, 

spontane spraak, functioneel en symbolisch spel en in positief affect (Whalen & 

Schreibman, 2006). 

Een interventie gericht op joint attention heeft normaal zowel de RJA- als IJA-

vaardigheden als focus.  Kasari et al. (2006) gingen nog een stap verder.  Zij hebben het 

effect van een joint-attentiontraining bovenop een standaardbehandeling (Applied 

Behavior Analysis (Lovaas, 1981)) bekeken bij 20 jonge kinderen met ASS.  Daarnaast 

hebben ze, op dezelfde wijze, een specifieke interventie gericht op symbolisch spel 

onderzocht bij 21 jonge kinderen met ASS.  Deze kinderen werden vergeleken met 

kinderen die enkel de standaarbehandeling kregen.  Uit de resultaten blijkt dat kinderen 

die de joint attentiontraining volgden achteraf meer RJA vertoonden en meer 

gezamenlijke betrokkenheid met hun moeder initieerden.  Dit laatste wijst op een 

gegeneraliseerd effect, gezien de moeder tijdens de training zelf niet deelnam aan de 

sessies.  Daarnaast bleek dat zowel de kinderen met extra training in joint attention als 

de kinderen die een training in symbolisch spel kregen, meer een gezamenlijke focus 

vertoonden.  Een specifieke joint attentiontraining leidt echter niet tot een verbeterd 

niveau van symbolisch spel.  

 

Zowel Meindl en Cannella-Malone (2011) als White et al. (2011) hebben ook de 

procedures hierbij nauwgezet bekeken.  Daaruit blijkt dat de RJA- en IJA-vaardigheden 

tot nu toe apart of sequentieel aangeleerd worden.  Indien ze sequentieel aangeleerd 

worden, is er vaak eerst een interventie gericht op RJA en dan pas op IJA.  Sommige 

studies (o.a. Rocha, Schreibman & Stahmer, 2007) konden aantonen dat een interventie 

gericht op RJA ook tot een verbetering in de IJA-vaardigheden leidt, maar lang niet alle 

studies kunnen deze bevinding bevestigen.  

23 
 



 
 

Zowel bij een training in RJA- als in IJA-vaardigheden is het gebruik van 

simpele procedures vaak meer succesvol dan het gebruik van meer complexe 

procedures.  Het verschil tussen beide is dat er bij meer complexe procedures meer 

technieken gehanteerd worden dan bij de simpele procedures.  Er zijn verschillende 

gedragsmatige en ontwikkelingsgerichte technieken effectief gebleken.  De 

gedragsmatige technieken zijn: gebruik maken van het gepreoccupeerde voorwerp 

(heeft vooral effect op de IJA-vaardigheden), het gebruik maken van bekrachtiging 

(liefst met sociale bekrachtigers, cf. infra), shaping, prompting en uitdoving.  Ter 

verduidelijking: bij shaping gaat men het kind een gedrag aanleren door stapsgewijs het 

kind te belonen voor wat het gerealiseerd heeft.  Er worden steeds hogere eisen aan het 

kind gesteld alvorens dat het de beloning kan krijgen, tot het volledige (complexe) 

gedrag aangeleerd is op het gewenste niveau.  Die beloningen (het gepreoccupeerde 

voorwerp, een sociale bekrachtiger,…) maken deel uit van de prompting: ze zorgen 

ervoor dat het gewenste gedrag uitgelokt wordt.  Als het volledige gedrag met behulp 

van shaping aangeleerd is, dan gaat men de beloning van het gedrag loskoppelen door 

de beloning steeds minder op het gedrag te laten volgen.  Dit is de uitdoving (Hermans 

et al., 2007). Ontwikkelingsgerichte technieken zijn bv. spel en gebruik maken van de 

zone van naaste ontwikkeling (dit laatste verwijst naar de vaardigheden die het jonge 

kind nog niet alleen kan, maar er wel in slaagt als het bijgestaan wordt door een 

volwassene, zoals eten met mes en vork: het lukt enkel als een volwassene het vlees 

snijdt) (Berk, 2006; Vygotski, 1962).  Idealiter zou er een combinatie van beide soorten 

technieken in de interventie moeten voorkomen.  Het voordeel van de interventies met 

meer complexe procedures is dat het meer naturalistische interventies zijn en dat de 

ouders vaak als trainers ingeschakeld worden, wat de generalisatie van de effecten 

bevordert (Meindl & Cannella-Malone, 2011; White et al., 2011). 

Bij kinderen die veel stereotiep gedrag stellen is het moeilijker om de aandacht 

te trekken naar een andere stimulus dan hun zelfstimulerend gedrag (Bishop, Richler & 

Lord, 2006; Szatmari et al., 2006).  Daar dienen trainers zeker rekening mee te houden.  

Daarom wordt in trainingen vaak gebruik gemaakt van door het kind gegeerde 

voorwerpen om RJA- of IJA- vaardigheden te trainen.  Men moet er zich echter 

bedachtzaam op zijn dat kinderen met ASS gedrag kunnen stellen in functie van het 

bekomen van het voorwerp, eerder dan dat het gestelde gedrag een uitdrukking van RJA 
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of IJA is.  De gebaren zijn dan eerder protoimperatief dan protodeclaratief.  Kinderen 

met ASS hebben echter problemen met sociale interactie (omdat ze minder oog hebben 

voor sociale stimuli, er minder toe gemotiveerd zijn,…, cf. supra in het deel ‘Joint 

attention bij kinderen met ASS’), dus soms zal een gegeerd voorwerp (initieel) wel 

nodig zijn tijdens de training.  Toch zijn er reeds enkele studies (o.a. Taylor & Hoch, 

2008) die aantonen dat bij sommige kinderen een sociale bekrachtiger voldoende is om 

een verhoging in de RJA/IJA-vaardigheden te bekomen.  Bij welk kind dit werkt (en 

welke soort sociale bekrachtiging dan werkt: fysieke aanraking, oogcontact, verbale 

opmerkingen,…) en bij wie toch een voorwerp nodig is (als dan niet met toegang tot het 

voorwerp) is voer voor verder onderzoek (Meindl & Cannella-Malone, 2011).  

 Sociaal-communicatieve vaardigheden.

In de review naar evidence-based behandelingen van Rogers en Vismara (2008) 

wordt, naast de Applied Behavior Analysis behandeling (Lovaas, 1981) die goed 

gefundeerd gebleken is volgens Chambless en Hollon (1998), verwezen naar het 

Scottish Centre for Autism Preschool Treatment Programme (Salt et al., 2002).  Dit 

programma focuste zich op imitatie en joint attention, maar ook op taal, sociale 

wederkerigheid en spel en werd naast een eventuele andere behandeling gegeven.  Deze 

behandeling levert significante resultaten op bij jonge kinderen met autisme: in 

vergelijking met een wachtlijstgroep is er bij de kinderen in de behandelgroep na 5-6 

weken een betere score op de subtests ‘Sociale vaardigheden’, ‘Dagelijkse 

vaardigheden’ en ‘Motorische vaardigheden’ van de Vineland Adaptive Behavior 

Scales (Sparrow, Balla & Ciccetti, 1984), de gemeten imitatie is beter, alsook de joint 

attention en  sociale interactie.  Wel lijkt het er op dat de kinderen in de behandelgroep 

door deze interventie niet verbeterden in hun imitatie/joint attention vaardigheden, maar 

constant bleven.  De kinderen in de wachtlijstgroep daarentegen daalden in hun scores 

op imitatie/joint attention.  Rogers en Vismara (2008) hebben dan aan de hand van de 

gegevens van de studie van Salt et al. (2002) de effect sizes  voor imitatie en joint 

attention berekend en deze blijken groter te zijn dan 1.0 (Cohen’s d > 1.0).  We kunnen 

hier dus van een groot effect spreken.  

In de studie van Kasari et al. (2006) werd opgemerkt dat kinderen in de 

symbolisch spelconditie niet alleen meer types spel en spel van een hoger niveau 

vertoonden na de training, ze bereikten ook significant betere joint 
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attentionvaardigheden dan voor de training.  Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 

een training in symbolisch spel, net als een joint attentiontraining gaat over een 

gezamenlijke betrokkenheid tussen het kind en de trainer.  Gezien tijdens het tweede 

deel van elke sessie de trainer het verloop van de sessie laat afhangen van wat het kind 

doet, merkt het kind dat een gezamenlijke betrokkenheid positieve effecten kan hebben.  

Tijdens de standaardbehandeling is er geen kindgestuurd moment ingebouwd en 

kinderen die enkel deze interventie krijgen, vertonen geen verbetering in hun joint 

attentionvaardigheden (Kasari et al., 2006).  Bij een follow up één jaar later is er zowel 

in de joint attention- als in de symbolisch spelgroep nog steeds een stijging in joint-

attentionvaardigheden te zien en is er ook meer en meer generalisatie naar andere 

personen.  Deze effecten zijn het sterkst bij de kinderen die een training in symbolisch 

spel gevolgd hebben (Kasari, Paparella & Freeman, 2008). 

 Conclusie.
Het onderzoek naar de effectiviteit van een specifieke training in imitatie of joint 

attention bij jonge kinderen met ASS is in volle ontwikkeling: er zijn trainingen in 

imitatie die effectief gebleken zijn en ook een effect hebben op de joint 

attentionvaardigheden, maar ook een specifieke joint attentiontraining blijkt effectief in 

het verbeteren van de imitatie- en joint attentionvaardigheden.  In deze trainingen wordt 

vooral gebruik gemaakt van technieken uit de gedragstherapie, zoals shaping, uitdoving 

en bekrachtiging, maar ook van ontwikkelingsgerichte technieken zoals spel en de zone 

van naaste ontwikkeling.  De bevindingen die reeds gepubliceerd zijn, zijn in ieder 

geval hoopgevend.  Zoals in sommige studies reeds vermeld is (o.a. Whalen & 

Schreibman, 2006), zou een verbetering in de belangrijke problemen bij autisme, zoals 

imitatie en joint attention, ook een verbetering in  andere probleemgedragingen die 

kenmerkend zijn bij kinderen met autisme (zoals een toename in sociale interacties, 

alsook spontane spraak en functioneel en symbolisch spel) moeten kunnen 

teweegbrengen. 

 

Generalisatie 
 

Kinderen met ASS hebben problemen met generaliseren.  Een oorzaak hiervoor 

kan een gebrekkige centrale coherentie of het (te) detailgericht denken zijn.  Door hun 
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focus op details hebben kinderen met ASS moeite om stukken informatie te integreren 

tot een geheel.  Ze hebben dan ook moeite om, naast het gestelde gedrag zelf, ook de 

context er rond (en dus de functie van dat gedrag) te zien (Frith, 1989; Gulsrud, Kasari, 

Freeman, & Paparella, 2007).  Daarnaast kan het echter ook zijn dat er te hoge eisen aan 

de kinderen gesteld worden.  Kinderen met ASS hebben op sociaal vlak een 

ontwikkelingsachterstand, maar daar wordt niet altijd rekening mee gehouden bij het 

aanleren van nieuwe vaardigheden.  Daardoor gebeurt het vaak dat de aan te leren 

vaardigheden nog te ver verwijderd zijn van wat het kind aankan met behulp van de 

zone van naaste ontwikkeling (Gulsrud, et al., 2007; Vygotski, 1962). 

Tot op heden vinden veel van de trainingen in imitatie en joint attention plaats in 

een therapieruimte, al dan niet ook met andere personen dan de therapeut (zoals ouders, 

broer of zus) aanwezig.  Een verbetering in gedrag na de training in die setting zegt op 

zich echter niet veel over het gedrag in de natuurlijke omgeving van het kind.  Slechts 

enkele onderzoeken vermelden ook gegevens over generalisatie en deze zijn niet altijd 

even hoopgevend (o.a. Jones, Carr & Feeley, 2006).  Toch is net dit wat ouders van 

kinderen met ASS hopen te bekomen als ze hun kind een behandeling laten volgen.  

Vaak worden kinderen tijdens de interventie als het ware getraind in het uitvoeren van 

bepaalde gedragingen.  Dit heeft tot gevolg dat het kind het gedrag uiteindelijk wel kan, 

maar de link met de functie van het gedrag niet legt.  Generalisatie van dat gedrag naar 

een andere context is dan onwaarschijnlijk (Kasari & Lawton, 2010).  Toch zijn er 

elementen die generalisatie zouden kunnen bevorderen (White et al., 2011):  

• via spel vaardigheden aanleren, want spel is voor een kind een natuurlijke  

context waarin vele vaardigheden aangeleerd worden.  Een spel heeft ook als 

voordeel dat er zowel op de imperatieve en declaratieve vorm van joint attention 

gewerkt wordt, het is tot op heden nog niet duidelijk hoe een interventie op een 

meer rechtstreekse manier op beide vormen kan inwerken.  

• tijdens de interventie gebruik maken van natuurlijke communicatiepartners, 

zoals ouders, broers/zussen of leeftijdsgenoten.  Niet alleen heeft de therapie dan 

een meer natuurlijk karakter, oudertraining kan ook helpen om de getrainde 

vaardigheden te onderhouden en te generaliseren.  Daarbij is het meteen ook een 

manier om het aantal trainingssessies te verhogen (Kasari & Lawton, 2010). 
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Toch is er reeds  evidentie voor generalisatie van de therapieruimte naar de 

thuiscontext.  In de studie van Kasari et al. (2006) werd de generalisatie van joint 

attentionvaardigheden naar de interactie met de moeder nagegaan.  Daaruit blijkt dat, na 

een joint attentiontraining, het kind beduidend meer een gezamenlijke betrokkenheid 

initieert dan voor de training en dan kinderen die enkel een standaardbehandeling 

gevolgd hebben.  

Daarnaast kunnen kinderen met ASS ook hun aangeleerde vaardigheden 

generaliseren naar andere stimuli dan deze die gebruikt werden tijdens de training.  

Gulsrud et al. (2007) vonden in hun studie, die qua opzet vergelijkbaar is met die van 

Kasari et al. (2006) (enkel is er bij deze studie geen controlegroep opgenomen), dat 

kinderen met ASS die een extra joint attentiontraining volgden ook langer alternerend 

kunnen kijken van de trainer naar een nieuwe, onbekende stimulus van auditief- visuele 

of auditieve aard.  Kinderen in de symbolisch spelgroep vertoonden deze generalisatie 

naar nieuwe stimuli niet.  Waarschijnlijk worden kinderen in de joint attentiongroep, 

naarmate te training vordert, meer en meer vaardig in het verschuiven van hun aandacht 

en leren ze zo meer flexibel omgaan met stimuli in de omgeving.  Kinderen in de 

symbolisch spelgroep leren dit niet en dienen bij het verschijnen van een onbekende 

stimuli dus een heel andere reactie te vertonen. 

 

Adaptief Gedrag 
 

Adaptief gedrag kan geformuleerd worden als het geheel van conceptuele, 

sociale en praktische vaardigheden die door anderen aangeleerd worden om in het 

dagelijks leven te kunnen functioneren (American Association on Intellectual and 

Developmental Disabilities [AAIDD], 2012).  Het is belangrijk voor ogen te houden dat 

adaptief gedrag niet het omgekeerde is van maladaptief gedrag.  Maladaptief gedrag is 

een apart construct en kan dus gelijktijdig voorkomen met adaptief gedrag (Luckasson, 

Borthwick-Duffy, Buntinx, Coulter & Craig, 2002).  Een kind kan in staat zijn om zelf 

op een goede manier de tanden te poetsen (het kind heeft de gedragingen onder de knie), 

maar kan tegelijk ook bewust met de tandpasta knoeien.  De gedragingen die bij ‘tanden 

poetsen’ horen onder de knie hebben is adaptief want het verhoogt de mondhygiëne, het 

knoeien met de tandpasta daarentegen is in dit geval maladaptief, ongewenst gedrag 
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want het kind kan de tanden ook poetsen zonder knoeien (maar vindt dit knoeien leuk).  

Ook moet bij het formuleren van de definitie rekening gehouden worden met drie 

zaken: adaptief gedrag is leeftijdsgerelateerd (het kind moet motorisch voldoende 

ontwikkeld zijn om zelf de tanden te kunnen poetsen), het wordt bepaald door de 

verwachtingen of eisen van anderen (de ouders verwachten dat het kind de tanden 

poetst) en het gaat om alledaags gedrag, niet om de mogelijkheden (het kind beseft dat 

het de tanden moet poetsen voor het slapengaan en doet dat dan ook).  Het gaat er bij 

adaptief gedrag dus niet om een vaardigheid te hebben, maar om ze ten gepaste tijden te 

kunnen gebruiken (Sparrow et al., 1984).  

Veel vaardigheden die noodzakelijk zijn om in het dagelijks leven te kunnen 

functioneren, dit zijn vooral vaardigheden die te maken hebben met zelfredzaamheid 

(zoals tanden poetsen), worden aangeleerd door eigen ervaring of door middel van 

observationeel leren.  Het basisprincipe bij dit laatste is de imitatie van een model, 

daarom wordt het vaak ook ‘sociaal leren’ genoemd (Brysbaert, 2006).  Zoals in het 

deel ‘Imitatie bij kinderen met ASS’ besproken is, zijn er bij jonge kinderen met 

autisme problemen met leren door middel van imitatie doordat ze minder oog hebben 

voor de (sociale) omgeving waarin de te imiteren gedragingen gesteld worden. 

Daardoor ontwikkelen ze een gebrek aan sociaal-cognitieve vaardigheden met als 

gevolg dat hun sociaal adaptief gedrag traag en inefficiënt is (Klin, Jones, Schultz & 

Volkmar, 2003). 

 

Sociaal – Emotionele Ontwikkeling 

 

De typische sociaal-emotionele ontwikkeling kan best verduidelijkt worden 

gebruik makend van de theorie van Erik Erikson (1950).  De eerste vier fases worden 

hieronder kort beschreven (Brysbaert, 2006): 

• De eerste fase doet zich voor tijdens het eerste levensjaar.  Hierin doet het 

kind zijn eerste ervaringen met de sociale wereld op.  Het kind krijgt 

vertrouwen in de wereld als de ouders warm en zorgzaam met hem of 

haar omgaan.  Is dit niet het geval, dan kan er bij het kind een 

fundamenteel wantrouwen in de wereld ontstaan.  
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• Tijdens de tweede fase, als het kind 1-3 jaar oud is, worden vele nieuwe 

mentale en motorische vaardigheden ontwikkeld.  Kenmerkend voor deze 

fase is ook dat het kind zelf wil gaan beslissen.  Afhankelijk van hoe de 

ouders hiermee omgaan, kan het kind autonomie dan wel een gevoel van 

twijfel en schaamte ontwikkelen. 

• De derde fase wordt gedomineerd door het beeld van wat en vooral van 

wie het kind later wil worden.  Kinderen tussen 3 en 6 jaar houden zich 

vaak bezig met het naspelen van de rollen van volwassenen.  De taak van 

de ouders is dan om dit zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat het kind 

meer initiatiefneming, samen met een gevoel van ambitie en 

verantwoordelijkheid uitbouwt en dit zonder te veel klemtoon te leggen 

op initiatief, anders kan het kind overmatige controledrang en 

schuldgevoelens ontwikkelen. 

• Tijdens de lagere schooljaren (6 – 11 jaar) doet zich de vierde fase voor.  

Hierin worden de aangeleerde vaardigheden geoefend en leren kinderen 

met anderen samenwerken.  Dit is de basis voor vlijt in het latere leven, 

maar als tijdens deze fase negatieve ervaringen opgedaan worden, kunnen 

minderwaardigheidsgevoelens en een gevoel van incompetentie 

opduiken.  

 

Kinderen met autisme hebben reeds in de eerste fase moeilijkheden om deze fase 

op dezelfde manier als normaal ontwikkelende kinderen te doorlopen.  Ervaringen in de 

sociale wereld worden bij hen veel minder opgedaan omdat kinderen met ASS veel 

minder aandacht hebben voor gebeurtenissen in de sociale omgeving (cf. supra, o.a. in 

‘Imitatie bij kinderen met ASS’ en ‘Joint attention bij kinderen met ASS’).  Daardoor 

zijn kinderen met autisme vatbaarder voor sociaal-emotionele problemen dan kinderen 

zonder problemen met imitatie en joint attention.  Immers, als de vroege visuele 

voorkeuren van kinderen met ASS anders gericht zijn dan bij kinderen met een normale 

ontwikkeling en de normale aandachtsbias naar sociaal relevante aspecten in de 

omgeving ontbreekt, dan heeft dit, naast een effect op joint attention, ook een effect op 

onder andere de sociaal-cognitieve ontwikkeling (Helt et al., 2008; Mundy, 1995; 

Mundy et al., 2009).  Wel is reeds gebleken dat als kinderen met ASS vroeg in de 
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ontwikkeling hun emoties leren reguleren, het voorkomen van angstgerelateerde 

problemen vermeden kan worden (Kasari & Lawton, 2010).  

 

Besluit 
 

Bij kinderen met ASS zijn vooral verstoringen in de sociale interactie te zien.  

Doordat kinderen via imitatie hun sensorimotorische schema’s uitbreiden, speelt 

imitatie een rol in het aanleren van vaardigheden.  Het heeft dan ook een invloed op de 

cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van het kind.  Kinderen met ASS 

imiteren enkel vanuit hun eigen perspectief en hebben daarbij geen oog voor de 

omgeving.  Daardoor missen ze veel informatie die hun sensorimotorische schema’s 

beperkt houden.  Zo kunnen ze een gedraging vaak wel imiteren, maar begrijpen ze de 

betekenis ervan niet.  Ze leren dan ook de relatie tussen stimulus X die voorkomt in de 

omgeving en gedrag Y, dat als reactie daarop gesteld wordt, vaak niet.   

Niet alleen bij imitatie, maar ook (en vooral) bij joint attention is het waarnemen 

van (sociale) stimuli in de omgeving belangrijk.  Als kinderen geen aandacht hebben 

voor de reactie van een ander, kunnen ze ook het verschil met hun eigen gedrag niet 

zien.  Dit wil zeggen dat de basis voor het ontwikkelen van joint attention niet aanwezig 

is.  Joint attention is nochtans een belangrijke vaardigheid in het organiseren van de 

informatieverwerking en dus in de sociaal-cognitieve ontwikkeling van het kind.  

Er zijn reeds verschillende interventies die werken op het ontwikkelen van 

imitatie- en joint attentionvaardigheden.  Interventies waar enige evidentie voor 

effectiviteit van te vinden is, zijn onder andere video modeling, Reciprocal Imitation 

Training, joint attentiontraining en een algemene training in sociaal - communicatieve 

vaardigheden, zoals het Scottish Centre for Autism Preschool Treatment Programme.  

De meeste van deze interventies richten zich echter nog te weinig op de generalisatie 

van de verworven vaardigheden naar de dagelijkse omgeving van het kind.  Dit zou 

evenwel het doel van elke interventie moeten zijn, zodat het kind meer adaptief gedrag 

kan leren stellen en er zich op sociaal-emotioneel vlak minder problemen voordoen. 
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Probleemstelling 
 

Door hun beperkte kijk op stimuli in de omgeving, hebben kinderen met ASS 

vaak problemen met imitatie.  Imitatie is echter een goede manier om hun 

sensorimotorische schema’s uit te breiden.  Daarmee kunnen kinderen vaardigheden 

aanleren die nodig zijn om te functioneren in het dagelijkse leven en adaptief gedrag te 

stellen.  

Joint attention is, net als spelvaardigheden, een uiting van een beginnend begrip 

van de mentale representatie van anderen (Baron-Cohen, Tager-Flusberg & Cohen, 

1994).  Het zijn belangrijke factoren bij het ontwikkelen van een theory of mind en dus 

bij het leren herkennen van het perspectief van een andere.  Zoals hierboven beschreven 

is joint attention ook belangrijk in het proces van sociaal leren.  Dit sociaal leren zou te 

maken hebben met een associatie die er gemaakt wordt tijdens de joint attention, tussen 

informatieverwerking van de aandacht van zichzelf en  anderen en de lexicale en 

semantische verwerking van de informatie (Henderson, Yoder, Yale & McDuffie, 2002; 

Mundy & Jarrold, 2010).  Er is dus reden om aan te nemen dat bij jonge kinderen met 

ASS een training in imitatie en joint attention gunstige effecten kan opleveren.  Zoals in 

het deel ‘Behandelingen gericht op imitatie en joint attention’ reeds besproken is, lijkt 

men betere effecten te bekomen als de behandeling reeds op jonge leeftijd start.  De 

reden hiervoor is dat jonge kinderen nog meer plasticiteit hebben en nog niet zo veel 

deprivatie van sociale stimuli hebben gehad.  Daardoor zijn de problemen die jonge 

kinderen op sociaal vlak ervaren nog beperkt (Helt et al., 2008; Kolb et al., 2001; 

Thomas & Karmiloff-Smith, 2002). 

Kinderen met ASS die tegen hun vijfde à zesde levensjaar kunnen spreken, 

zouden een betere prognose hebben.  Kasari et al. (2008) hebben met hun studie de 

hypothese dat joint attentionvaardigheden bijdragen tot de taalontwikkeling kunnen 

staven.  Als een kind zijn blik op een object legt, gaat een volwassene dit object immers 

vaak benoemen (Baldwin, 1991).  Er is dan sprake van een gezamenlijke betrokkenheid 

zonder dat er echt al wederzijdse communicatie moet zijn, een vaardigheid die voor 

kinderen met ASS vaak nog te moeilijk is (Kasari et al., 2008).  Deze onderzoekers 

vonden ook dat kinderen met een laag ontwikkelingsniveau meer progressie in de 
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taalontwikkeling vertoonden indien ze deel uitmaakten van de joint attentionconditie 

(een joint attentiontraining bovenop een standaardbehandeling met ABA-principes).  

Uit onderzoek blijkt dat ouders vooral belang hechten aan een verbetering in de 

sociale interactie van hun kind met ASS, vooral dan vriendschappen aangaan, alsook 

een vermindering van het maladaptief gedrag en een verbetering in de communicatie 

(Pituch et al., 2011; Rodger, Braithwaite & Keen, 2004; Whitaker, 2007).  Ook blijkt 

dat ouders meestal net het meeste belang hechten aan de gebieden waarin het kind het 

meeste problemen vertoont (Pituch et al., 2011).  Kinderen met ASS hebben echter 

grote moeite om nieuw aangeleerd gedrag ook over te brengen naar andere situaties 

(Spradlin & Siegel, 1982).  Slechts recentelijk komt dit aspect naar voor in het 

onderzoek naar behandelingen van jonge kinderen met ASS (o.a. Kasari et al., 2006). 

 

Op grond van bovenstaande gegevens wordt in deze masterproef nagegaan of 

een specifieke training in imitatie en joint attention een effect heeft op het sociaal-

emotioneel en adaptief gedrag van jonge kinderen met ASS in hun dagdagelijkse 

omgeving.  Dit gebeurt aan de hand van een vergelijking tussen twee groepen jonge 

kinderen met ASS, waarvan één groep een standaardbehandeling volgt en de andere 

groep naast een standaardbehandeling ook een imitatie- en joint attentiontraining krijgt.  

Meer specifiek wordt in deze masterproef gekeken naar:  

• symptomen van autisme, waargenomen door de ouders; 

• internaliserende problemen, zoals teruggetrokken zijn of zich angstig 

gedragen en dit zowel thuis als op school;  

• gedragsproblemen, zowel thuis als op school (de zogenaamde 

externaliserende problemen, zoals agressief gedrag of aandachtsproblemen); 

• sociaal-communicatieve vaardigheden in de thuiscontext; 

• zelfredzaamheid in de thuiscontext; 

• motorische vaardigheden in de thuiscontext.  
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Methode 
Steekproef 

 

Om een steekproef te selecteren, zijn verschillende multidisciplinaire 

behandelcentra in Vlaanderen schriftelijk gevraagd om aan de hand van een vragenlijst 

hun behandelaanbod te beschrijven.  Tevens werd reeds de vraag gesteld of ze interesse 

hadden om mee te werken aan het onderzoek.  Uit de teruggekregen vragenlijsten 

werden de centra die een standaardbehandeling met of zonder specifieke training in 

imitatie en joint attention aanbieden geselecteerd en opgebeld.  Daarbij werd gevraagd 

om hun behandelwijze meer uitgebreid te beschrijven.  Ook werd opnieuw de vraag 

gesteld of men wou deelnemen aan het onderzoek.  Is hier mee ingestemd, dan werden 

de ouders van de kinderen die de behandelingen volgen gecontacteerd.  Indien zij een 

informed consent ondertekenden, dan werd aan de ouders gevraagd om voor en na het 

onderzoek een paar vragenlijsten in te vullen.  Enkel de kinderen waarvan tijdens beide 

momenten de vragenlijsten ingevuld zijn, werden uiteindelijk opgenomen in het 

onderzoek.  Doordat verschillende ouders niet alle vragenlijsten ingevuld hebben, is de 

steekproefgrootte van 46 gedaald naar 25 kinderen.  Oorspronkelijk waren er 22 

kinderen opgenomen in de imitatie en joint attentiongroep en 24 kinderen in de groep 

met enkel een standaardbehandeling.  De uiteindelijke steekproef bevat 12 kinderen in 

de imitatie en joint attentiongroep en 13 kinderen in de groep van de 

standaardbehandeling.  Op basis van een t-test voor onafhankelijke steekproeven en een 

chi-kwadraattoets kan gesteld worden dat de kinderen die weggevallen zijn niet 

significant verschillend zijn dan de kinderen die in het onderzoek opgenomen zijn op 

vlak van de vergeleken kenmerken (de leeftijd tijdens de pretest, de mentale leeftijd, de 

IQ-score en hoe lang het kind al in behandeling is), maar er waren van sommige 

weggevallen kinderen te weinig gegevens beschikbaar om daar volledig uitsluitsel over 

te geven. De uiteindelijke groepen kinderen verschillen ook niet significant van elkaar 

op vlak van de onderzochte kenmerken (Tabel 1).  In de imitatie- en joint attentiongroep 

zitten 1 meisje en 11 jongens, in de standaardgroep zitten 2 meisjes en elf jongens.  Ook 

dit verschil is niet significant, χ²(1) = 0.29, p = .59.  
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Tabel 1. Vergelijking van de belangrijkste kenmerken van de kinderen in beide behandelgroepen. 

 

Kenmerken  Standaardbehandeling  Standaardbehandeling Toets 

+ imitatie en joint attention  

M (SD)   M(SD) 

 
Leeftijd pretest   55.48 (2.87)  47.35 (3.45)    t(22.56) = 1.81, p = .08 
(maanden) 
IQ‐score        73,67 (5.59)    68.54 (4.85)     t(22.24) = 0.69, p = .50 
Therapie voor start onderzoek  8 (2.88)      6.39 (2.35)        t(12) = 0.42, p = .68 
(maanden) *           

 
Nota: * slechts bij 5 van de 12 kinderen in de imitatie en joint attentiongroep en bij 9 van de 13 kinderen 

in de standaardgroep waren deze gegevens beschikbaar. 

 

Van de kinderen die uiteindelijk opgenomen zijn in het onderzoek, gingen er 6 

naar het gewone kleuteronderwijs, 12 naar het gewoon kleuteronderwijs, maar met 

GON-begeleiding, 3 kinderen gingen naar het bijzonder kleuteronderwijs en 2 kinderen 

gingen nog niet naar school (Tabel 2).  Het aantal kinderen die GON-begeleiding 

kregen, naast de behandeling in het behandelcentrum, verschilt niet significant tussen de 

groepen, χ²(1) = 1.99, p = .16. 
Tabel 2: Aantal kinderen per vorm van onderwijs 
 

School   Standaardbehandeling   Standaardbehandeling 
  + imitatie en joint attentiontraining 

(n = 12)    (n = 13) 
Gewoon kleuteronderwijs  3     3 

Gewoon kleuteronderwijs   4     8 

met GON-begeleiding 

Bijzonder kleuteronderwijs  3     0 

Nog niet schoolgaand   0     2 

 

De behandelingscentra die deelnamen aan het onderzoek werken 

multidisciplinair, dus de behandeling van kenmerken van ASS (standaardbehandeling of 

met extra imitatie en joint attentiontraining) wordt verspreid over verschillende vormen 

van therapie, zoals logotherapie en psychotherapie, maar soms ook ergotherapie en 

kinesitherapie.  Gemiddeld gezien krijgen significant meer kinderen in de 
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standaardgroep logotherapie in groep, namelijk 10 van de 13, in vergelijking met 3 

kinderen van de 12 die in de imitatie-en joint attentiongroep zitten, met χ²(1) =6.74, p = 

.01  Ook het aantal kinderen die kinesitherapie in groep volgen, is significant hoger in 

de standaardgroep (9 kinderen van de 13), χ²(1) = 4.89, p = .03), in vergelijking met de 

imitatie- en joint attentiongroep (3 kinderen van de 12).  Voor de rest van de therapieën 

(individuele kinesitherapie, ergotherapie en psychotherapie, zowel in groep als 

individueel) verschilt het aantal kinderen gemiddeld gezien niet van elkaar tussen de 

twee behandelcondities.  De totale therapieduur, zowel de standaardbehandeling 

(eventueel met imitatie- en joint attentiontraining) die onderzocht wordt, als de andere 

therapieën die de kinderen krijgen verschilt niet tussen beide behandelgroepen, t(23) = 

1.61, p = .12, gemeten aan de hand van een t-test voor onafhankelijke steekproeven. 

 

Opzet 
 

In dit onderzoek wordt de groep kinderen die een standaardbehandeling volgen 

vergeleken met een groep kinderen waarvan een deel van de standaardbehandeling 

vervangen is door een specifieke training in imitatie en joint attention.  Het onderzoek 

maakt gebruik van een pretest - posttest design.  Voor en na het onderzoek worden 

vragenlijsten ingevuld door de ouders en deze wordt nadien vergeleken met behulp van 

een repeated measures analyse.  De behandelgroep waar de kinderen toe behoren is 

hierbij de tussensubjectfactor.  Er werd ook een vragenlijst ingevuld door de leerkracht, 

maar aangezien deze slechts bij 13 van de 25 kinderen zowel voor als na het onderzoek 

ingevuld werd, wordt er enkel een vergelijking voor en na de behandeling gemaakt voor 

de totale steeproef, met behulp van een repeated measures analyse (zonder de 

behandelgroep als tussensubjectfactor). 
 

Materiaal 

 

Vragenlijst over gedrag en sociale communicatie (SCQ). 
Dit is een vragenlijst  in te vullen door de ouders van kinderen tot 4 jaar.  Het 

gaat om 40 ja/nee-vragen die peilen naar het gedrag van het kind van de laatste 3 

maanden, bv. “Kunt u een heen-en-weer gesprek met hem/haar voeren?”. Er is ook een 

versie beschikbaar die peilt naar het gedrag gedurende de levensloop.  De voorwaarde 
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om deze vragenlijst te mogen gebruiken is dat het kind een mentale leeftijd heeft van 

minstens 2 jaar (Rutter, Bailey & Lord, 2003; Nederlandse vertaling: Warreyn, 

Raymaekers & Roeyers, 2004).  Er zijn Vlaamse normen beschikbaar.  De 

oorspronkelijke versie van deze vragenlijst is te vinden onder de naam Autism 

Screening Questionnaire (Berument, Rutter, Lord, Pickles, & Bailey, 1999).  De item-

validiteit van de SCQ blijkt niet zo goed te zijn, slechts 46% van de items discrimineert 

voldoende.  De sensitiviteit van de test is wel redelijk goed, in de range van .62 tot .74 

(Corsello, Cook,  & Leventhal, 2003; Eaves, Wingert, & Ho, 2006; Hanson, Sullivan & 

Ware, 2002), maar de specificiteit niet (.53  tot . 76) (Eaves, Wingert, Ho, & Mickelson, 

2006). 

 

Child behavior checklist for ages 1 ½ - 5 ( CBCL 1 ½ - 5).

Dit is een algemene screeningslijst naar psychische symptomen bij kinderen 

tussen 1 ½  en 5 jaar die ingevuld dient de worden door één van de ouders.  Deze 

vragenlijst kadert in het Achenbach System of Emperically Based Assessment 

(ASEBA) -project van T. Achenbach.  De oorspronkelijke versie van CBCL dateert uit 

1983 (Achenbach & Edelbrock, 1983), de recentste versie voor 1 ½ - 5 jarigen is 

ontwikkeld in 2000.  Deze is in het Nederlands vertaald (door Verhulst F.) en sinds mei 

2010 zijn er naast de Amerikaanse normen ook multiculturele normen, waaronder 

Nederlandse normen beschikbaar (er zijn geen Vlaamse normen opgenomen) 

(Achenbach, & Rescorla, 2010). 

In deze vragenlijst worden 99 vragen gesteld over gedrags- en emotionele 

problemen en één vraag over andere problemen gedurende de afgelopen 2 maanden.  De 

probleemschalen ‘Emotioneel reagerend’, ‘Angstig/depressief’, ‘Lichamelijke klachten’ 

en ‘Teruggetrokken’ meten ‘Internaliseren’ en de probleemschalen ‘Agressief gedrag’ 

en ‘Aandachtsproblemen’ meten ‘Externaliseren’.  Daarnaast is er ook nog een 

subschaal die ‘Slaapproblemen’ meet. Al deze schalen samen vormen de schaal ‘Totale 

problemen’.  Elk item wordt beantwoord door een score te geven van 0 tot 2, waarbij 0 

gelijk staat aan ‘helemaal niet’, 1 aan ‘een beetje of soms’ en 2 aan ’duidelijk of vaak’ 

Vragen zijn bv.: ‘Is bang iets nieuws te proberen’, of ‘Zoekt voortdurend hulp’.  De 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de ouders is . 61 (CBCL x CBCL) (Achenbach & 

Rescorla, 2000).  De studie van Pandolfi, Magyar & Dill (2009) bekeek CBCL 1 ½ - 5 
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bij kinderen met autisme.  Uit de resultaten blijkt dat 27- 52% van de itemvariantie toe 

te schrijven is aan de onderliggende factor, namelijk van de subschaal waartoe het item 

behoort.  De interne consistentie is min of meer dezelfde (een beetje lager) als degene 

die Achenbach & Rescorla (2000) vonden, namelijk van α = .63 - .93 (in de studie van 

Achenbach & Rescorla was dit α = .66 - .95), behalve voor de subschaal ‘Somatische 

klachten’, die is significant lager bij kinderen met autisme. 

 Caregiver-teacher’s report form for ages 1 ½ - 5  (C-TRF). 
Ook deze vragenlijst kadert in het ASEBA-project van T. Achenbach.  Ze komt 

grotendeels overeen met CBCL 1 ½ - 5.  De meeste items blijven hetzelfde, behalve de 

items die ‘Slaapproblemen’ meten, die vallen weg.  Deze lijst dient ingevuld te worden 

door een verzorgende in het kinderdagverblijf of kleuterleider.  Ook deze is ontwikkeld 

door Achenbach & Rescorla (2000) en in hetzelfde jaar vertaald door Verhulst & van 

der Ende.  In beide testen is de betrouwbaarheid van de meeste schalen hoog (met r 

tussen .80 en .90). De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid tussen leerkrachten of 

opvoeders is . 65 (C-TRF x C-TRF); deze tussen leerkrachten en ouders is .40 (C-TRF x 

CBCL).  Ook hebben zowel CBCL als C-TFR een goede validiteit (Achenbach & 

Rescorla, 2000). 

 

Deze vragenlijst maakt een inschatting van het niveau van adaptief functioneren 

bij kinderen, adolescenten en volwassenen met een ontwikkelingsniveau van 6 jaar of 

jonger en wordt ingevuld door de ouders.  Het is gebaseerd op de Amerikaanse 

Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS) (Sparrow et al., 1984).  In de Vineland 

Screener 0-6 (Sparrow, Carter, & Cicchetti, 1993) worden aan de hand van 72 items 

gedragingen in verband met sociale vaardigheden (19 items), dagelijkse vaardigheden 

(16 items), motorische vaardigheden (18 items) en communicatieve vaardigheden (19 

items) nagegaan.  Zo ontstaat er, naast deze vier specifieke schalen ook een schaal 

‘Adaptief Gedrag Totaal’.  De items worden gescoord als volgt: 0= nee of nooit; 1= 

soms of gedeeltelijk; 2= ja, gewoonlijk.  Items zijn bv. “Heeft hij/zij goede 

tafelmanieren zonder erop gewezen te worden?”, “Plast hij/zij op het toilet of potje?”.   

De vragenlijst heeft Nederlandse normen, geen Vlaamse (Scholte, Van Duijn, 

Dijkxhoorn, Noens, & Van Bercklaer-Onnes, 2008).  Een grootschalig onderzoek in de 

Nederlandse jeugdpopulatie vond een interne constistentie tussen de subschalen van α = 

Vineland screener. 
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.80 - .90 en hoger, dit wil zeggen dat de interne consistentie voldoende tot goed is 

(Evers, Van Vliet-Mulder, & Groot, 2000).  Ook de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

blijkt grotendeels α = .90 of hoger te zijn.  De test-hertestbetrouwbaarheid is voor alle 

subschalen boven α = .80, dus ook deze is voldoende.  Voorts is er onderzoek gedaan in 

de Nederlandse populatie kinderen die naar een dagcentrum gaan.  Daaruit blijkt dat de 

interne consistentie van alle subschalen boven α = .84 ligt, wat voldoende is.  Wel valt 

op dat de correlaties tussen de subschalen onderling veel lager liggen dan in de 

algemene populatie.  Bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand is het dus extra 

belangrijk om alle subschalen apart te bekijken (Scholte et al., 2008). 

 

Procedure 
 

Tijdens de onderzoeksfase krijgen de centra die een specifieke imitatie en joint 

attentiontraining inbouwen in hun behandeling een therapieprogramma dat opgesteld is 

door Petra Warreyn.  Dit therapieprogramma is gebaseerd op de ervaring dat een 

therapieplan nooit volledig gevolgd wordt omdat dit vaak niet volledig afgestemd is op 

de noden van het specifieke kind dat therapie volgt.  Daarom voorziet dit programma de 

mogelijkheid om soepel met de sessies om te gaan en biedt het de therapeut de 

mogelijkheid tot eigen inbreng, afhankelijk van de noden en vaardigheden van het kind.  

Elke therapeut heeft immers zijn eigen manier van werken en zal dat niet snel volledig 

aan de kant schuiven.  Enkele technieken die in het programma verwerkt zitten, zijn: 

fysieke prompting (het kind aanraken op het hand), het gebruik van een sociale 

bekrachtiger (enthousiast reageren of expliciet “Dank je” zeggen) en het in rekening 

brengen van de zone van naaste ontwikkeling (bv. door een kind fysiek te helpen bij een 

imitatie). 

Voor het onderzoek startte, werd aan de behandelingscentra gevraagd om per 

kind dat deelnam aan het onderzoek hun behandelplan te beschrijven.  Er werd een 

vergelijking gemaakt tussen de doelen en de methodes die daarbij gebruikt worden bij 

de kinderen in de imitatie en joint attentionconditie en in de standaardconditie.  Dit 

bleek echter niet zo eenvoudig te zijn, gezien er veel verschil was in de manier waarop 

de behandelcentra de infofiches invulden.  Sommige centra vermeldden enkel de 

doelen, maar niet de methodes, anderen beschreven vooral de methodes die bij hen 
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gebruikt werden, zonder concreet een doel te vermelden.  Om die reden is een 

statistische vergelijking van de doelen en methodes weinig zinvol.  Figuren 2 en 3 

geven een beeld van de doelen en methodes die het meeste vermeld zijn.  Opvallend bij 

de doelen is dat bij bijna alle kinderen in beide groepen op taalstimulatie en sociaal-

communicatieve vaardigheden, met inbegrip van joint attention gewerkt wordt.   Onder 

andere lichaamsbewustzijn, visueel – cognitieve vaardigheden en motoriek (zowel fijne 

als grove) zijn vaker het behandeldoel in de standaardgroep, terwijl in de imitatie- en 

joint attentiongroep duidelijk meer op imitatie gewerkt wordt.  

Ook bij de methodes zijn duidelijke verschillen tussen de groepen te zien.  In de 

standaardgroep wordt meer vermeld dat er structuur aangeboden wordt, het kind visuele 

ondersteuning krijgt, alsook het aanbieden van Schrijfdans en Sherborne.  Sherborne 

(Sherborne, 1990) is een vorm van psychomotoriek, met als doel een betere 

lichaamsbeleving te bekomen.   Vandaar dat ook lichaamsbewustzijn als behandeldoel 

meer voorkomt in de standaardgroep.  Schrijfdans (Oussoren, 2012) is een manier van 

leren schrijven, aan de hand van bewegingen op papier, maar ook in de lucht.  Vaak 

wordt hierbij ook gebruik gemaakt van muziek.  In de imitatie en joint attentiongroep 

daarentegen wordt sabotage, sensorische integratie, speltherapie en een motorisch 

parcours vaker vermeld als behandelmethode. Er wordt in dit onderzoek een 

vergelijking gemaakt tussen kinderen die de imitatie- en joint attentiontraining kregen 

en kinderen die dit niet kregen.  Het is dan ook belangrijk om na te gaan of de kinderen 

in de imitatie- en joint attentiongroep daadwerkelijk meer training in imitatie en joint 

attention hebben ontvangen.   

Uit de sessiebeschrijvingen bleek dat de kinderen in de imitatie- en joint 

attentiongroep significant meer rechtstreekse training in imperatieve en declaratieve 

joint attention en imitatie kregen dan kinderen die enkel een standaardbehandeling 

volgden. Alle kinderen in de imitatie en joint attentiongroep kregen een training in 

imperatieve joint attention, tegenover slechts 3 van de 13 kinderen in de standaardgroep, 

χ²(1)  = 15.38, p = .00.  Daarnaast kregen  10 van de 12 kinderen in de imitatie en joint 

attentiongroep een training in declaratieve joint attention, geen van de kinderen in de 

standaardgroep kregen dit, χ²(1) = 18.06, p = .00.  Tot slot werden 10 van de 12 

kinderen in de imitatie en joint attentiongroep getraind in imitatievaardigheden, bij 
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slechts 2 van de 13 kinderen in de standaardgroep was dit ook het geval, χ²(1) = 11.54, p 

= .00.  
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Figuur 2.  Staafdiagram van de gebruikte doelen per groep.  
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Figuur 3: Staafdiagram van het aantal gebruikte methodes per groep. 

 

41 
 



 
 

Resultaten 
 

Heeft een imitatie en joint attentiontraining een effect op de symptomen van 

autisme zoals ze waargenomen worden door de ouders?  Symptomen van autisme 

gemeten met de SCQ-vragenlijst kunnen opgedeeld worden in drie groepen: problemen 

in de sociale interactie, problemen in de communicatie en het stellen van stereotiepe, 

repetitieve gedragingen.  Enkel voor de kenmerken van de sociale interactie is er een 

significant verschil tussen de pretest en posttest op te merken, onafhankelijk van de 

groep, F(1, 23) = 4.63, p = .04, gemeten met behulp van Wilks’ Lambda.  Meer bepaald 

is er een vermindering in het gemiddeld aantal items die aangeduid zijn door de ouders, 

van 5 voor het onderzoek startte, naar 4 na het onderzoek.  Er is echter geen significant 

verschil tussen beide behandelgroepen, F(1, 23) <1, p = .99.  Alle symptoomgroepen 

samengenomen is er ook een significante vermindering in symptomen opgemerkt na de 

behandeling in vergelijking met ervoor, met een daling van het gemiddeld aantal 

aangeduide items van 16 naar 14, F(1, 23) = 4.90, p = .04 (Figuur 4).  Een imitatie en 

joint attentiontraining op zich leidt echter niet tot een grotere verbetering in de 

symptomen van autisme zoals waargenomen in de thuiscontext, in vergelijking met 

enkel een standaardbehandeling.   
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Figuur 4. Vergelijking van het aantal aangeduide items op de SCQ-vragenlijst tussen de twee 

behandelgroepen voor en na de behandeling.  
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Heeft een imitatie en joint attentiontraining een effect op het voorkomen van 

internaliserende problemen in de thuiscontext?  Er is geen significant effect van de 

imitatie en joint attentiontraining bovenop een standaardbehandeling op de subschaal 

‘Internaliserende problemen’ van CBCL 1 ½ - 5, F(1, 23) <1, p = .52, noch een verschil 

in score van de pretest in vergelijking met de posttest over de groepen heen, gemeten 

met Wilks’ Lambda, F(1, 23) <1, p = .81.  De subdelen van de schaal ‘Internaliserende 

problemen’ zijn ‘emotioneel reactief’, ‘angstig depressief’, ‘teruggetrokken’ en 

‘somatische klachten’.  Enkel met betrekking tot het deel ‘emotioneel reactief’ is er een 

significant effect te zien, namelijk een significant effect van de interactie tussen het 

meetmoment en de groep, F(1, 23) = 4.46, p = .04.  Dit wil zeggen dat er een significant 

verschil is tussen de behandelingscondities na de behandeling, maar enkel omdat de 

standaardgroep gemiddeld gestegen is in hun score op emotionele reactiviteit (van een 

gemiddelde score van 6.15 naar een gemiddelde score van 7.23), terwijl de score van de 

imitatie en joint attentiongroep gedaald is (van 5.83 naar 5.08) (Figuur 5).  
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Figuur 5. Vergelijking van het aangegeven emotioneel reactief gedrag met behulp van CBCL 1 ½ - 5. 
Een vergelijking van de subschaal ‘Internaliserende problemen’ van de 

vragenlijst voor leerkrachten (C-TRF) door middel van een multivariate test aan de hand 

van Wilks’ Lambda toont ook geen significant verschil in ruwe score voor en na de 

behandeling, ongeacht de behandelconditie, F(1, 11) = 2.16, p = .17.  Er zijn echter wel 

significante dalingen te zien in de scores op teruggetrokken gedrag (van een gemiddelde 

ruwe score van 8.42 naar 5.42) , F(1, 11) = 5.08, p = .05 en affectieve problemen (de 

gemiddelde ruwe score voor de behandeling was 2.50, na de behandeling 1.33) , F(1, 
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11) = 5.67, p = .04.  Kinderen in beide behandelcondities vertonen dus een 

vermindering in de score op deze vlakken. 

Heeft een imitatie en joint attentiontraining een effect op het voorkomen van 

gedragsproblemen in de thuiscontext?  CBCL 1 ½ - 5 bevat ook een schaal 

‘Externaliserende problemen’.  Er is op deze schaal geen significant effect van 

behandeling te zien, F(1, 23) = 2.37, p = .14, noch een effect van meetmoment, F(1, 23) 

< 1, p = .80.  Er is dus bij geen van beide behandelcondities een duidelijke verbetering 

in gedragsproblemen.  Deze ‘Externaliserende problemen’ bestaan uit 

aandachtsproblemen en agressief gedrag. Ook bij deze onderdelen zijn geen significante 

effecten te vinden van behandeling, F(1, 23) <1, p = .66 en F(1, 23) = 2.82, p = .11, 

noch van meetmoment, F(1, 23) < 1, p= .69 en F(1, 23) < 1, p = .62.  Geen van de twee 

behandelcondities lijkt dus een betekenisvol effect te hebben op het voorkomen van 

gedragsproblemen in de thuiscontext.  Ook op school wordt geen verschil in 

externaliserend gedrag gezien bij de kinderen die deelnamen aan het onderzoek 

(externaliserend probleemgedrag, F(1, 11) < 1, p = .37; aandachtsproblemen, F(1, 11) < 

1, p = .56 en agressief gedrag, F(1, 11) = 1.37, p = .27).  

Algemeen kan gesteld worden dat een imitatie en joint attentiontraining geen 

significante bijdrage levert in het verminderen van problemen (zowel gedragsproblemen 

als emotionele problemen) bovenop een standaardbehandeling, F(1, 23) = 1.22, p = .28, 

maar ook een standaardbehandeling kan gemiddeld gezien geen significante verbetering 

in de emotionele- en gedragsproblemen van jonge kinderen met ASS brengen, F(1, 23) 

< 1, p = .65.  Toch is er een licht dalende trend in de probleemscore op te merken 

(Figuur 6). 
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Figuur 6. Vergelijking van de scores op het totale probleemgedrag voor en na de behandeling, gemeten met CBCL 1 ½ ‐ 5.  
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Heeft een imitatie en joint attentiontraining een effect op de sociaal-

communicatieve vaardigheden in de thuiscontext?  Sociale noch communicatieve 

vaardigheden, gemeten met Vineland Screener 0 - 6, verbeteren op basis van een extra 

imitatie en joint attentiontraining bovenop een standaardbehandeling, F(1, 23) < 1, p = 

.85 en F(1, 23) < 1, p = .89.  Wel is er over de condities heen een significante 

verbetering te zien in zowel sociale, F(1, 23) = 6.99, p = .01 als communicatieve 

vaardigheden, F(1 ,23)  = 23.85, p = .00.  Volgens de ouders zijn de sociaal-

communicatieve vaardigheden van hun kind, ongeacht in welke conditie ze opgedeeld 

waren, verbeterd na de behandeling, met een gemiddelde ruwe score van 16.96, 

respectievelijk 14.84 naar een gemiddelde ruwe score van 19.60, respectievelijk 18.20 

voor de sociale en communicatieve vaardigheden.  

Heeft een imitatie en joint attentiontraining een effect op de zelfredzaamheid in 

de thuiscontext?  Op de dagelijkse vaardigheden die gemeten worden met behulp van 

Vineland Screener 0 – 6, is geen significant effect van een extra imitatie en joint 

attentiontraining te zien, F(1, 23) < 1, p = .43.  Er is echter ook geen significante 

verbetering in de dagelijkse vaardigheden over de gehele steekproef, F(1, 23) = 1.15, p 

= .29.  De ouders van beide groepen kinderen zien dus geen betekenisvol verschil in 

dagelijkse vaardigheden na de behandeling in vergelijking met ervoor.  

Heeft een imitatie en joint attentiontraining een effect op de motorische 

vaardigheden in de thuiscontext?  Er wordt geen significant verschil tussen de 

behandelcondities gezien op vlak van motorische vaardigheden, zoals gemeten met 

Vineland Screener 0 – 6, F(1, 23) < 1, p = .55.  Wel is er een significant verschil in 

vaardigheden bij beide groepen merkbaar na de behandeling in vergelijking met ervoor, 

F(1, 23) = 6.24, p = .02.  De ouders zien na de behandeling een verbetering in de 

motorische vaardigheden van hun kind (de gemiddelde ruwe score stijgt van 23.44 naar 

25.48), ongeacht de behandeling die ze gevolgd hebben.  

Algemeen wordt op vlak van adaptief gedrag, dat Vineland Screener 0 – 6 

nagaat, geen significant verschil gezien tussen de kinderen in de imitatie en joint 

attentiongroep en de kinderen in de standaardgroep, F(1, 23) < 1, p = .68.  Wel stijgen 

beide groepen significant in hun score op adaptieve vaardigheden na de behandeling (M 

= 78.52) in vergelijking met ervoor (M = 69.16), F(1, 23) = 13.54, p = .00 (Figuur 7).  

De stijging in de imitatie en joint attentiongroep is lichtjes groter (van een gemiddelde 
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ruwe score van 70.17 naar 82.67), maar dus niet significant groter.  De gemiddelde ruwe 

score in de standaardgroep is immers gestegen van 68.23 naar 74.69.  
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Figuur 7. Vergelijking van totaal adaptief gedrag voor en na de behandeling in beide behandelgroepen.  

 

Bespreking en conclusie 
 

In deze masterproef werd nagegaan of een training in imitatie en joint attention 

een bijdrage levert tot het zien van verbetering in adaptief en sociaal – emotioneel 

gedrag van jonge kinderen met ASS door hun zorgfiguren.  Door imitatie- en joint 

attentionvaardigheden kunnen jonge kinderen immers nieuwe vaardigheden leren, hun 

sensorimotorische schema’s uitbouwen en zo stappen zetten in hun cognitieve, sociale 

en emotionele ontwikkeling.   Eerst werden de waargenomen symptomen van autisme 

nagegaan.  Er is reeds aangetoond dat kinderen met een duidelijker beeld van 

symptomen van ASS, zwakkere imitatie vertonen.  Van de drie belangrijkste 

kenmerken, problemen in communicatie, sociale interactie en repetitieve gedragingen, 

was er door de ouders enkel een verbetering in de sociale interactie te zien en dit bij 

kinderen in beide behandelcondities.  Over het algemeen geven ouders aan dat dit één 

van de belangrijkste aspecten is dat ze bij hun kind met ASS verbeterd willen zien.  De 

behandeling die de kinderen in het onderzoek gekregen hebben, lijkt aan deze 

verwachting te voldoen.  De drie groepen samengenomen gaven echter ook een 

significante verbetering aan, waargenomen door de ouders.  Ook deze verbetering was 

bij kinderen in beide behandelgroepen te zien.  Er kan dus gesteld worden dat een 
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behandeling leidt tot een door ouders waargenomen verbetering in symptomen van 

autisme, maar een imitatie- en joint attentiontraining draagt hier niet toe bij.  Evidentie 

voor de omgekeerde redenering, namelijk dat een training in imitatievaardigheden leidt 

tot een milder symptoombeeld, is in dit onderzoek dus niet gevonden.  Er is in dit 

onderzoek echter niet nagegaan of de kinderen in de imitatie- en joint atttentiontraining 

ook weldegelijk verbeterd zijn in hun imitatie en joint attentionvaardigheden.  Het is 

aan toekomstig onderzoek om daar meer duidelijkheid over te krijgen.  

Vervolgens werd gekeken naar het voorkomen van emotionele problemen.  Uit 

de resultaten blijkt dat de ouders van kinderen in de standaardgroep hun kind gemiddeld 

meer als emotioneel reactief waarnemen na de behandeling dan ervoor.  De ouders van 

kinderen in de imitatie- en joint attentiongroep merken echter een daling in het 

emotioneel reactief gedrag van hun kind op.  Dit zou er op kunnen wijzen dat een 

training in imitatie- en joint attentionvaardigheden de jonge kinderen beschermt tegen 

plotse stemmingswisselingen, omdat ze gebeurtenissen in de omgeving meer leren 

waarnemen en dus de gebeurtenissen beter kunnen vatten.  Ook op school wordt een 

daling in verschillende aspecten van emotionele problemen opgemerkt bij de kinderen 

die een behandeling volgen (met of zonder imitatie- en joint attentiontraining).  Meer 

bepaald zien de kleuterleiders minder teruggetrokken gedrag en affectieve problemen na 

de behandeling.  Gezien alle kinderen sociaal – communicatieve vaardigheden 

aangeleerd kregen, lijkt het er op dat de kinderen deze vaardigheden kunnen 

generaliseren naar de schoolcontext, om steunend op de kleuterleider hun emoties beter 

te reguleren.  Het aantal vragenlijsten die ingevuld zijn door de leerkrachten is echter 

klein en het aantal behandeldoelen vrij groot, dus meer onderzoek is nodig om hier 

verdere uitspraken over te doen.  Het zou immers ook kunnen dat een andere 

aangeleerde vaardigheid emotieregulatie in de hand werkt.   

Naast emotionele problemen werd ook gekeken naar gedragsproblemen, die als 

maladaptief gedrag gezien kunnen worden.  Thuis noch op school zijn bij de kinderen in 

het onderzoek duidelijke veranderingen op dit vlak te zien.  Een verklaring hiervoor kan 

zijn dat dit maladaptief gedrag deels stereotype gedragingen zijn, die waarschijnlijk zeer 

moeilijk te veranderen zijn, gezien ze een kernsymptoom van autisme vormen.  Deze 

gedragingen kunnen kinderen met ASS immers voorspelbaarheid in de, voor hen, 

onvoorspelbare sociale wereld bieden.  Nochtans is maladaptief gedrag ook één van de 
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aspecten die ouders graag veranderd zien bij hun kind met ASS.  Dit zal dus een 

belangrijk aandachtspunt dienen te worden in toekomstig onderzoek naar de 

behandeling van ASS bij jonge kinderen.  

Gezien bij alle kinderen in het onderzoek gewerkt werd op sociaal – 

communicatieve vaardigheden, wordt ook verwacht dat er een verbetering in deze 

vaardigheden gezien wordt na de behandeling.  Deze verbetering is er inderdaad te zien, 

zowel in de imitatie- en joint attentiongroep als in de standaardgroep, en dit zowel op de 

communicatieve als op de sociale vaardigheden, zoals ze thuis waargenomen worden.  

Deze vaardigheden zijn dus niet enkel aangeleerd, de kinderen slagen er ook in om deze 

vaardigheden te gebruiken in het dagelijkse leven.  Verbeterde communicatieve 

vaardigheden bij hun kind met ASS zijn een laatste aspect dat ouders belangrijk vinden, 

ook aan deze verwachting kan de standaardbehandeling in dit onderzoek dus voldoen.   

In tegenstelling tot vroeger onderzoek naar trainingen in imitatie en joint attention, die 

tot verbeteringen in de sociaal-communicatieve ontwikkeling leiden, zijn hier echter 

geen grotere verbeteringen te zien bij de kinderen die een imitatie en joint 

attentiontraining gevolgd hebben in vergelijking met kinderen die enkel de 

standaardbehandeling kregen.  Mogelijks werken de methodieken die gebruikt worden 

in de standaardbehandeling om sociaal - communicatieve vaardigheden aan te leren 

evenveel in op die vaardigheden als imitatie en joint attention.  

Naast sociaal – communicatief functioneren werd ook gekeken naar de mate van 

zelfredzaamheid thuis.  Daarin werd geen duidelijk verschil gezien na de behandeling in 

vergelijking met ervoor, in geen van beide groepen.  Op deze vaardigheden werd slechts 

bij een klein deel van de kinderen gewerkt tijdens de behandeling, dit kan er op wijzen 

dat de aangeleerde vaardigheden die de rest van de kinderen verworven heeft, niet 

leiden tot een generalisatie naar andere vaardigheden, zoals deze die nodig zijn om 

zelfredzaam te zijn in het dagelijkse leven.   

Een andere set van vaardigheden waar bij de meeste kinderen op geoefend 

wordt, zijn de motorische vaardigheden (Figuur 2).  De ouders merken hierbij een 

verbetering op bij de kinderen van beide behandelgroepen.  Dit is nogmaals een 

aanduiding dat de aangeleerde vaardigheden tijdens de behandeling zich weldegelijk 

generaliseren naar de thuiscontext, ook als er niet veel nadruk op gelegd wordt, zoals in 

de behandeling met imitatie- en joint attentiontraining.   

48 
 



 
 

Algemeen is het adaptief gedrag bij kinderen in beide groepen beduidend beter 

na de behandeling, volgens de ouders.  Er is geen significant effect van de imitatie- en 

joint attentiontraining, maar toch is hier een trend te zien die wijst op een iets grotere 

verbetering na de behandeling bij kinderen die deze training gekregen hebben, in 

vergelijking met de kinderen die dit niet kregen (Figuur 7).  Enkele opmerkingen 

kunnen hier bij geplaatst worden.  Ten eerste is de uiteindelijke steekproef vrij klein, 

waardoor uitspraken over het effect van een behandeling steeds met enige 

voorzichtigheid geïnterpreteerd dienen te worden.  Dit geldt zeker voor de uitspraken 

die gedaan worden over het functioneren op school, gezien daar zeer weinig gegevens 

over beschikbaar waren.  Onderzoek met een grotere steekproef is dus nodig vooraleer 

over deze bevinding conclusies getrokken kunnen worden.  

Ten tweede ging het onderzoek over de generalisatie van gedrag naar 

dagdagelijkse situaties.  De kinderen moeten hiervoor eerst vaardigheden aanleren en 

daarbij de relatie tussen het gestelde gedrag en de gevolgen ervan leren zien, om ze 

daarna flexibel over situaties heen te leren gebruiken.  Het is vanzelfsprekend dat dit tijd 

vergt.  De behandelperiode tijdens het onderzoek was slechts zes maanden, het zou 

kunnen dat deze periode te kort is om een duidelijk effect van een imitatie- en joint 

attentiontraining te zien.  Jonge kinderen met ASS hebben immers vaak nog problemen 

om het verschil tussen de eigen gedragingen en emoties en die van een andere persoon 

te zien, wat slechts het beginstadium in het ontwikkelen van joint attention is.  In de 

normale ontwikkeling duurt het dan gemiddeld nog zeven tot negen maanden vooraleer 

echte joint attention gesteld wordt.  Pas daarna kunnen de kinderen vaardigheden 

aanleren door gebruik te maken van joint attention.  Ook vooraleer doelgericht 

geïmiteerd kan worden, moeten de kinderen heel wat stappen doorlopen, waarbij 

waarneming van de sociale omgeving zeer belangrijk, maar voor kinderen met ASS niet 

vanzelfsprekend is.  Het is dus goed mogelijk dat de kinderen die de imitatie en joint 

attentiontraining gekregen hebben, wel grotere vorderingen gemaakt hebben in hun 

imitatie en joint attentionvaardigheden, maar dat de ontwikkeling van imitatie en joint 

attention nog niet ver genoeg staat om deze vaardigheden flexibel te gebruiken bij het 

aanleren van andere nieuwe vaardigheden.  

Tot slot is er onduidelijkheid over de exacte therapiedoelstellingen en methodes 

in de behandelcentra.  Sommige centra beschrijven hun behandelplan van de kinderen in 
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het onderzoek uitgebreid, anderen zeer kort.  Ook wordt vaak het doel beschreven, maar 

niet de methodes om daar toe te komen, of omgekeerd.  Dit doet vermoeden dat de 

meeste centra meer doelen en methodes hanteren dan beschreven is, wat uitspraken over 

de exacte behandeling en het verschil tussen beide behandelcondities moeilijk maakt.  

Zo worden bij jonge kinderen vaardigheden vaak spelenderwijs aangeleerd.  Nochtans 

wordt spel als methodiek zelden beschreven (Figuur 3).  De vraag is dan of er 

daadwerkelijk weinig gebruik gemaakt wordt van spel, of dat de trainers deze 

methodiek bij jonge kinderen met ASS zo vanzelfsprekend vinden dat ze het niet 

expliciet gaan beschrijven.  Dit is belangrijk om na te gaan, onderzoek heeft immers 

reeds aangetoond dat spel niet alleen bijdraagt tot het trainen op de imperatieve en 

declaratieve vorm van  joint attention, maar ook dat het de generalisatie van de 

aangeleerde vaardigheden bevordert.  Spel is een natuurlijke situatie voor een jong kind, 

waarbij het kind zich sneller comfortabel zal voelen dan in een andere leersituatie.  Als 

spel daadwerkelijk niet zo vaak als methodiek gehanteerd wordt, kan generalisatie van 

de aangeleerde vaardigheden dus groter zijn wanneer in de behandelingen die in het 

onderzoek voorkwamen spel meer geïmplementeerd wordt.  

Ook andere methodes kunnen, naast hun hoofddoel, bijkomend een effect op de 

imitatie- en jointatttentionvaardigheden hebben.  Sherborne bijvoorbeeld heeft een 

betere lichaamsbeleving tot doel, maar gezien daarbij vaak gevraagd wordt om een 

bepaalde gedraging uit te voeren, is imitatie van leeftijdsgenoten niet uitgesloten.  

Aangezien leeftijdsgenoten hierbij als model kunnen gezien worden, is er dus meer 

gelijkenis tussen het kind en het model.  Daardoor gaat het kind de gedragingen sneller 

overnemen dan als enkel een volwassene model staat.  Daarbij zijn leeftijdsgenoten ook 

meer natuurlijke communicatiepartners en gaat een imitatie van gedragingen die zij 

uitvoeren gemakkelijker gegeneraliseerd worden naar andere situaties of andere 

gedragingen die met lichaamsbewustzijn te maken hebben.  Het is dus perfect mogelijk 

dat alle kinderen, ook deze in de standaardbehandeling, imitatie- en joint 

attentionvaardigheden aangeleerd hebben, al dan niet rechtstreeks.   

 

Conclusie: een specifiek effect van een imitatie- en joint attentiontraining werd 

in dit onderzoek niet gevonden.  Er is echter meer onderzoek nodig, met grotere 

steekproef en gedurende een langere onderzoeksperiode, om meer duidelijkheid te 
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krijgen over wat juist de werkzame aspecten van de behandeling zijn.  In dit onderzoek 

bleek dit niet zo eenvoudig vast te stellen, mede doordat er een groot verschil was in de 

manier waarop de behandelingscentra het behandelplan van hun kinderen beschreef.  

Wel levert dit onderzoek enige evidentie dat jonge kinderen met ASS de vaardigheden 

die ze tijdens een behandeling aanleren ook kunnen overdragen naar andere situaties, 

zoals thuis.  Om dit effect nog te vergroten, kan meer gebruik gemaakt worden van spel 

(voor zover dit nog niet het geval is in de behandelingen opgenomen in het onderzoek), 

maar kunnen ook de ouders meer betrokken worden in de behandeling.  Als zij zien hoe 

bij hun kind nieuwe vaardigheden aangeleerd worden, kunnen ze dit thuis oefenen met 

hun kind, waardoor meteen ook de therapieduur verhoogd wordt.  Indien de ouders de 

technieken goed onder de knie hebben, kunnen ze zelfs proberen om andere 

vaardigheden met hun kind op die manier te oefenen, zonder dat deze aan bod gekomen 

zijn in de behandeling zelf.  Ook broers of zussen kunnen hierbij ingeschakeld worden.  

Gezien zij qua model meer gelijkenissen vertonen met hun broer of zus met ASS dan 

hun ouders, zullen de kinderen met ASS van hen gemakkelijker gedragingen 

overnemen.  Daarnaast is het zo dat meer ervaring met interacties van verschillende 

informatiebronnen, zoals ouders, broer of zus, naast de trainer, leidt tot een grotere 

ontwikkeling in de hogere orde processen, zoals het bewustzijn en het menselijk 

denken.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

51 
 



 
 

REFERENTIES 

Achenbach, T. M., & Edelbrock, C. S. (1983). Manual for the Child Behavior Checklist and Revised child 

behavior profile. Burlington, VT: University Associates in Psychiatry. 

Achenbach, T. M., & Rescorla, L. A. (2000). Manual for the ASEBA Preschool Forms & Profiles. Burlington, 

VT: University  of  Vermont,  Research  Center  for  Children,  Youth, &  Families. Opgehaald  van 

http://www.aseba.org.  

Achenbach,  T. M., &  Rescorla,  L.  A.  (2010). Multicultural  Supplement  to  the Manual  for  the  ASEBA 

Preschool  Forms  &  Profiles.  Burlington,  VT:  University  of  Vermont,  Research  Center  for 

Children, Youth, & Families. Opgehaald van http://www.aseba.org 

American Association  on  Intellectual  and Developmental Disabilities  (2012). Definition  of  Intellectual 

Disability. Opgehaald van http://aaidd.org/content_100.cfm?navID=21 

American  Psychiatric  Association.  (2000).  Diagnostic  and  Statistical  Manual  of  Mental  Disorders. 

Washington DC: American Psychiatric Association. 

Arbib, M. A. (2007). Autism ‐ more than the mirror system. Clinical Neuropsychiatry, 4, 208‐222. 

Attwood, A., Frith, U., & Hermelin, B.  (1988). The understanding and use of  interpersonal gestures by 

autistic and Down's  syndrome  children  .  Journal of Autism and Developmental Disorders, 18, 

241‐257. 

Baird,  G.,  Simonoff,  E.,  Pickles,  A.,  Chandler,  S.,  Loucas,  T.,  Meldrum,  D.,  &  Charman,  T.  (2006). 

Prevalence of disorders of  the autism  spectrum  in a population  cohort of  children  in  South‐

Thames: The Special Needs and Autism Project (SNAP). Lancet, 368, 210‐215. 

Bakeman, R., & Adamson, L. B.  (1984). Coordinating attention  to people and objects  in mother‐infant 

and peer‐infant interaction. Child Development, 55, 1278‐1289. 

Baldwin, D. (1991). Infants' contribution to the achievement of  joint reference. Child Development, 62, 

875‐890. 

Baldwin, D.  (1995). Understanding  the  link between  joint  attention  and  language.  In C. Moore, &  P. 

Dunham (Red.), Joint attention: its origins and role in development (pp. 131‐158). Hillsdale, NJ: 

Erlbaum. 

Baron‐Cohen, S. (1989). Perceptual role‐taking and protodeclarative pointing in autism. British Journal of 

Developmental Psychology, 7, 113‐127. 

Baron‐Cohen, S. (1995). Mindblindness. Cambridge, MA: MIT press. 

Baron‐Cohen, S., Leslie, A., & Frith, U. (1985). Does the autistic child have a "theory of mind"? Cognition, 

21, 37‐46. 

Baron‐Cohen, S., Scott, F.  J., Allison, C., Williams,  J., Bolton, P., Matthews, F. E., & Brayne, C.  (2009). 

Prevalence of autism‐spectrum conditions: UK school‐based population study. British Journal of 

Psychiatry, 194, 500‐509. 

52 
 



 
 

Baron‐Cohen, S., Tager‐Flusberg, H., & Cohen, D. (1994). Understanding other minds:perspectives from 

autism. London: Oxford University. 

Bellini, S., & Akullian, J. (2007). A meta‐analysis of video modeling and video self‐modeling interventions 

for children and adolescents with autism spectrum disorders. Exceptional Children, 73, 261‐284. 

Berk, L. E. (2006). Development through the lifespan (4 ed.). Illinois State University: Pearson Education. 

Berument, S. K., Rutter, M.,  Lord, C., Pickles, A., & Bailey, A.  (1999). Autism  screening questionnaire: 

diagnostic validity. The British Journal of Psychiatry, 175, 444‐451. 

Bishop, S. L., Richler, J., & Lord, C. (2006). Association between restricted and repetitive behaviors and 

nonverbal IQ in children with autism spectrum disorders. Child Neuropsychology, 12, 247‐267. 

Brenner,  L.,  Turner,  K., & Muller,  R.  (2007).  Eye movement  and  visual  search:  are  there  elementary 

abnormalities in autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37, 1289‐1309. 

Bruner,  J. S.  (1975). From communication  to  language: a psychological perspective. Cognition, 3, 255‐

287. 

Brysbaert, M. (2006). Psychologie. Gent: Academia Press. 

Buitelaar, J. K., van Engeland, H., de Kogel, K. H., de Vries, H., & van Hooff, J. (1991). Differences in the 

structure of social behaviour of autistic children and non‐autistic retarded controls. Journal of 

Child Psychology and Psychiatry, 32, 995‐1015. 

Canitano, R., & Vivanti, G. (2007). Tics and Tourette syndrome in autism spectrum disorders . Autism, 11, 

19‐28. 

Cardon, T. A., & Wilcox, M. J. (2011). Promoting Imitation in Young Children with Autism: A Comparison 

of  Reciprocal  Imitation  Training  and  Video Modeling.  Joural  of  Autism  and  Developmental 

Disorders, 41, 654‐666. 

Carpenter, M., & Call, J. (2007). The question of "what to  imitate":  inferring goals and  intentions from 

demonstrations. In K. Dautenhahn, & C. Nehaniv (Red.), Imitation and social learning in robots, 

humans,  and  animals:  behavioral,  social,  and  communicative  dimensions  (pp.  135‐151). 

Cambridge, UK: Cambridge university press. 

Carpenter,  M.,  Akhtar,  N.,  &  Tomasello,  M.  (1998).  Fourteen  through  eighteen‐month‐old  infants 

differentially  imitate  intentional and accidental actions.  Infant Behavior and Development, 21, 

315‐330. 

Chambless, D. L., & Hollon, S. D. (1998). Defining emperically supported therapies. Journal of Consulting 

and Clinical Psychology , 66, 7‐18. 

Charlop‐Christy, M.  H.,  Le,  L.,  &  Freeman,  K.  (2000).  A  comparison  of  video modeling with  in  vivo 

modeling for teaching children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 30, 

537‐552. 

Charman, T.  (2004). Why  is  joint attention a pivotal  skill  in autism? Philosophical Transactions of  the 

Royal Society of Londen, 315‐324. 

53 
 



 
 

Corsello,  C.,  Cook,  E.,  &  Levanthal,  M.  (April  2003).  A  screening  instrument  for  autistic  spectrum 

disorders.  Presented  at  the  Society  for  research  in  child  developmental  biennial  conference. 

Tampa, FL. 

Dawson, G., &  Adams,  A.  (1984).  Imitation  and  social  responsiveness  in  autistic  children.  Journal  of 

Abnormal Child Psychology, 12, 209‐226. 

Dawson, G., & Galpert, L.  (1990). Mother's use of  imitative play  for  facilitatiing  the social behavior of 

autistic children. Development and psychopathology, 2, 151‐162. 

Dawson, G., Meltzoff, A., Osterling, J., Rinalidi, J., & Brown, E. (1998). Children with autism fail to orient 

to naturally occuring  social  stimuli.  Journal of Autism and Developmental Disorders, 28, 479‐

485. 

Dawson,  G.,  Toth,  K.,  Abbott,  R.,  Osterling,  J., Munson,  J.,  Estes,  A.,  &  Liaw,  J.  (2004).  Early  social 

attention  impairments  in  autism:  Social  orienting,  joint  attention,  and  attention  in  autism. 

Developmental Psychology, 40, 271‐283. 

Demeyer, M. K., Alpern, G. D., Barton, S., Demeyer, W. E., Churchill, D. W., Hingtgen, J. N., . . . Kimberlin, 

C.  (1972).  Imitation  in  autistic,  early  schizophrenic,  and  non‐psychotic  subnormal  children. 

Journal of Autism and Child Schizophrenia, 2(3), 264‐287. 

DeQuinzio,  J. A., Townsend, D. B., Sturmey, P., & Poulson, C. L.  (2007). Generalized  imitation of  facial 

models by children with autism. Journal of Applied Behavioral Analysis, 40, 755‐759. 

Dewey,  D.,  Cantell, M., &  Crawford,  S. G.  (2007). Motor  and  gestural  performance  in  children with 

autism  spectrum  disorders,  developmental  coordination  disorder,  and/or  attention  deficit 

hyperactivity disorder. Journal of the International Neuropsychological Society, 13, 246‐256. 

di Pellegrino, G., Fadiga, L., Fogassi, L., Gallese, V., & Rizzolatti, G. (1992). Understanding motor events: 

A neurophysiological study. Experimental Brain Research, 91, 176‐180. 

Dinstein,  I., Thomas, C., Behrmann, M., & Heeger, D. J. (2008). A mirror up to nature. Current Biology, 

18, 13. 

Eaves, L. C., Wingert, H. D., Ho, H. H., & Mickelson, E. C. (2006). Screening for autism spectrum disorders 

with social communication questionnaire. Developmental and Behavioral Pediatrics, 27(2), 95‐

103. 

Eaves, L. C., Wingert, H., & Ho, H. (2006). Screening for autism: Agreement with diagnosis. Autism, 10(3), 

229‐242. 

Erikson, E. (1950). Childhood and society. New York: Norton. 

Evers,  A.,  Van  Vliet‐Mulder,  J.  C.,  &  Groot,  C.  J.  (2000).  Documentatie  van  tests  en  testresearch  in 

Nederland. Assen: Van Gorcum. 

Fenson,  L.,  Dale,  P.,  Reznick,  J.,  Thal,  D.,  Bates,  E.,  Hartung,  J.,  et  al.  (1993).  The  MacArthur 

Communicative  Development  Inventories:  User's  guide  and  technical  manual.  San  Diego: 

Singular Publishing Group. 

Frith, U. (1989). Autism: Explaining the enigma. Oxford: Blackwell. 

54 
 



 
 

Frith, U., & Happé, F. (1994). Autism: beyond theory of mind. Cognition, 50, 115‐132. 

Frith, U., Morton, J., & Leslie, A. M. (1991). The cognitive basis of a biological disorder: Autism. Trends in 

Neurosciences, 14, 433‐438. 

Geschwind, D. H. (2009). Advances in Autism. Annual Review of Medicine, 60, 367‐380. 

Gillberg,  C.,  &  Billstedt,  E.  (2000).  Autism  and  Asperger  syndrome:  Coexistence  with  other  clinical 

disorders. Acta Psychiatrica Scandinavica, 102(5), 321‐330. 

Gulsrud, A. C., Kasari, C., Freeman, S., & Paparella, T. (2007). Children with autism's response to novel 

stimuli  while  participating  in  interventions  targeting  joint  attention  or  symbolic  play  skills. 

Autism, 11(6), 535‐546. 

Hamilton, A. F. (2008). Emuation and mimicry for social interaction: A theoretical approach to imitation 

in autism. Quarterly Journal of Experimental Psychology , 61, 101‐115. 

Hamilton, A. F. (2009). Research review: goals, intentions and mental states: Challenges for theories of 

autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry , 50(8), 881‐892. 

Hammes, J. G., & Langdell, T. (1981). Precursors of symbol formation and childhood autism. Journal of 

Autism and Developmental Disorders, 11(3), 331‐346. 

Hanson, E., Sullivan, N., & Ware, J. (2002). Social Communication Questionnaire (SCQ). Poster presented 

at the International meeting for autism research. Sacramento, CA. 

Helt, M., Kelley, E., Kinsbourne, M., Pandey, J., Boorstein, H., Herbert, M., & Fein, D. (2008). Can children 

with autism recover? If so, how? Neuropsychological Review, 18, 339‐366. 

Henderson,  L.,  Yoder,  P.,  Yale,  M.,  &  McDuffie,  A.  (2002).  Getting  the  point:  electrophysiological 

correlates of protodeclarative pointing.  International  Journal of Developmental Neuroscience, 

20, 449‐458. 

Hermans, D., Eelen, P., & Orlemans, H.  (2007).  Inleiding  tot de gedragstherapie  (6 ed.). Houten: Bohn 

Stafleu van Loghum. 

Heyes, C. M. (2005). Imitation by association. In S. Hurley, & N. Chater (Red.), Perspectives on imitation: 

from neuroscience to social science (1 ed., pp. 157‐176). Cambridge, MA: MIT Press. 

Heyes, C. M., Bird, G.,  Johnson, H., & Haggard, P.  (2005). Experience modulates automatic  imitation. 

Cognitive Brain Research, 22, 233‐240. 

Heyes, C., & Ray, E. (2000). What  is the significanceof  imitation  in animals?  . Advances  in the Study of 

Behavior, 29, 215‐245. 

Hobson, P. R. (2010). Explaining autism: ten reasons to focus on the developing self. Autism, 14(5), 391‐

407. 

Hobson,  J.  A.,  &  Hobson,  P.  R.  (2007).  Identification:  the missing  link  bewteen  joint  attention  and 

imitation? . Development and Psychopathology, 19, 411‐431. 

Hobson,  P.R., & Hobson,  J. A.  (2008). Dissociable  aspects  of  imitation:  a  study  in  autism.  Journal  of 

Experimental Child Psychology , 101, 170‐185. 

55 
 



 
 

Hobson,P. R., & Lee, A.  (1999).  Imitation and  identification  in autism.  Journal of Child Psychology and 

Psychiatry, 40, 649‐659. 

Hobson, P. R., & Lee, A. (2007).  Imitation and  identification  in autism. Journal of Child Psychology and 

Psychiatry, 40(4), 649‐659. 

Iacoboni, M., & Dapretto, M. (2006). The mirror neuron system and the consequences of its dysfunction. 

Nature Reviews Neuroscience, 7, 942‐951. 

Ingersoll, B., & Schreibman, L. (2006). Teaching reciprocal imitation skills to young children with autism 

using a naturalistic behavioral approach: Effects on language, pretend play and joint attention. 

Journal of Autism and Developmental Disorders, 36, 487‐505. 

Ingersoll, B., Lewis, E., & Kroman, E. (2007). Teaching the imitation and spontaneous use of descriptive 

gestures  in young children with autism using a naturalistic behavioral  intervention.  Journal of 

Autism and Developmental Disorders, 37, 1446‐1456. 

Jansiewicz,  E. M., Goldberg, M. C., Newshaffer, C.  J., Dencla, M. B., &  Landa, R.  (2006). Motor  signs 

distinguish  children  with  high  functioning  autism  and  Asperger's  syndrom  from  controls. 

Journal of Autism and Developmental Disorders, 36(5), 613‐621. 

Johnson, M., Griffin, R., Csibra, G., Halit, H., & Farronni, T.  (2005). The emergence of  the  social brain 

network: Evidence from typical and atypical development. Development and Psychopathology, 

17, 599‐619. 

Jones, E., Carr, E., & Feeley, K. (2006). Multiple effects of  joint attention  intervention for children with 

autism. Behavior Modification, 30, 782‐834. 

Kasari, C., & Lawton, K.  (2010). New directions  in behavioral  treatment of autism spectrum disorders. 

Current Opinion in Neurology, 23, 137‐143. 

Kasari, C., Freeman, S. F., & Paparella, T. (2006). Joint attention and symbolic play in young children with 

autism: A randomized controlled intervention study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 

47(6), 611‐620. 

Kasari,  C.,  Freeman,  S.,  &  Paparella,  T.  (2007.).  The  UCLA  RCT  on  play  and  joint  attention.  Paper 

presented at the Biennal Conference of the Society for Research on child development. Boston, 

MA. 

Kasari, C., Paparella, T., & Freeman, S. (2008). Language outcome in autism: Randomised comparison of 

joint attenton and play interventions. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76(1), 125‐

137. 

Kinsbourne, M. (1987). Cerebral‐brainstem relations in infantile autism. In E. Schopler, & G. B. Mesibov 

(Red.), Neurobiological issues in autism (pp. 107‐125). New York: Plenum. 

Klin, A.,  Jones, W., Schultz, R., & Volkmar, F.  (2003). The enactive mind, or  from actions  to cognition: 

Lessons  from  autism.  Philosophical  Transactions  of  the  Royal  Society  of  London  Series  B‐

Biological Sciences, 358(1430), 345‐360. 

56 
 



 
 

Koegel,  L.,  Carter,  C., &  Koegel,  R.  (2003).  Teaching  children with  autism  self‐initiations  as  a  pivotal 

response. Topics in Language Disorders, 23, 134‐145. 

Kolb, B., Gibb, R., & Gonzalez, C. L. (2001). Cortical injury and neuroplasticity during brain development. 

In  C. A.  Shaw, &  J.  C. McEachern  (Red.),  Toward  a  theory  of  neuroplasticity.  Lollington, NC: 

Edward Brothers. 

Krakowiak, P., Goodlin‐Jones, B., Hertz‐Picciotto, I., Croen, L. A., & Hansen, R. L. (2008). Sleep problems 

in children with autism spectrum disorders, developmental delays, and typical development: A 

population‐based study. Journal of Sleep Research, 17(2), 197‐206. 

Landry, R., & Bryson,  S.  (2004).  Impaired disengagement of  attention  in  young  children with  autism. 

Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45, 115‐122. 

Leekam, S. R., Nieto, C., Libby, S. J., Wing, L., & Gould, J. (2007). Describing the sensory abnormalities of 

children and adults with autism.  Journal of Autism and Developmental Disorders, 37(5), 894‐

910. 

Lovaas, O.  I.  (1981).  Teaching  developmentally  disabled  children;  The me  book. Baltimore: University 

Park Press. 

Loveland, K., & Landry, S.  (1986).  Joint attention and  language  in autism and developmental  language 

delay. Journal of Autism and Developmental Disorders, 16, 335‐349. 

Luckasson,  R.,  Borthwick‐Duffy,  S.,  Buntinx,  W.  E.,  Coulter,  D.  L.,  &  Craig,  E.  M.  (2002).  Mental 

retardation:  Definition,  classification,  and  systems  of  supports  (10  ed.).  Washington,  DC: 

American Association of Mental Retardation. 

Malow,  B.  A., Marzec, M.  L., McGrew,  S.  G., Wang,  L.,  Henderson,  L. M.,  &  Stone, W.  L.  (2006). 

Characterizing sleep in children with autism spectrum disorders: A multidimensional approach. 

Sleep, 29(12), 1563‐1571. 

Meindl, J. N., & Cannella‐Malone, H. I. (2011). Initiating and responding to joint attention bids in children 

with autism: A review of the literature. Research in Developmental Disabilities, 32, 1441‐1454. 

Meltzoff, A. N.  (1995). Understanding  the  intentions of others: Reenactment of  intended acts bij 18‐

months‐old children. Developmental Psychology, 31, 838‐850. 

Meltzoff, A. N. (2002). Imitation as a mechanism of social cognition: Origins of empathy, theory of mind, 

and  the  representation  of  action.  In  U.  Goswami  (Red.),  Blackwell  handbook  of  childhood 

cognitive development (pp. 6‐25). Oxford: Blackwell. 

Meltzoff, A. N.  (2005).  Imitation and other minds: The  'like me' hypothesis.  In S. Hurley, & N. Chater 

(Red.),  Perspectives  on  imitation:  From  neuroscience  tot  social  science  (2  ed.,  pp.  55‐78). 

Cambridge, MA: MIT Press. 

Meltzoff, A. N. & Brooks, R. (2008). Self experiences, a mechanism for learning about others: A training 

study in social cognition. Developmental Psychology, 44, 1‐9.  

Meltzoff, A. N., & Moore, M. K.  (1977).  Imitation of  facial and manual gestures by human neonates. 

Science, 198, 75‐78. 

57 
 



 
 

Meltzoff, A. N. & Moore, M. K.  (1994).  Imitation, memory, and  the  representation of persons.  Infant 

Behavior and Development, 17, 83‐99. 

Meltzoff,  A.  N.,  &  Moore,  M.  K.  (1997).  Explaining  facial  imitation:  A  theoretical  model.  Early 

Development and Parenting, 6, 179‐192. 

Meyer,  J.  A., &  Hobson,  P.  R.  (2004). Orientation  in  relation  to  self  and  other:  The  case  of  autism. 

Interaction studies, 5, 221‐244. 

Ming, X., Brimacombe, M., & Wagner, G. C. (2007). Prevalence of motor impairment in autism spectrum 

disorders. Brain and Development, 29(9), 565‐570. 

Ming, X., Brimacombe, M., Chaaban, J., Zimmerman‐Bier, B., & Wagner, G. C. (2008). Autism spectrum 

disorders: Concurrent clinical disorders. Journal of Child Neurology, 23(1), 6‐13. 

Mundy,  P.  (1995).  Joint  attention  and  social‐emotional  approach  behavior  in  children  with  autism. 

Development and Psychopathology, 7, 63‐82. 

Mundy,  P., & Hogan,  A.  (1996).  The  Early  Social  Communication  Scales  (ESCS). Miami: University  of 

Miamy. 

Mundy,  P., &  Jarrold, W.  (2010).  Infant  joint  attention, neural networks  and  social  cognition. Neural 

Networks, 23, 985‐997. 

Mundy,  P., & Newell,  L.  (2007). Attention,  joint  attention  and  social  cognition.  Current Directions  in 

Psychological Science, 16, 269‐274. 

Mundy, P., Block,  J., Delgadoa, C., Pomares, Y., Van Hecke, A. V., & Parlade, M. V.  (2007).  Individual 

differences and the development of joint attention in infancy. Child Development , 78, 938‐954. 

Mundy, P., Gwaltney, M., & Henderson, H.  (2010). Self‐referenced processing, neurodevelopment and 

joint attention in autism. Autism, 14(5), 408‐429. 

Mundy,  P.,  Sigman,  M.,  &  Kasari,  C.  (1994).  Joint  attention,  developmental  level,  and  symptom 

presentation in children with autism. Development and Psychopathology, 6, 389‐401. 

Mundy, P., Sigman, M., Ungerer, J. A., & Sherman, T. (1986). Defining the social deficits  in autism: The 

contribution  of  non‐verbal  communication  measures.  Journal  of  Child  Psychology  and 

Psychiatry, 27, 657‐669. 

Mundy, P., Sullivan, L., & Mastergeorge, A. M.  (2009). A Parallel and Distributed Processing Model of 

joint attention, social‐cognition and autism. Autism Research, 2(1), 2‐21. 

Oussoren, R. A. (2012). Over Schrijfdans: Wat is Schrijfdans? Opgehaald van http://www.schrijfdans.nl 

Ozonoff,  S.  (1997). Components  of  executive  functioning  in  autism  and  other disorders.  In  J.  Russell 

(Red.), Autism as an executive disorder. New York: Oxford University Press. 

Pandolfi,  V., Magyar,  C.  I.,  &  Dill,  C.  A.  (2009).  Confirmatory  factor  analysis  of  the  Child  Behavior 

Checklist 1.5 ‐ 5 in a sample of children with autism spectrum disorders. Journal of Autism and 

Developmental disorders, 39, 986‐995. 

Pennington, B. F., & Ozonoff, S.  (1996). Executive  functions and developmental psychology.  Journal of 

Child Psychology and Psychiatry, 37(1), 51‐87. 

58 
 



 
 

Piaget, J. (1952). The origins of intelligence in children. New York, NY: Norton. 

Pierce, K., & Schreibman, L. (1995). Increasing complex social behaviors in children with autism: Effects 

of peer  implemented pivotal response training . Journal of Applied Behavior Analysis, 28, 285‐

295. 

Pierno, A. C., Mari, M., Glover, S., Georgiou,  I., & Castiello, U. (2006). Failure to read motor  intentions 

from gaze in children with autism. Neuropsychologia, 44, 1483‐1488. 

Pituch, K. A., Green, V. A., Didden, R.,  Lang, R., O'Reilly, M.  F.,  Lancioni, G.  E., &  Sigafoos,  J.  (2011). 

Parent reported treatment priorities for children with autism spectrum disorders. Research  in 

Autism Spectrum Disorders, 5, 135‐143. 

Premack, D., & Woodruff, G. (1978). Does the chimpanzee have a theory of mind? Behavioral and Brain 

Sciences, 4, 515‐526. 

Prinz, W.  (2002).  Experimental  approaches  to  imitation.  In  A.  N. Meltzoff,  & W.  Prinz  (Red.),  The 

imitative mind: Development, evolution, and brain bases (pp. 143‐162). Cambridge: Cambridge 

university press. 

Rajendran, G., & Mitchell, P. (2007). Cognitive theories of autism. Developmental Review,27, 224‐260. 

Ramachandran, V. S., & Oberman, L. M. (2006 ). Broken mirrors: A theory of autism. Scientific American, 

295, 62‐69. 

Ray, E., & Heyes, C.  (2011).  Imitation  in  infancy: The wealth of  the  stimulus. Developmental  Science, 

14(1), 92‐105. 

Rizzolatti, G.,  Fadiga,  L., & Gallese, V.  (1996). Premotor  cortex  and  the  recognition of motor  actions. 

Cognitive Brain Research, 3, 131‐141. 

Rocha, M. L., Schreibman, L., & Stahmer, A. C.  (2007). Effectiveness of  training parents  to  teach  joint 

attention in children with autism. Journal of Early Intervention, 29, 154‐172. 

Rodger,  S.,  Brainwaite, M., &  Keen,  D.  (2004).  Early  intervention  for  children with  autism:  Parental 

priorities. Australian Journal of Early Childhood, 29, 34‐41. 

Roeyers, H.,  Van Oost,  P., &  Bothuyne,  S.  (1998).  Immediate  imitation  and  joint  attention  in  young 

children with autism. Development and Psychopathology , 10(3), 441‐450. 

Rogers,  S.  J.  (1999). An  examination of  the  imitation deficit  in  autism.  In  J. Nadel, & G. Butterworth 

(Red.), Imitation in infancy (pp. 254‐283). Cambridge, UK: Cambridge university press. 

Rogers, S. J., Hepburn, S. L., Stackhouse, T., & Wehner, E. (2003). Imitation performance in toddlers with 

autism  and  those  with  other  developmental  disorders.  Journal  of  Child  Psychology  and 

Psychiatry, 44, 763–781. 

Rogers,  S.  J., &  Pennington,  B.  F.  (1991).  A  theoretical  approach  to  the  deficits  in  infantile  autism. 

Development and Psychopathology, 3, 137‐162. 

Rogers,  S.  J.,  &  Vismara,  L.  A.  (2008).  Evidence‐based  comprehensive  treatments  for  early  autism. 

Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 37(1), 8‐38. 

59 
 



 
 

Rumiati, R.  I., & Tessari, A.  (2002).  Imitation of novel and well‐known actions: The  role of  short‐term 

memory. Experimental Brain Research, 142, 425‐433. 

Rutter, M.,  Bailey,  A.,  &  Lord,  C.  (2003). Manual  for  the  Social  Communication  Questionnaire.  Los 

Angeles: Western Psychological Services. 

Salt,  J., Shemilt,  J., Sellars, V., Boyd, S., Coulson, T., & Mc Cool, S.  (2002). Scottish Centre  for Autism 

Preschool  Treatment  Programme:  II:  The  results  of  a  controlled  treatment  outcome  study. 

Autism, 6(1), 33‐46. 

Saxe,  R.,  Carey,  S.,  &  Kanwisher,  N.  (2004).  Understanding  other  minds:  Linking  developmental 

psychology and functional neuroimaging. Annual Review of Psychology, 55, 87‐124. 

Scholte, E., Van Duijn, G., Dijkxhoorn, Y., Noens, I., & Van Bercklaer‐Onnes, I. (2008). Vineland Screener 

0‐6 jaar. Handleiding. Leiden: PITS. 

Schroeder, J. H., Desrocher, M., Bebko, J. M., & Cappadocia, M. C. (2010). The neurobiology of autism: 

Theoretical applications. Research in Autism Spectrum Disorders,4, 555‐564. 

Sherborne, V. (1990). Developmental movement for children: Mainstream, special needs, and pre‐school. 

Cambridge : Cambridge University Press. 

Sigman, M., & Ruskin, E. (1999). Continuity and change in the social competence of children with autism, 

down syndrome, and developmental delays. Monographs of  the Society  for Research  in Child 

Development, 64(1, Serial No. 256). 

Sigman, M., Dijamco,  A., Gratier, M., &  Rozga,  A.  (2004).  Early  detection  of  core  deficits  in  autism. 

Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 10, 221‐233. 

Simonoff, E., Pickles, A., Charman, T., Chandler, S., Loucas, T., & Baird, G. (2008). Psychiatric disorders in 

children with autism spectrum disorders: Prevalence, comorbidity, and associated factors  in a 

population‐derived  sample.  Journal  of  the  American  Academy  of  Child  and  Adolescent 

Psychiatry, 47(8), 921‐929. 

Sorce,  J., Emde, R., Campos,  J., & Klinnert, M.  (1985). Maternal emotional  signaling:  Its effect on  the 

visual cliff behavior of 1‐year‐olds. Developmental Psychology, 21, 195‐200. 

Southgate, V., & Hamilton, A.  F.  (2008). Unbroken mirrors: Challenging a  theory of autism. Trends  in 

Cognitive Science, 12, 225‐229. 

Sparrow, S. S., Carter, A. S., & Cicchetti, D. V.  (1993). Vineland Screener: Overview,  reliability, validity, 

administration, and scoring. Yale University Child Study Center. 

Sparrow, S., Balla, D., & Ciccetti, D. (1984). Vineland Adaptive Behavior Scales (Survey form). Circle Pines, 

MN: American Guidance Service. 

Spradlin, J. E., & Siegel, G. M. (1982). Language training in natural and clinical environments. Journal of 

Speech and Hearing Disorders, 47, 2‐6. 

Striano, T., Chen, X., Cleveland, A., & Bradshaw, S.  (2006).  Joint attention  social cues  influence  infant 

learning. European Journal of Developmental Psychology, 3, 289‐299. 

60 
 



 
 

Striano,  T.,  Reid,  V., &  Hoehl,  S.  (2006). Neural mechanisms  of  joint  attention  in  infancy.  European 

Journal of Neuroscience, 23, 2819‐2823. 

Szatmari, P., Georgiades, S., Bryson, S., Zwaigenbaum, L., Roberts, W.,…  , Tuff, L.  (2006).  Investigating 

the structure of the restricted, repetitive behaviors and interests domain of autism. Journal of 

Child Psychology and Psychiatry, 47, 582‐590. 

Taylor, B. A., & Hoch, H. (2008). Teaching children with autism to respond to and  initiate bids for  joint 

attention. Journal of Applied Behavior Analysis, 41, 377‐391. 

Thelen, E., & Smith, L. (1994). A dynamic systems approach to the development of cognition and action. 

Cambridge , MA: MIT Press. 

Thomas,  M.,  &  Karmiloff‐Smith,  A.  (2002).  Are  developmnetal  disorders  like  cases  of  adult  brain 

damage? Behavioral and Brain Sciences, 25, 727‐788. 

Tomasello,  M.,  Carpenter,  M.,  Call,  J.,  Behne,  T.,  &  Moll,  H.  (2005).  Understanding  and  sharing 

intentions: The origins of cultural cognition. Behavioral and Brain Sciences, 28, 675‐691. 

Uzgiris, I. (1981). Two functions of imitation in infancy. International Journal of Behavioral Development, 

4, 1‐12. 

Vanvuchelen, M.,  Roeyers,  H., &  De Weerdt, W.  (2011a).  Development  and  initial  validation  of  the 

Preschool Imitation and Praxis Scale (PIPS). Research in Autism Spectrum Disorders, 5, 463‐473. 

Vanvuchelen, M.,  Roeyers, H., & De Weerdt, W.  (2011b).  Imitation  assessment  and  its  utility  to  the 

diagnosis  of  autism:  Evidence  form  consecutive  clinical  preschool  referrals  for  suspected 

autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 41, 484‐496. 

Vanvuchelen,  M.,  Roeyers,  H.,  &  De  Weerdt,  W.  (2011c).  Do  imitation  problems  reflect  a  core 

characteristic  in  autism?  Evidence  from  a  literature  review.  Research  in  Autism  Spectrum 

Disorders, 5, 89‐95. 

Vermeulen,  P.,  &  Degrieck,  S.  (2006).  Mijn  kind  heeft  autisme:  Gids  voor  ouders,  leerkrachten  en 

hulpverleners. Tielt: Uitgeverij Lannoo. 

Vivanti, G., Nadig, A., Ozonoff, S., & Rogers, S. J. (2008). What do children with autsim attend to during 

imitation tasks? Journal of Experimental Child Psychology, 101, 186‐205. 

Vygotsky, L. S. (1962). Thought and language. New York: MIT Press. 

Warreyn, P., Raymaekers, R., & Roeyers, H.  (2004). Vragenlijst  sociale  communicatie  (Manual  for  the 

SCQ). Destelbergen, België: SIG. 

Whalen, C., & Schreibman, L. (2006). The collateral effects of joint attention training on social initiations, 

positive affect,  imitation, and spontaneous speech  for young children with autism.  Journal of 

Autism and Developmental Disorders, 36, 655‐664. 

Whitaker, P.  (2007). Provision  for  youngsters with autism  spectrum disorders  in mainstream  schools: 

What parents say ‐ and what parents want. British Journal of Special Education, 34, 170‐178. 

61 
 



 
 

62 
 

White,  P.  J., O'Reilly, M.,  Streusand, W.,  Levine, A.,  Sigafoos,  J.,  Lancioni, G., Aguilar,  J.  (2011). Best 

practices  for  teaching  joint  attention:  A  systematic  review  of  the  intervention  literature. 

Research in Autism Spectrum Disorders, 5, 1283‐1295. 

Wing, L. (1996). Autistic Spectrum Disorders. British Medical Journal, 312, 327‐328. 

 


	Abstract
	Inhoud
	Inleiding
	Algemeen 
	Etiologie
	Theory of mind- hypothese.
	Theorie van de executieve disfunctie. 
	Theorie van de gebrekkige centrale coherentie. 
	Conclusie.

	Imitatie en Joint Attention
	Definitie imitatie.
	 Duale route hypothese. 
	 Active intermodal matching model. 
	Associative sequence learning model.
	 Model over spiegelneuronen.
	Conclusie.


	Definitie joint attention.
	Types joint attention.

	Joint attention bij kinderen met ASS.
	Conclusie.

	Behandelingen Gericht op Imitatie en Joint Attention
	Imitatie.
	Joint attention.
	Sociaal-communicatieve vaardigheden.
	Conclusie.

	Generalisatie
	Adaptief Gedrag
	Sociaal – Emotionele Ontwikkeling
	Besluit

	Probleemstelling
	Methode
	Steekproef
	Opzet
	Materiaal
	Vragenlijst over gedrag en sociale communicatie (SCQ).
	Child behavior checklist for ages 1 ½ - 5 ( CBCL 1 ½ - 5). 
	 Caregiver-teacher’s report form for ages 1 ½ - 5  (C-TRF). 
	Vineland screener. 

	Procedure

	Resultaten
	Bespreking en conclusie

