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ABSTRACT 

 

 In deze masterproef gaan we aan de hand van een longitudinale empirische studie de 

werking en ontwikkeling van spiegelneuronen na bij jonge kinderen. We bestuderen de 

activiteit van spiegelneuronen bij typisch ontwikkelende kinderen, kinderen met een 

autismespectrumstoornis en siblings van kinderen met een autismespectrumstoornis. 

Het onderzoek wordt afgenomen op de leeftijd van 18 tot 30 maanden en wanneer de 

kinderen 4 tot 5 jaar oud zijn. Desynchronisatie van het mu-ritme van de centrale 

hersengebieden wordt verondersteld een goede maat te zijn voor het functioneren van 

spiegelneuronen. De huidige studie maakt gebruikt van een elektro-encefaliografie voor 

het registeren van de mu-waarden in vier condities: baseline, handbewegingsobservatie, 

actie observatie en actie imitatie. We vinden geen groepsverschil in de mate van mu-

suppressie tussen de typisch ontwikkelende kinderen en de kinderen met een 

autismespectrumstoornis tijdens actie observatie en actie executie. De huidige studie 

biedt geen evidentie voor een disfunctionele werking van de spiegelneuronen bij 

kinderen met een autismespectrumstoornis. De sibling-groep vertoont op basis van een 

kwalitatieve analyse een excessieve werking van de spiegelneuronen in vergelijking met 

de typisch ontwikkelende kinderen. Daarnaast vinden we omtrent de ontwikkeling een 

toename in de activiteit van spiegelneuronen tijdens actie observatie en een afname 

tijdens actie imitatie over de onderzoeksperiode van gemiddeld twee jaar. Het 

onderzoek naar de ontwikkeling van spiegelneuronen is explorerend van aard aangezien 

er, naar onze kennis, geen longitudinale studies aanwezig zijn in de 

onderzoeksliteratuur.  
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INLEIDING 

 

Autismespectrumstoornis 

 

Algemeen beeld  

 

 Kanner (1943) en Asperger (1944, gelezen in Frith, 1991) beschrijven als eerste 

kinderen met een unieke set van kenmerken. Deze kinderen zoeken geen sociaal 

contact, tonen weinig aandacht voor personen in tegenstelling tot voorwerpen, kunnen 

moeilijk omgaan met intrusie van de persoonlijke ruimte en worden beschreven als 

monotoon, repetitief en autistisch. Lorna Wing (1993) spreekt voor het eerst over het 

autistisch spectrum. 

 In de ruime groep van ontwikkelingsstoornissen onderscheidt de DSM-IV-TR 

(American Psychiatric Association, 2000) de pervasieve ontwikkelingsstoornissen. De 

groep omvat vijf ontwikkelingsstoornissen die weerslag hebben op alle domeinen van 

het functioneren en levenslange gevolgen met zich mee brengen. Categoriaal 

onderscheidt men de volgende stoornissen: de autistische stoornis, de stoornis van Rett, 

de desintegratiestoornis van de kinderleeftijd, de stoornis van Asperger en de pervasieve 

ontwikkelingsstoornis niet anderszins omschreven met inclusie van ‘atypisch autisme’. 

De centrale kenmerken zijn volgens de DSM-IV-TR kwalitatieve beperkingen in de 

sociale interacties, kwalitatieve beperkingen in de communicatie en beperkte, zich 

herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten (APA, 2000).  

 

 In plaats van een specifieke DSM-diagnose op basis van arbitraire criteria toe te 

kennen, gebruikt men meer en meer de term ‘autismespectrumstoornis’ (ASS). Dit is 

voor de klinische praktijk een nuttige verschuiving gezien de verschillende pervasieve 

ontwikkelingsstoornissen moeilijk van elkaar onderscheiden kunnen worden in termen 

van oorzaak, symptomen en behandeling (Roeyers & Warreyn, 2008; Wing, 1997). 

Onder de term ASS verstaat men de autistische stoornis, de stoornis van Asperger en het 

atypisch autisme. In deze masterproef zullen we de term ASS volgens diezelfde 

definiëring hanteren. Met het oog op de DSM-5 (APA, in press) stelt men zich de vraag 

of de onderverdeling in subcategorieën moet worden afgeschaft met het behoud van de 
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ruimere categorie ‘autismespectrumstoornis’ (Rutter, 2011b). De laatste jaren is 

duidelijk geworden dat de verdere onderverdeling binnen ASS geen meerwaarde heeft 

voor de klinische praktijk. Toch zou de afschaffing van de subcategorieën tot 

moeilijkheden kunnen leiden op vlak van de stoornis van Rett, de desintegratiestoornis 

van de kinderleeftijd en de stoornis van Asperger (Rutter, 2011a).  

 

 Alle kinderen en volwassenen op het continuüm van de autismespectrumstoornis 

worden gekenmerkt door een gemeenschappelijke triade van sociale beperkingen. Deze 

triade omvat kwalitatieve beperkingen in de sociale interactie, communicatie en 

verbeelding. Het laatste kenmerk brengt rigide, stereotiepe gedragspatronen met zich 

mee (Wing, 1993). De beperking in de sociale interactie kan blijken uit verstoringen in 

het gebruik van non-verbaal gedrag, zoals oogcontact en gelaatsuitdrukkingen. 

Daarnaast slagen sommige kinderen met ASS er niet adequaat in om tot relaties te 

komen met leeftijdsgenoten. Ze ervaren een tekort in het spontaan delen van plezier en 

bezigheden met anderen en worden gekenmerkt door een afwezigheid van sociale of 

emotionele wederkerigheid in sociale contacten. De moeilijkheden in de communicatie 

worden duidelijk door een afwezige of vertraagde ontwikkeling van de gesproken taal. 

Kinderen bij wie de spraak voldoende is ontwikkeld, kunnen dan weer moeilijk een 

gesprek met anderen aanknopen of onderhouden. Het derde en laatste luik van de triade 

omvat een beperkte verbeelding en zich herhalende stereotiepe patronen van 

gedragingen en interesses. Kinderen met ASS hebben vaak moeite met spontaan 

fantasiespel (doen-alsof spel) of met sociaal imiterend spel (nadoen spel). Daarnaast 

merken we een sterke preoccupatie met één of meerdere onderwerpen op. Ook 

aanhoudende belangstelling voor onderdelen van voorwerpen komt vaak voor. Kinderen 

met een ASS-diagnose kunnen duidelijk vastzitten aan specifieke routines of rituelen en 

hebben vaak stereotiepe, zich herhalende maniërismen zoals fladderen of draaien met de 

handen (APA, 2000).  

 De triade kan op zichzelf voorkomen, maar gaat meestal gepaard met andere 

kenmerken zoals mentale retardatie, vreemde reacties op sensorische stimuli, verstoring 

van het slaappatroon, het weigeren van voedsel en een verminderd 

concentratievermogen met uitzondering van een intense fascinatie voor één of meerdere 

activiteiten (APA, 2000; Wing, 1997). Daarnaast zijn gedragsstoornissen zoals woede- 
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en angstaanvallen niet zeldzaam bij kinderen met ASS, voornamelijk wanneer ze zich 

moeilijk kunnen uitdrukken en hun behoeften niet kenbaar kunnen maken (Roeyers & 

Warreyn, 2008). 

 

Prevalentie 

 

 Algemeen is er een duidelijk stijgende trend merkbaar voor de prevalentie van 

autismespectrumstoornis. Fombonne (1999) biedt een overzicht van epidemiologische 

studies gepubliceerd tussen 1966 en 1998. De prevalentie varieert van 0,7 tot 21,1 op  

10 000 met een gemiddelde schatting van 5,5 op 10 000 voor autisme. Deze cijfers zijn 

waarschijnlijk een onderschatting van de realiteit omwille van uitval en onvolmaakte 

sensitiviteit van de gebruikte screeningmethodes. Daarnaast omvatten deze cijfers niet 

het gehele autismespectrum en zijn ze afhankelijk van de gehanteerde criteria voor 

autisme. Denk hierbij aan kinderen gediagnosticeerd met de stoornis van Asperger en de 

grote groep kinderen ingedeeld in de pervasieve ontwikkelingsstoornis – niet anderszins 

omschreven (Fombonne, 1999). Gilberg en Wing (1999) maken een schatting van 40 tot 

50 op 10 000 voor de prevalentie van het gehele autismespectrum (incl. stoornis van 

Asperger, desintegratiestoornis van de kinderleeftijd en atypisch autisme). Wanneer 

Fombonne (1999) de studies gepubliceerd in de periode van 1966 tot 1988 vergelijkt 

met de studies gepubliceerd tussen 1989 en 1998, stelt hij vast dat de prevalentie voor 

autisme over de jaren heen is gaan stijgen. Gilberg en Wing (1999) kwamen tot dezelfde 

conclusie voor dezelfde periode. Zij vinden een gemiddelde stijging van 4,4 naar 9,6 op 

10 000, een stijging van 3,8 % per jaar. Recente overzichten geven een verdere stijging 

weer in de prevalentie voor het gehele autismespectrum met cijfers tussen de 60 tot 110 

gevallen op 10 000 geboortes (Duchan & Patel, 2012; Matson & Kozlowski, 2011). 

 Naast een reële stijging in de prevalentie van autismespectrumstoornis zijn er 

verschillende verklaringen naar voren gebracht voor deze stijgende trend (zie 

bijvoorbeeld Matson & Kozlowski, 2011). Een verklaring die veel aandacht krijgt is de 

verandering en verruiming van de diagnostische criteria (Wing & Potter, 2002). Recente 

studies gebruiken namelijk de criteria zoals vermeld in de DSM-IV-TR (APA, 2000), 

terwijl vroegere studies gebruik maken van nauwere criteria zoals voorgesteld door 

Kanner (Gillberg & Wing, 1999; Wing, 1993). Een betere bewustwording van het 
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autismespectrum en een betere screening worden ook vaak aangehaald als mogelijke 

verklaringen (Duchan & Patel, 2012; Wing & Potter, 2002). Daarnaast zal in een 

maatschappij met veel aandacht voor ASS en moeilijk af te bakenen criteria, de 

diagnose ASS eerder gesteld worden dan de diagnose mentale retardatie of taalstoornis 

(Leonard et al., 2010). Ook de zorgverlening is diagnoseafhankelijk. Zo zal men mildere 

symptomen diagnosticeren als autismespectrumstoornis zodat de nodige zorg en 

begeleiding mogelijk wordt (Barbaresi, Colligan, Weaver, & Katusic, 2009). Ten slotte 

zijn er ook omgevingsfactoren die de stijging in prevalentie kunnen verklaren. De pre- 

en postnatale zorg is sterk vooruitgegaan waardoor de overlevingskansen van prematuur 

geboren baby’s sterk vergroten. Een premature geboorte (<37 weken) is echter een 

risicofactor voor ASS (Johnson et al., 2010). Deze stijging in prevalentie duidt op het 

toenemend belang van het beter begrijpen, vroeg diagnosticeren en behandelen van 

autismespectrumstoornis (Duchan & Patel, 2012).  

 

 De gemiddelde verhouding jongens versus meisjes ligt tussen de 4 op 1 (Duchan & 

Patel, 2012) en de 5 op 1 (Fombonne, Zakarian, Bennet, Meng, & McLean-Heywood, 

2006). Alle studies rapporteren meer jongens gediagnosticeerd met 

autismespectrumstoornis dan meisjes. De geslachtsverschillen zijn groter wanneer men 

mentale retardatie in rekening brengt. Binnen de normale range van intellectueel 

functioneren situeert de jongens/meisjesverhouding zich rond 6 op 1. Bij moderate en 

milde (IQ=35-69) retardatie wordt een geslachtsratio van 1,7:1 gerapporteerd 

(Fombonne, 1999; Roeyers & Warreyn, 2008) en bij ernstige mentale retardatie (IQ<35) 

is de verhouding van jongens en meisjes gelijk (Nicholas et al., 2008). 

 

Etiologie 

 

 Kanner (1943) merkt op dat autistische gedragingen van de 11 kinderen sinds de 

geboorte aanwezig zijn en vermoedt dus dat autisme gedeeltelijk aangeboren is. 

Daarnaast verwijst hij naar de kille, obsessieve band tussen ouders en kind als 

verklaring voor ‘early infantile autism’. Deze psychogene verklaring is reeds verlaten en 

het lijkt niet mogelijk te zijn om één oorzaak aan te duiden (onder meer Currenti, 2010; 

Hughes, 2009; Pardo & Eberhart, 2007; Rutter, 2011a). Onderzoekers zijn het eens over 
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de multifactoriële causaliteit van ASS. Een complexe interactie tussen genetische en 

omgevingsfactoren heeft invloed op de individuele ontwikkeling van de hersenen 

(Rutter, 2011a). Deze interactie draagt bij tot de grote variabiliteit van symptomen 

binnen het autismespectrum. ASS kan niet geïnterpreteerd worden als een ziekte 

aangezien één biologische oorzaak niet kan worden vastgelegd (Silver & Rapin, 2012). 

In realiteit kunnen we de invloed van genen en omgeving op de ontwikkeling van ASS 

niet los van elkaar begrijpen. Wetenschappelijke studies maken echter een onderscheid 

door een focus op de genen of omgeving te leggen (Engel & Daniels, 2011).  

 

 Focus op de genen. Zeer veel genen zijn geïdentificeerd als oorzaak van een 

genetische kwetsbaarheid voor autismespectrumstoornissen. Deze genen kunnen 

collectief een verklaring bieden voor 10 tot 20 % van de gevallen (Geschwind, 2011). 

Studies naar de genetische component van ASS maken gebruik van tweeling- of 

familieonderzoek. Uit tweelingonderzoek blijkt dat de erfelijkheidsfactor van ASS ten 

minste 80 % is (Lichtenstein, Carlström, Rastam, Gillberg, & Anckarsäter, 2010). De 

overeenkomst (concordantie, kans op ASS bij tweelingbroer/-zus van participant met 

ASS) varieert sterk, maar ligt bij monozygote tweelingen hoger dan bij dizygote. Dit 

wijst op een genetisch aandeel in de ontwikkeling van ASS (Hallmayer et al., 2011; 

Rosenberg et al., 2009). Familiestudies geven weer dat een broer/zus van een kind met 

ASS (sibling) een verhoogde kans heeft op het ontwikkelen van een 

autismespectrumstoornis (Constantino, Zhang, Frazier, Abbacchi, & Law, 2010). 

Daarnaast worden autistische kenmerken, gegroepeerd onder de term ‘broad autism 

phentoype’, zoals vertraagde spraakontwikkeling en vreemde communicatiestijl 

teruggevonden bij eerstegraadsverwanten (Constantino et al. 2010; zie Sucksmith, Roth, 

& Hoekstra, 2011 voor een overzicht) en zelfs tweedegraadsverwanten van personen 

met ASS (Pickles et al., 2000). Dit ‘ruimer autisme fenotype’ omvat autistische 

kenmerken die milder zijn dan ASS, maar kwalitatief gelijken op de triade van sociale 

beperkingen (Constantino, 2011). 

 Andere studies doen niet enkel onderzoek naar de genetische component van de 

stoornissen binnen het autismespectrum. Ze bestuderen ook de genetische component 

van andere stoornissen uit de kindertijd (waaronder aandachtstekort-

hyperactiviteitstoornis, ADHD) en hun comorbiditeit met ASS. Zij besluiten dat er 
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evidentie is voor een gemeenschappelijke genetische kwetsbaarheid voor 

neurobiologisch bepaalde ontwikkelingsstoornissen (Lichtenstein et al., 2010; Ronald, 

Edelson, Asherson, & Saudino, 2010; Thapar, Cooper, Jefferies, & Stergiakouli, 2012). 

  

 Focus op de omgeving. Vele omgevingsfactoren zijn reeds onderzocht geweest om 

de risicofactoren van ASS te achterhalen (Currenti, 2010; Hughes, 2009; Rutter, 2011a). 

Er werd reeds vermeld dat een premature geboorte een risicofactor is voor de 

ontwikkeling van ASS  (Johnson et al., 2010). Hallmayer en collega’s (2011) komen tot 

de conclusie dat de gedeelde omgeving bij tweelingen meer variantie verklaart dan de 

genetische component (58 % vs. 38 %). De gedeelde omgeving omvat bij tweelingen de 

prenatale en vroege postnatale periode. Er is hier mogelijk sprake van een kritieke 

periode voor omgevingsinvloeden (Hallmayer et al., 2011). Een tijd geleden dacht men 

dat er een verband was tussen de MMR (measles-mumps-rubella) vaccinatie en de 

ontwikkeling van ASS (Wakefield & Montgomery, 1999). Deze hypothese heeft men in 

recente studies niet kunnen bevestigen (Fombonne, Zakarian, Bennett, Meng, & 

McLean-Heywood, 2006; Wing & Potter, 2002). Oudere leeftijd van moeder en vader 

(>35 jaar) worden onafhankelijk aangehaald als mogelijke risicofactoren voor ASS 

(Croen, Najjar, Fireman, & Grether, 2007). De link met infecties en blootstelling aan 

metalen (vnl. kwik) of biochemische stoffen tijdens de zwangerschap blijft onduidelijk 

(De Palma, Catalani, Franco, Brighenti, & Apostoli, 2012; Patterson, 2011). Andere 

studies halen een tekort aan vitamine D aan als oorzakelijke factor voor ASS (Cannell, 

2010). 

 

 Onderzoek vanuit de neurobiologie. Over studies heen kunnen we vaststellen dat 

bij personen met ASS sprake is van een atypische ontwikkeling van de hersenen 

(Courchesne et al., 2007). Toch kan er tot nu toe geen specifieke neuropathologie 

worden bepaald. Schroeder en collega’s geven een recent overzicht van de 

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

Het is moeilijk om te bepalen of neurale abnormaliteiten de oorzaak of het gevolg zijn 

van samenhangende factoren zoals perinatale problemen of epilepsie (Silver & Rapin, 

2012). 
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 Kanner (1943) stelt reeds bij enkele van zijn casussen een abnormale schedelgrootte 

vast. De vaststelling van macrocefalie wordt al jaren bevestigd door onderzoek 

(Courchesne, Campbell, & Solso, 2011; Courchesne et al., 2007; Levy, Mandell, & 

Schultz, 2009 voor een overzicht). Macrocefalie is in dit geval niet te wijten aan een 

overmatige hoeveelheid van cerebrospinaal vocht, maar aan een excessieve groei van de 

hersenen in de eerste levensjaren (Vaccarino, Grigorenko, Smith, & Stevens, 2009). 

Aan de hand van neuro-imagingtechnieken en post-mortem onderzoek stelt men een 

overmatige hersengroei vast, vnl. in de frontale regio’s, limbische structuren en 

cerebellum, tussen de leeftijd van 2 en 4 jaar bij kinderen met ASS (Courchesne et al., 

2011; Courchesne et al., 2007; Courchesne, Mouton et al., 2011; Pardo & Eberhart, 

2007). De overmatige groei van de hersenen wordt gevolgd door een vertraging van de 

groei vanaf de kinderleeftijd (rond 9 jaar, Courchesne et al., 2011) en een vroegtijdige 

atrofie vanaf de adolescentie en vroegvolwassenheid (Hadjikhani, Joseph, Snyder, & 

Tager-Flusberg, 2006; Courchesne et al., 2011). Abnormale processen tijdens de 

prenatale neurogenese of een verminderde pruning (‘wegsnoeien’ van eerder gevormde 

verbindingen) in de eerste levensjaren worden naar voren geschoven als mogelijke 

mechanismen voor deze excessieve hersentoename (Courchesne, Mouton et al., 2011; 

Rutter, 2011a; Vaccarino et al., 2009).   

 De overmatige hersengroei wordt voornamelijk toegeschreven aan een toename van 

excitatorische neuronen in de cerebrale cortex ten opzichte van inhibitorische 

(Rubenstein & Merzenich, 2003; Courchesne et al., 2007). Deze verstoring van 

neuronen wordt voornamelijk teruggevonden in de complexe frontale cortex en minder 

in de primaire sensorische gebieden zoals de occipitale visuele cortex (Courchesne & 

Pierce, 2005).  De verstoring in het aantal neuronen lijkt verband te houden met een 

‘korte afstand’-overconnectiviteit binnen de corticale gebieden en een ‘lange afstand’-

onderconnectiviteit tussen de cerebrale gebieden (Belmonte et al., 2004; Hughes, 2009; 

Villalobos, Mizuno, Dahl, Kemmotsu, & Müller, 2005). Zo kan het zijn dat neurale 

netwerken (bv. neurale spiegelsystemen, zie verder) wel aanwezig zijn bij personen met 

ASS, maar verstoord worden door het excessieve neuronenaantal voornamelijk in de 

frontale, temporale en pariëtale lobben (Courchesne et al., 2007; Villalobos et al., 2005). 
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 Verschillende hersenstructuren worden in verband gebracht met 

autismespectrumstoornissen (Hughes, 2009; Schroeder et al., 2010). De frontale lob, 

delen van de temporale en pariëtale lob, het cerebellum en het limbisch systeem worden 

in verscheidene studies geassocieerd met kenmerken van ASS (Courchesne et al., 2011; 

Hughes, 2009; Schroeder et al., 2010; Silver & Rapin, 2012). Hadjikhani en collega’s 

(2006) vinden verschillen terug in de inferieure frontale gyrus, de inferieure pariëtale 

lobule, de superieure temporale sulcus en de precentrale gyrus. Deze gebieden zijn 

structureel dunner bij personen met ASS in vergelijking met typisch ontwikkelde 

personen (Hadjikhani et al., 2006). Deze gebieden worden gelinkt aan spiegelneuronen 

bij de mens (Dapretto et al., 2006; Rizzolatti & Craighero, 2004). De onderzoekslijn 

omtrent spiegelneuronen en het autismespectrum wordt hieronder verder uitgewerkt.  

 

 We kunnen besluiten dat ASS een sterk genetisch bepaalde stoornis in de 

hersenontwikkeling is, beïnvloed door een complexe interactie tussen polygenetische 

factoren en verscheidene omgevingselementen. Deze factoren hebben op hun beurt 

invloed op neurobiologische processen.  

 

Imitatievaardigheden 

 

Definitie 

 

Imitatie omvat het structureel en functioneel nabootsen van geobserveerd gedrag. De 

imitator reproduceert zowel de specifieke acties als het achterliggende doel (Tomasello, 

Savagerumbaugh, & Kruger, 1993). Bij imitatie mag er geen sprake zijn van het louter 

herhalen van een actie die reeds aanwezig is in het motorisch repertoire van een 

individu. Het gaat niet over een toevallige overeenkomst tussen het geobserveerde 

gedrag en het eigen responsgedrag (Meltzoff & Moore, 1983). Een belangrijke 

voorwaarde voor imitatie is dat de geobserveerde objecten en acties nieuw zijn voor de 

imitator (Tomasello et al., 1993). Imitatie kent verscheidene vormen afhankelijk van de 

vooropgestelde imitatietaak en ontwikkelingsleeftijd (zie verder). We kunnen faciale 

(gezicht), orale (mond en taal), procedurele (objectgericht) en gesturale (gebaren) 
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imitatie onderscheiden (Jones & Herbert, 2006; Roeyers, Van Oost, & Bothyne, 1998; 

Young et al., 2011).  

 Imitatie moet onderscheiden worden van andere vormen van sociaal leergedrag 

(Thompson & Russell, 2004; Want & Harris, 2002). Mimicking omvat het kopiëren van 

de geobserveerde lichamelijke bewegingen zonder dat de observator inzicht heeft in het 

doel van de actie (Thompson & Russell, 2004). Daarnaast onderscheid men stimulus en 

local enhancement. Hierbij leert de observator dat er iets interessant is in de omgeving 

(Want & Harris, 2002) nl. een gehanteerd object (stimulus) of een bepaalde locatie 

(local). Het gestelde responsgedrag zal trial-and-error omvatten aangezien de observator 

geen inzicht in doel of functie heeft opgenomen uit het geobserveerde gedrag 

(Thompson & Russell, 2004). In het geval van emulation zal het individu het 

geobserveerde eindresultaat reproduceren aan de hand van de eigen individuele 

strategieën (Tomasello et al., 1993). De observator leert iets over de eigenschappen van 

objecten (bv. lengte, structuur) en hun causale relatie. Hierbij heeft men geen aandacht 

voor de specifieke lichamelijke bewegingen, maar voor de effecten geproduceerd door 

de geobserveerde voorwerpen (Want & Harris, 2002).  

 

Ontwikkelingsverloop 

 

 Meltzoff en Moore (1983) komen in hun studie bij pasgeboren kinderen tot de 

conclusie dat baby’s beschikken over de capaciteit tot imitatie van faciale uitdrukkingen 

(bv. uitsteken van de tong, openen van de mond). Enkele weken later is het kind in staat 

om gelaatsuitdrukkingen te reproduceren vanuit het geheugen. In dit geval spreekt men 

van uitgestelde imitatie (Meltzoff & Moore, 2002). Onderzoek bij 9-maand oude baby’s 

geeft aan dat objectgerichte imitatie (procedurele), naast faciale imitatie (Meltzoff & 

Moore, 1983), mogelijk is in het eerste levensjaar van kinderen (Meltzoff, 1988). Vanaf 

9 maanden is uitgestelde imitatie van objectgerichte handelingen mogelijk. Jonge 

kinderen kunnen geobserveerde acties vasthouden en na een tijd reproduceren vanuit 

hun geheugen (Meltzoff, 1988). Een andere studie toont aan dat kinderen op de leeftijd 

van 18 maanden de onderliggende intenties en doelen van het geobserveerde gedrag 

kunnen begrijpen (Meltzoff, 1995). Wanneer de onderzoeker faalt in het uitvoeren van 

de actie (bv. ‘per ongeluk’ naast een knop duwen), kan het kind bij het imiteren de actie 
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tot een goed einde brengen (Meltzoff, 1995). Tussen de leeftijd van 12 en 18 maanden 

kan een kind de geobserveerde acties generaliseren naar objecten met andere kenmerken 

(Hayne, MacDonald, & Barr, 1997) en vanaf gemiddeld 14 maanden is generalisatie 

naar andere contexten mogelijk (Hanna & Meltzoff, 1993). Het louter imiteren van 

gedrag op jonge leeftijd zal zich in de kindertijd ontwikkelen tot het naspelen van rollen 

en perspectieven in verschillende contexten (Hanna & Meltzoff, 1993; Meltzoff & 

Moore, 2002). Imitatie blijft een belangrijke strategie van sociaal leren voor de rest van 

het leven (Jones & Herbert, 2006).  

 

Mechanisme en achterliggende vaardigheden 

 

 De aangeboren capaciteit tot imitatie wordt gekoppeld aan een achterliggend 

mechanisme van actieve intermodale mapping, gebaseerd op een representatie van het 

geobserveerde en het eigen gedrag (Meltzoff & Moore, 1983). Aan de hand hiervan kan 

het imitatiegedrag gradueel afgestemd worden op het model (Meltzoff & Moore, 1983; 

2002). Volgens deze theorie beschikken pasgeboren baby’s over een inzicht in de 

equivalentie tussen de visuele informatie die uitgaat van het model en de 

proprioceptieve informatie, uitgaand van het eigen lichaam (Meltzoff & Moore, 2002). 

Dit proces wordt gemedieerd door een representationeel systeem dat zowel de visuele 

als motorische transformaties omvat zodat directe vergelijking en matching mogelijk is. 

Op deze manier komt er een correspondentie tussen het zelf en de ander tot stand 

(Meltzoff & Moore, 1983). De mogelijkheid tot uitgestelde imitatie biedt bijkomende 

evidentie voor deze theorie. Bij uitgestelde imitatie moet het kind namelijk een actie 

reproduceren vanuit het geheugen (Meltzoff & Moore, 2002). Dit wijst op de opbouw 

van achterliggende representaties van de geobserveerde acties, objecten en personen 

(Herbert & Jones, 2006). Imitatie speelt bijgevolg een rol in het opbouwen en 

coördineren van zelf-ander representaties (Williams et al., 2004). Imitatie draagt op die 

manier bij tot het gevoel van gelijkheid en verbondenheid met anderen (Meltzoff & 

Decety, 2003). De opbouw van een representationeel systeem wordt gezien als het begin 

van de cognitieve ontplooiing van een kind (Meltzoff & Moore, 1983) en speelt een 

belangrijke rol in de ontwikkeling van intersubjectieve gedragingen (Stern, 1985). 

Kinderen leren reeds vroeg een onderscheid te maken tussen het externe gedrag en de 
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interne intenties (Meltzoff, 1995). Dit onderscheid vormt de basis voor de morele 

ontwikkeling van een individu (Meltzoff & Decety, 2003). Het matchen van gedrag en 

het begrijpen van de achterliggende intenties impliceren een mate van 

perspectiefinname en begrip in de mentale situatie van anderen (Meltzoff & Decety, 

2003). De ontwikkeling van imitatie houdt dan ook verband met de ontwikkeling van 

sociaal gedrag, sociale cognitie en communicatieve vaardigheden (Meltzoff & Decety, 

2003; Meltzoff & Moore, 2002; Young et al., 2011). Daarnaast speelt imitatie een 

belangrijke rol in de taalontwikkeling van een kind (Kymissis & Poulson, 1990). De 

imitatie van mondbewegingen zal ontwikkelen tot verbale imitatie waarbij het kind de 

geproduceerde geluiden zal matchen aan de geluiden geproduceerd door een 

model/ouder (Kymissis & Pouslon, 1990). In verscheidene studies naar imitatie wordt er 

een verband gevonden tussen de kwaliteit van imitatie en de taalvaardigheid van het 

kind (Toth, Munson, Meltzoff, & Dawson, 2006; Young et al., 2011).  

 

Imitatie binnen het autismespectrum 

 

 Bovenstaande vaardigheden en domeinen van functioneren zijn net die aspecten die 

moeizaam verlopen bij personen met een autismespectrumstoornis (APA, 2000). Rogers 

en Pennington (1991) gaan ervan uit dat er sprake is van een kerndeficit in imitatie die 

de latere sociale processen sterk beïnvloedt. Zij beschouwen de beperkte 

imitatievaardigheden dan ook als een primair symptoom van autismespectrum-

stoornissen (Rogers & Pennington, 1991). Smith en Bryson (1994) beargumenteren dat 

de beperkingen in imitatie bij ASS secundair zijn aan een meer fundamentele verstoring 

in de perceptuele informatieverwerking. Bij een kerndeficit moet er sprake zijn van een 

beperking die uniek, specifiek en universeel is voor een bepaalde stoornis (Sigman, 

Dijamco, Gratier, & Rozga, 2004). 

 

 Uit verschillende studies kunnen we afleiden dat kinderen met ASS imitatietaken 

slechter uitvoeren dan typisch ontwikkelde kinderen (Rogers, Hepburn, Stackhouse, & 

Wehner, 2003; Williams, Whiten & Singh, 2004 voor een overzicht). Er wordt al een 

beperking in imitatie gevonden bij kinderen met ASS vanaf de leeftijd van 12 maanden 

(Young et al., 2011). Kinderen met ASS imiteren ook slechter in vergelijking met 
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kinderen met een algemene ontwikkelingsachterstand (Charman et al., 1997; Rogers et 

al., 2003; Williams et al. 2004) of een mentale retardatie (Roeyer et al., 1998). Dit wijst 

erop dat de gebrekkige imitatievaardigheden mogelijks uniek zijn voor het 

autismespectrum (Williams et al., 2004). De kwaliteit van imitatie houdt sterk verband 

met de ernst en symptomen van ASS (Rogers et al., 2003). Een opvallende fout die door 

vele kinderen met ASS wordt gemaakt tijdens imitatietaken is de afwezigheid van 

zelforiëntatie (Hobson & Lee, 1999). In dit geval spreekt men van een ‘reversal error’. 

De basiscomponenten van imitatie worden correct uitgevoerd door de imitator, maar er 

is geen sprake van verandering in perspectief of perspectiefomkering (Hobson & Lee, 

1999). 

  De aanwezigheid van een universeel kerndeficit wordt tegengesproken door de 

vaststelling dat bepaalde imitatievaardigheden bij kinderen met ASS intact of onderling 

verschillend zijn (Roeyers et al., 1998; Smith & Bryson, 1994). Roeyers en collega’s 

(1998) bemerken verschillen in imitatiekwaliteit tussen kinderen met ASS en de 

controlegroepen. Toch merken ze op dat 7 van de 18 kinderen met ASS beschikken over 

intacte imitatievaardigheden bij procedurele en gesturale imitatietaken (Roeyers et al., 

1998). Ander onderzoek geeft aan dat personen met ASS juist gekenmerkt worden door 

een verhoogde mate van spontane imitatie (Spengler, Bird, & Brass, 2010). Dit kan een 

verklaring zijn voor enkele repetitieve, stereotiepe gedragingen bij personen met ASS, 

waaronder echolalie en echopraxie (= dwangmatig herhalen van woorden/bewegingen 

van de ander) (Spengler et al., 2010). Daarnaast blijken kinderen met ASS imitatietaken 

wel correct uit te voeren als ze een concrete instructie krijgen (Dapretto et al., 2006). 

 De specificiteit van imitatie als kerndeficit voor ASS wordt tegengesproken door de 

overlap van imitatiebeperkingen met andere mentale en motorische problemen 

(Williams et al., 2004). Toch kunnen de mentale en motorische problemen bij ASS de 

imitatiebeperkingen niet volledig verklaren (Williams et al., 2004). Smith en Bryson 

(1994) bemerken dat imitatievaardigheden sterk afhankelijk zijn van het functioneel 

niveau van het kind met betrekking tot verbale en sociale vaardigheden. De kwaliteit 

van imitatie is overigens sterk geassocieerd met de kenmerken en eisen van de 

imitatietaak (Smith & Bryson, 1994). Kinderen met ASS presteren beter op 

imitatietaken met objectgerichte handelingen (procedurele imitatie) dan met 

lichamelijke bewegingen (gesturale imitatie) (Rogers et al., 2003). Onbekende acties 
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zijn moeilijker te imiteren dan bekende handelingen (Roeyers et al., 1998). Ook het 

imiteren van gelaatsuitdrukkingen blijkt meer beperkt te zijn dan de andere types van 

imitatie (Rogers et al., 2003). Young en collega’s (2011) bemerken dat de 

imitatievaardigheden van kinderen met ASS verbeteren tussen de leeftijd van 12 en 24 

maanden. Deze ontwikkeling volgt hetzelfde traject als bij typisch ontwikkelende 

kinderen, echter op een kwalitatief lager niveau (Young et al., 2011).  Daarnaast merkt 

men op dat de groepsverschillen in kwaliteit van imitatie kleiner worden naarmate de 

populatie ouder wordt (Roeyers et al., 1998; Williams et al., 2004).  

 Vanvuchelen, Roeyers en De Weerdt (2011) concluderen dat er slechts gedeeltelijke 

evidentie is voor imitatieproblemen als kerndeficit voor autismespectrumstoornissen. Er 

is in de literatuur enige evidentie aanwezig voor de uniekheid en specificiteit van 

imitatieproblemen bij ASS, maar slechts weinig evidentie voor het universele karakter 

(Vanvuchelen et al., 2011). Bij kinderen met ASS lijkt er dus sprake te zijn van een 

vertraging in de ontwikkeling van imitatie, in tegenstelling tot een absoluut deficit 

(Roeyers et al., 1998; Young et al., 2011).  

 

Imitatie en spiegelneuronen 

 

Verschillende onderzoekers zien spiegelneuronen als een mogelijk biologisch 

mechanisme voor imitatie omwille van de kenmerken van deze speciale neuronen 

(Lepage & Théoret, 2007; Rizzolatti, Fadiga, Gallese, & Fogassi, 1996a; Rizzolatti & 

Craighero, 2004; Williams, Whiten, Suddendorf, & Perret, 2001). Deze neuronen zijn 

namelijk actief wanneer men een actie waarneemt of zelf uitvoert. De activiteit 

uitgevoerd door een ander wordt als het ware gespiegeld in de hersenen van de 

observator (Rizzolatti & Craighero, 2004) waardoor spiegelneuronen als een brug 

fungeren tussen zien en doen (Williams et al., 2001). Omwille van de gebrekkige 

imitatievaardigheden bij kinderen met ASS wordt een verminderde of andere activiteit 

in de spiegelneuronen verondersteld (Williams et al., 2006). Ook in deze masterproef 

zullen we imitatie opnemen in het onderzoek. De onderzoekslijn van imitatie, 

spiegelneuronen en autismespectrumstoornissen wordt verderop uitgewerkt.  
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Het spiegelneuronensysteem bij primaten 

 

“Monkey see, monkey do”: het spiegelneuronensysteem bij de aap  

 

 In het begin van de jaren ’90 doen onderzoekers aan de Universiteit van Parma een 

belangrijke neurologische ontdekking bij twee makaken (apen). Het doel van het 

onderzoek was het bestuderen van neuronen in het F5-gebied, gelegen in de frontale lob 

en deel uitmakend van de premotorische cortex (zie Figuur 1) (di Pellegrino, Fadiga, 

Fogassi, Gallese, & Rizzolatti, 1992; Rizzolatti et al., 1996a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dit gebied is gerelateerd aan distale en proximale armbewegingen, handbewegingen 

en bewegingen van de mond (Ferrari, Gallese, Rizzolatti, & Fogassi, 2003; Kurata & 

Tanji, 1986). De F5-neuronen voor handbewegingen (dorsaal gelegen in dit gebied) 

hebben twee belangrijke motorische eigenschappen (Jeannerod, Arbib, Rizzolatti, & 

Sakata, 1995). Ten eerste worden de meeste neuronen in dit gebied actief tijdens 

specifieke doelgeoriënteerde handbewegingen zoals grijpen, vasthouden en manipuleren 

van objecten. Daarnaast zijn deze neuronen specifiek voor de manier waarop een 

handbeweging wordt uitgevoerd. Sommige neuronen in het dorsale F5-gebied zijn 

Figuur 1. Lateraal zicht van de hersenen van een aap. F5 duidt het gebied aan waar Rizzolatti en 

collega’s (1996) de neuronen met de spiegeleigenschappen ontdekten. Het pariëtaal gebied PF komt 

overeen met het rostrale deel van de inferieure pariëtale lobule. Ook hier werden spiegelneuronen 

gevonden (Gallese, Fogassi, Fadiga, & Rizzolatti, 2002). De superieure temporale sulcus (STS) zorgt 

voor een mogelijke verbinding tussen deze twee onderdelen van het spiegelneuronencircuit bij de aap 

(Jellema, Baker, Wicker, & Perrett, 2000). Bron: Rizzolatti & Craighero, 2004. 
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reactief bij het gebruiken van een pincetgreep (duim en indexvinger) en andere wanneer 

de hele hand gebruikt wordt (Jeannerod et al., 1995). Het F5-gebied maakt deel uit van 

het corticaal circuit dat instaat voor het omzetten van visuele informatie over objecten 

naar handbewegingen. Het F5-gebied krijgt informatie vanuit de inferieure pariëtale 

lobule en stelt het individu op deze manier in staat om op een gepaste manier met 

objecten uit de omgeving om te gaan (Jeannerod et al., 1995).  

 Tijdens hun onderzoek bij makaken ontdekken Rizzolatti en collega’s (1996a) een 

groep neuronen met een speciale eigenschap. Ze ontdekken dat een deel van de F5-

neuronen niet enkel vuren wanneer de apen zelf bewegingen uitvoeren, maar ook 

wanneer ze betekenisvolle handbewegingen van andere apen of onderzoekers 

observeren (Rizzolatti et al., 1996a). Deze groep van neuronen onderscheidt zich van de 

overige F5-neuronen niet op basis van de voorgaand beschreven motorische 

eigenschappen (Jeannerod et al., 1995), maar doordat ze ook actief zijn wanneer de aap 

slechts bewegingen observeert. Deze specifieke F5-neuronen worden omwille van hun 

capaciteit spiegelneuronen genoemd. Ze ‘spiegelen’ de overeenkomstige 

hersenactiviteit van de geobserveerde handelingen (Gallese, Fadiga, Fogassi, & 

Rizzolatti, 1996; Rizzolatti et al., 1996a). Rizzolatti en collega’s (1996a) stellen dat 

deze bevinding wijst op een ‘actie observatie/executie matching systeem’ in het F5-

gebied. Deze bevinding noemt men de matching hypothese (Rizzolatti et al., 1996a). 

Wanneer een aap een motorische actie observeert die tot zijn bewegingsrepertoire 

behoort, wordt deze actie automatisch geactiveerd in de hersenen. De geactiveerde 

beweging wordt niet noodzakelijk uitgevoerd en wordt slechts gerepresenteerd in het 

motorisch systeem (Rizzolatti et al., 1996a). De spiegelneuronen vuren dus op 

momenten dat de aap bewegingen uitvoert alsook wanneer de aap deze bewegingen 

slechts observeert. De spiegelneuronen bij apen zijn enkel actief als er sprake is van een 

interactie tussen hand (biologische effector) en object, niet bij het zien van de hand, het 

object of de beweging op zich (Gallese et al., 1996; Rizzolatti et al., 1996a). De studie 

van Ferrari et al. (2003) biedt bijkomende ondersteuning voor de matching hypothese 

vooropgesteld door Rizzolatti en collega’s (1996a). Dit onderzoek zorgt voor een 

uitbreiding van hand- naar mondbewegingen en brengt het F5-gebied voor het eerst in 

verband met sociale communicatie (Ferrari et al., 2003).  
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 Er is sprake van een relatie tussen de visuele en de motorische eigenschappen van 

spiegelneuronen (Rizzolatti & Craighero, 2004). De meeste spiegelneuronen (92 %) 

vertonen een congruentie tussen de visuele acties en de motorische responsen die ze 

coderen. De neuronen die geactiveerd zijn bij de uitvoering van een bepaalde actie 

worden ook geactiveerd bij de observatie van een gelijkaardige handeling. Als deze 

geobserveerde handeling hetzelfde is qua handbeweging (grijpen, vasthouden of 

manipuleren) en qua houding van de hand (pincetgreep, handgreep) kunnen we spreken 

van een ‘strikt congruent’ spiegelneuron (Gallese et al., 1996; Rizzolatti et al., 1996a). 

 

 Locatie. De spiegelneuronen voor handbewegingen situeren zich bij de aap in het 

bovenste (dorsale) gedeelte van het F5-gebied (Jeannerod et al., 1995). In het laterale 

deel van het F5-gebied zijn er spiegelneuronen gevonden die actief worden bij het 

uitvoeren en observeren van voedselgerelateerde en communicatieve mondbewegingen 

(Ferrari et al., 2003). Het F5-gebied is niet het enige gebied waar er spiegelneuronen 

zijn ontdekt. Ook het rostrale gedeelte van de inferieure pariëtale lob behoort tot het 

corticale spiegelneuronencircuit bij niet-menselijke primaten (Gallese, Fogassi, Fadiga, 

& Rizzolatti, 2002) (zie Figuur 1). De verbinding tussen het F5-gebied en de inferieure 

pariëtale lob verloopt indirect via de superieure temporale sulcus (STS, Rizzolatti & 

Craighero, 2004). De neuronen in de STS zijn responsief bij het observeren van 

betekenisvolle acties zoals het draaien van het hoofd of het bewegen van de armen 

(Jellema, Baker, Wicker, & Perrett, 2000). De neuronen in de STS beschikken echter 

niet over motorische eigenschappen en behoren dus niet expliciet tot het 

‘observatie/executie matching systeem’ (Rizzolatti & Craighero, 2004). Wel geven de 

neuronen in de STS bijkomende informatie over de richting, snelheid en vorm van de 

geobserveerde bewegingen door hun rechtstreekse verbinding met het F5-gebied en de 

inferieure pariëtale lob (Jellema et al., 2000) (zie Figuur 1).  

 

 Wat is de functie van spiegelneuronen bij apen? Interpretatie van de activiteit van 

de spiegelneuronen in termen van motorische voorbereiding kan worden uitgesloten als 

functie door Rizzolatti en collega’s omwille van twee redenen (Rizzolatti et al., 1996a). 

Ten eerste wordt de observatie van een actie niet steeds gevolgd door de uitvoering van 

de actie. In dit geval observeren de onderzoekers toch hersenactiviteit ter hoogte van de 
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spiegelneuronen. Ten tweede, de spiegelneuronen stoppen met vuren wanneer het 

voedsel naar de aap wordt toegeschoven. Als de activiteit van de spiegelneuronen 

gelinkt zou zijn aan motorische voorbereiding zouden we hier een stijging en geen 

daling in hersenactiviteit moeten observeren (Gallese et al., 1996; Rizzolatti et al., 

1996a). Twee andere mogelijke functies van spiegelneuronen worden naar voren 

geschoven: het begrijpen van motorische acties (Rizzolatti et al., 1996a) en het 

genereren van een interne representatie van bewegingen (Jeannerod, 1994). De activiteit 

in spiegelneuronen reflecteert de betekenis van acties en niet de individuele bewegingen 

op zich (Jeannerod, 1994). Dit wordt ondersteund door twee experimenten. Bij Kohler 

en collega’s (2002) is 15 % van de F5-neuronen responsief wanneer de aap het geluid 

van een actie hoort (bv. openbreken van een pindanoot), zonder deze actie te observeren 

of uit te voeren. Deze groep spiegelneuronen worden ‘audiovisuele spiegelneuronen’ 

genoemd. De actie ‘openbreken van een pindanoot’ wordt in de hersenen geactiveerd 

door het bijbehorende geluid (Kohler et al., 2002). Umiltà en collega’s (2001) tonen aan 

dat de spiegelneuronen in het F5-gebied ook actief worden als het eindpunt van de actie 

niet zichtbaar is. Volledige zichtbaarheid van de actie is niet nodig om een motorische 

representatie van de handeling op te bouwen. De aap moet echter wel ‘weten’ dat er 

zich achter het onzichtbare deel een object bevindt (Umiltà et al., 2001). 

Spiegelneuronen zorgen dus voor het begrijpen van acties als gevolg van activatie van 

de betekenis van de uitgevoerde, geobserveerde, gehoorde actie of deel van de actie 

(Jeannerod, 1994).  

 

Spiegelneuronen bij de mens  

 

 Het rechtstreeks bestuderen van neuronen bij mensen is ethisch onmogelijk. Men 

kan niet, zoals bij de aap, gebruik maken van rechtstreeks aangebrachte elektroden die 

de activiteit van één neuron meten in de hersenen (Rizzolatti & Craighero, 2004). Er is 

veel indirecte evidentie voor het bestaan van spiegelneuronen bij mensen, maar niet 

voor een geheel systeem (Buccino, Binkofski, & Riggio, 2004a; Rizzolatti & Craighero, 

2004). Daarom spreken we bij de mens over een ‘actie observatie/executie matching 

systeem’ in plaats van over een spiegelneuronensysteem.  
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 Evidentie voor spiegelneuronen in de motorische cortex van de mens wordt 

gevonden door Fadiga, Gogassi, Pavesi en Rizzolatti (1995). Zij vinden aan de hand van 

transcraniale magnetische stimulatie (TMS) bewijs voor een ‘observatie/executie 

matching systeem’ bij gezonde volwassenen. De observatie van een handeling activeert 

automatisch neuronen in de premotorische cortex die tevens actief zijn bij de uitvoering 

van de handeling (Fadiga et al., 1995; Gangitano, Mottaghy, & Pascual-Leone, 2001; 

2004). De techniek van TMS kan echter niet gebruikt worden om de diepte en spreiding 

van de activiteit nauwkeurig te bepalen (Banich, 2004). Positronemissietomografie 

(PET) kan worden gebruikt voor het bepalen van de locatie van spiegelneuronen bij de 

mens. Bij de observatie van handbewegingen wordt hersenactiviteit vastgesteld in de 

linker inferieure frontale gyrus (Rizzolatti et al., 1996b) Dit gebied komt overeen met 

het gebied van Broca (Brodmann Area, BA 44; Penfield & Roberts, 1959). Daarnaast 

treden er significante veranderingen, gemeten met magneto-encefalografie (MEG), op 

in de precentrale motorische cortex tijdens het uitvoeren en observeren van 

objectgerelateerde bewegingen (Hari et al., 1998). De voorgaande resultaten worden 

bevestigd door Cochin, Bathelemy, Roux en Martineau (1999). Zij maken gebruik van 

electroencefalografie (EEG) om de hersenactiviteit te meten bij gezonde subjecten 

terwijl ze in rust zijn, vingerbewegingen observeren of uitvoeren. Zij komen tot de 

vaststelling dat het observeren en uitvoeren van vingerbewegingen gebaseerd is op 

dezelfde neuronale circuits en significant verschillen van de rustconditie. De regio’s die 

actief zijn bij de observatie en uitvoering van beweging zijn de posterieure frontale 

cortex en de motorische cortex, voornamelijk in de linkerhemisfeer (Cochin et al., 

1999). Ook recentere EEG-studies (Muthukumaraswamy, Johnson, & McNair, 2004) en 

studies gebruik makend van magnetische beeldvormingstechnieken (Nishitani & Hari, 

2000) bieden ondersteuning voor het bestaan en de locatie van een ‘observatie/executie 

matching systeem’ bij de mens. Meer directe evidentie voor spiegelneuronen bij mensen 

en het belang van het gebied van Broca, wordt weergegeven in een gevalsstudie aan de 

hand van subdurale metingen (Tremblay et al., 2004). Ook recent onderzoek met 

intracraniale elektroden ligt in lijn met deze bevindingen (Mukamel, Ekstrom, Kaplan, 

Iacoboni, & Fried, 2010). Men komt tot de vaststelling dat spiegelneuronen voor 

geobserveerde gelaatsuitdrukkingen (grimas, glimlach) ook aanwezig zijn bij de mens 

(Mukamel et al., 2010). Niet enkel de frontale hersenlob en de precentrale motorische 
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cortex zijn betrokken in het ‘observatie/executie matching systeem’ bij de mens. Er 

worden bijkomend neuronen teruggevonden in de inferieure pariëtale lobule, BA 40, die 

responsief zijn bij het observeren van objectgerichte handelingen (Buccino et al., 2001). 

        

 Locatie. Bovenstaande studies suggereren het bestaan van een ‘observatie/executie 

matching systeem’ bij de mens. Dit systeem is voornamelijk gelegen in de 

premotorische cortex en is gelijkaardig aan het systeem gevonden bij niet-menselijke 

primaten (Rizzolatti et al., 1996a). De activiteit van deze gebieden is op een 

somatotopische manier geordend (Buccino et al., 2001). Dit wil zeggen dat de 

hersenactiviteit in de premotorische cortex zich ventraal, mediaal of dorsaal situeert bij 

het uitvoeren of observeren van handelingen met de mond, hand/arm of voet, 

respectievelijk (Buccino et al., 2001). Deze topografische organisatie komt overeen met 

de klassieke motorische homunculus (Penfield & Rasmussen, 1952).  

 Volgens Rizzolatti en Craighero (2004) omvat de kern van het 

spiegelneuronensysteem bij de mens drie hersenregio’s (zie Figuur 2). Ten eerste 

bevinden spiegelneuronen zich in het posterieure deel van de inferieure frontale gyrus 

(Rizzolatti et al., 1996b). Dit gebied komt overeen met Brodmann Area 44. Ook in het 

rostrale deel van de inferieure pariëtale lobule, Brodmann Area 40, zijn spiegelneuronen 

gevonden (Buccino et al., 2001). Als laatste is het lagere deel van de precentrale gyrus 

betrokken in het spiegelneuronensysteem bij de mens (Hari et al., 1998). Dit gebied 

komt overeen met het ventraal gelegen deel van Brodmann Area 4.  

 Deze resultaten wijzen erop dat voornamelijk BA 44 betrokken is bij het 

spiegelneuronencircuit van de mens (zie Figuur 2). Deze regio komt overeen met het 

gebied van Broca, het motorisch spraakcentrum bij de mens (Penfield & Roberts, 1959). 

Dit gebied wordt beschouwd als de menselijke variant van het F5-gebied bij de aap 

(Nishitani & Hari, 2000; Rizzolatti et al., 1996a). Rizzolatti en Arbib (1998) 

beschouwen het F5-gebied als de evolutionaire voorloper van het gebied van Broca. Het 

‘observatie/executie matching systeem’ evolueert via primitieve communicatie aan de 

hand van faciale uitdrukkingen en handgebaren tot een gevocaliseerde taal. Volgens 

deze evolutionaire visie heeft het taalsysteem bij de mens zich gevormd bovenop een 

systeem voor actie observatie.  Het ‘observatie/executie matching systeem’ wordt 

volgens deze visie beschouwd als een brug tussen actie en communicatie (Rizzolatti & 
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Arbib, 1998). Het gebied van Broca is dus niet enkel betrokken in taalproductie, maar 

ook in de representatie van motorische acties. Beide functies spelen een belangrijke rol 

in interpersoonlijke communicatie (Cochin et al., 1999; Rizzolatti et al., 1996a).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 Verschillen mens en aap. Er worden in de literatuur een aantal verschillen 

gerapporteerd tussen het onderzoek naar spiegelneuronen bij de aap en bij de mens. Een 

eerste verschil is dat spiegelneuronen bij mensen ook actief worden bij de observatie 

van bewegingen op zich (Cochin et al., 1999; Fadiga et al., 1995). Bij apen is een 

interactie tussen een biologische effector (hand, mond) en een object noodzakelijk om 

activiteit uit te lokken bij de spiegelneuronen (Ferrari et al., 2003; Gallese et al., 1996; 

Rizzolatti et al., 1996a). De niet-objectgerichte bewegingen kennen bij de mens wel een 

lager activiteitsniveau dan wanneer er sprake is van een interactie met een object 

(Muthukumaraswamy et al., 2004). Een tweede verschil is dat de activatie van 

spiegelneuronen bij de mens de verschillende fasen van de geobserveerde bewegingen 

volgt. De temporale codering zit bij de mens vervat in de interne representatie van de 

geobserveerde acties (Gangitano et al., 2001; 2004). Een derde verschil wordt 

beschreven door Buccino en collega’s (2004b). Aan de hand van functionele ‘magnetic 

resonance imaging’ (fMRI) wordt de corticale activiteit gemeten terwijl gezonde 

volwassenen mondbewegingen observeren bij een mens, een aap en een hond. De 

onderzoekers komen tot het besluit dat de acties die tot het motorisch repertoire behoren 

Figuur 2. Het ‘observatie/executie matching systeem’ bij de mens is aangeduid. Brodmann Area (BA) 

44 komt overeen met het posterieure gedeelte van het gebied van Broca. BA 40 representeert de 

rostrale deel van de inferieure pariëtale lobule. Het vertrale gedeelte van de precentrale gyrus wordt 

gesitueerd op het lagere gedeelte van BA 4. Bron: Rizzolatti & Fabbri-Destro, 2008. 
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van de mens gespiegeld worden in het motorisch systeem. Acties die niet tot het 

biologisch repertoire behoren (bv. blaffen) worden herkend op basis van hun visuele 

karakteristieken en zorgen voornamelijk voor hersenactiviteit binnen de occipitale 

cortex (primaire visuele cortex). Spiegelneuronen zijn hierbij niet betrokken aangezien 

de mens geen persoonlijke ervaring heeft met de actie (Buccino et al., 2004b). Een 

verschillende verwerking voor geobserveerde handelingen van soortgenoten versus niet-

soortgenoten wordt niet teruggevonden bij de aap (Rizzolatti et al., 1996a). 

 

     Wat is de functie van spiegelneuronen bij mensen? Het ‘observatie/executie 

matching systeem’ bij de mens kent verschillende functies. De functie is afhankelijk van 

welk aspect van de geobserveerde actie gecodeerd wordt, welk circuit van 

spiegelneuronen actief is en welke connectie er gemaakt wordt met andere systemen 

(Rizzolatti, 2005). Spiegelneuronen worden functioneel in verband gebracht met het 

begrijpen van acties en intenties, imitatie, taal en empathie (Rizzolatti & Craighero, 

2004).  

 De functie van het motorische systeem is niet enkel het produceren van bewegingen, 

maar tevens het herkennen en begrijpen van deze bewegingen. Spiegelneuronen zorgen 

voor een matching tussen de geobserveerde en zelf uitgevoerde acties. De gedeelde 

hersenactiviteit zorgt ervoor dat we de handelingen van anderen kunnen begrijpen 

(Fadiga et al., 1995; Rizzolatti et al., 1996a).  

 Sommige onderzoekers gaan een stapje verder (Iacoboni et al., 2005). Aangezien 

een actie is opgebouwd uit een individu en een doel omvat het begrijpen van acties ook 

het begrijpen van het achterliggende doel. De context van een actie dient als een signaal 

voor de intenties van het individu. Men komt tot de vaststelling dat handelingen met een 

aangegeven context zorgen voor een grotere activatie van de spiegelneuronen dan 

handelingen zonder context. Sommige spiegelneuronen staan dus niet enkel in voor het 

herkennen van acties, maar ook voor het coderen van de intenties van anderen (Iacoboni 

et al., 2005).  

 Daarnaast worden spiegelneuronen gelinkt aan imitatie (Lepage & Théoret, 2007). 

Het ‘observatie/executie matching systeem’ wordt gezien als het biologisch 

mechanisme dat de actieve intermodale mapping bij imitatie mogelijk maakt (Meltzoff 

& Moore, 1983; Buccino et al., 2004c). Men observeert een beweging, deze wordt 
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gelinkt aan een interne representatie van de beweging waardoor het imiteren van deze 

beweging gefaciliteerd wordt. Dit noemt men de directe matching hypothese (Iacoboni 

et al., 1999). Aan de hand van functionele beeldvormingstechnieken (fMRI) blijkt de 

linker inferieure frontale gyrus (BA 44) en de pariëtale lobule deel uit te maken van dit 

imitatiemechanisme (Iacoboni et al., 1999). Buccino en collega’s (2004c) vinden aan de 

hand van twee experimenten dat spiegelneuronen wel degelijk betrokken zijn bij 

imitatie. Tijdens de imitatieconditie zijn twee delen van de hersenen duidelijk actief, 

namelijk het rostrale deel van de inferieure pariëtale lobule (BA 40) en de 

premotorische cortex. Dezelfde hersengebieden zijn ook actief tijdens de 

observatiecondities (Buccino et al., 2004c). Deze regio’s komen overeen met de 

gebieden waar spiegelneuronen ontdekt zijn (Buccino et al., 2001; Cochin et al., 1999; 

Hari et al., 1998; Iacoboni et al., 1999; Rizzolatti et al, 1996a). Dit duidt erop dat 

hetzelfde neuronaal circuit de basis vormt voor het begrijpen van acties van anderen via 

observatie en het leren van nieuwe acties via imitatie (Buccino et al., 2004c). Een meta-

analyse van 20 fMRI-studies concludeert echter dat de spiegelneuronen in de inferieure 

frontale gyrus (BA 44) niet noodzakelijk zijn bij imitatie van hand- en 

vingerbewegingen (Molenberghs, Cunnington, & Mattingley, 2009).  Ook de 

vaststelling dat apen eerder slechte imitators zijn, trekt het belang van spiegelneuronen 

voor imitatie in vraag (Visalberghi & Fragaszy, 2001).  

 Ten slotte worden spiegelneuronen in verband gebracht met taal (zie boven, 

Rizzolatti & Arbib, 1998) en empathie (Dapretto et al., 2006; Pfeifer, Iacoboni, 

Mazziotta, & Dapretto, 2007). De observatie en imitatie van gelaatsuitdrukkingen zorgt 

voor een activatie van de spiegelneuronen in de inferieure frontale gyrus (Pfeifer et al., 

2007). Deze activatie in de frontale spiegelneuronen correleert significant met 

empathische capaciteiten. De frontale spiegelneuronen staan in verbinding met het 

limbisch systeem waaronder de amygdala. Dit zorgt ervoor dat de observator niet enkel 

de emoties van anderen begrijpt maar ook meevoelt, een belangrijke voorwaarde voor 

empathie (Pfeifer et al., 2007).   
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Spiegelneuronen bij kinderen  

 

 Onderzoek naar spiegelneuronen bij kinderen is van schaarse omvang (Lepage & 

Théoret, 2007). Methodologische beperkingen kunnen deze schaarsheid verklaren. Vele 

experimentele procedures en beeldvormingstechnieken zijn niet aangepast aan een 

jonge populatie. Aangezien we in de huidige studie gebruik maken van EEG-metingen, 

halen we de werking kort aan zodat onderstaande literatuur beter leesbaar wordt. 

Neuronale metingen aan de hand van EEG zijn niet invasief en uitermate geschikt voor 

onderzoek bij jonge kinderen (Lepage & Théoret, 2007; Nyström, 2008). EEG maakt 

gebruik van desynchronisatie van het mu-ritme voor het meten van de activiteit ter 

hoogte van de centrale hersenregio’s. Een desynchronisatie van het ritme wijst op 

neurale activiteit in de onderliggende hersengebieden (Marshall, Young, & Meltzoff, 

2011). Spiegelneuronen bij typisch ontwikkelende kinderen en  de ‘broken mirror’-

hypothese bij kinderen binnen het autismespectrum worden besproken. Ook de meting 

van spiegelneuronen aan de hand van mu-suppressie wordt verder uitgewerkt. 

 

 Spiegelneuronen bij typisch ontwikkelende kinderen. Nyström (2008) bestudeert 

de activiteit van neuronen tijdens actie observatie bij 6-maand oude baby’s aan de hand 

van EEG-metingen. Men komt tot de conclusie dat het ‘observatie/executie matching 

systeem’ al vanaf jonge leeftijd kan bestudeerd worden, maar dat dit systeem nog niet 

volgroeid is op de leeftijd van 6 maanden (Nyström, 2008). Andere studies vinden wel 

activatie van sensorimotorische regio’s bij 6- tot 7-maand (Shimada & Hiraki, 2006) en 

8-maand (Nyström, Ljunghammer, Rosander, & von Hofsten, 2011) oude baby’s tijdens 

het observeren van objectgerichte acties. Deze centrale hersenregio’s blijken echter 

minder actief te zijn tijdens het observeren van virtuele acties aangeboden via een 

video-opname (Shimada & Hiraki, 2006). Op de leeftijd van 9 maanden wordt aan de 

hand van EEG een bilaterale sensorimotorische activatie vastgesteld tijdens het 

observeren en uitvoeren van grijphandelingen (Southgate, Johnson, Osborne, & Csibra, 

2009). De mate van desynchronisatie is 5 % tijdens de observatieconditie en gemiddeld 

10 % tijdens de executieconditie. De gerapporteerde centrale hersenactiviteit is enkel 

tijdens de observatieconditie sterker in de linkerhemisfeer (Southgate et al., 2009). Ook 

bij 14-maanden oude baby’s wordt bilaterale desynchronisatie vastgesteld tijdens 
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actieobservatie (14 %) en –executie (12 %) van doelgerichte handelingen (Marshall et 

al., 2011). De hersenactiviteit tijdens de observatieconditie is diffuus en strekt zich uit 

van centrale regio’s tot frontale en pariëtale hersengebieden. Tijdens de 

uitvoeringsconditie zijn enkel de centrale regio’s significant actief. De centrale 

hersengebieden blijken dus een rol te spelen bij het ‘observatie/executie matching 

systeem’ van jonge kinderen (Marshall et al., 2011). Een EEG-studie bij kinderen tussen 

de 4 en 11 jaar biedt bijkomende evidentie voor het bestaan van een 

‘observatie/executie matching systeem’ op jonge leeftijd (Lepage & Théoret, 2006). De 

desynchronisatie van het mu-ritme omvat 60 % tijdens de executie en 25 % tijdens de 

observatie van objectgerichte handelingen. Er wordt meer neuronale activiteit 

vastgesteld tijdens de observatie van objectgerichte acties dan van lichamelijke 

bewegingen zonder voorwerp (Lepage & Théoret, 2006). 

 

 De reactiviteit van het mu-ritme ter hoogte van de centrale hersenregio’s blijkt toe te 

nemen naarmate de populatie ouder wordt (Marshall et al. 2011). Dit wijst mogelijk op 

een leeftijdgebonden ontwikkeling van onderliggende (spiegel)neuronen (Marshall et 

al., 2011).  Bovenstaande onderzoeken zorgen voor enige evidentie voor het bestaan en 

de ontwikkeling van een ‘observatie/executie matching systeem’ bij jonge kinderen 

(Lepage & Théoret, 2007). Er zijn echter nog geen longitudinale studies aanwezig in de 

onderzoeksliteratuur. Men kan nog niet antwoorden op de vraag of een 

‘observatie/executie matching systeem’ al aanwezig is vanaf de geboorte (Lepage & 

Théoret, 2006). Men gaat uit van deze redenering aangezien spiegelneuronen sterk 

verbonden zijn met imitatievaardigheden (Buccino et al., 2004c). Imitatie zou al vanaf 

de geboorte aanwezig zijn; baby’s kunnen enkele uren na de geboorte 

gelaatsuitdrukkingen van volwassenen imiteren (Meltzoff & Moore, 1983). Dit hoeft 

echter niet te betekenen dat het ‘observatie/executie matching systeem’ is aangeboren, 

het is slechts een mogelijke indicatie. Andere onderzoekers beargumenteren dat 

spiegelneuronen zich ontwikkelen door leeftijd en/of ervaringen (Rizzolatti & Fabbri-

Destro, 2010). Hoewel leereffecten een grote invloed hebben op de ontwikkeling van 

neuronen, lijkt een ‘observatie/executie matching systeem’ in rudimentaire vorm 

aanwezig te zijn vanaf de geboorte (Lepage & Théoret, 2007). De twee visies sluiten 

elkaar niet noodzakelijk uit.  
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  Invloed van ervaring. Buccino en collega’s (2004b) beschrijven dat acties 

behorend tot het motorisch repertoire van de mens gespiegeld worden in het motorisch 

systeem. Acties die niet tot het menselijke biologisch repertoire behoren (bv. blaffen) 

doen geen beroep op spiegelneuronen (Buccino et al., 2004b). Andere onderzoekers 

bemerken dat de activiteit van spiegelneuronen bijkomend is afgestemd op een 

individueel motorisch repertoire dat de verworven vaardigheden omvat (Calvo-Merino, 

Glaser, Grezes, Passingham, & Haggard, 2005). De spiegelneuronen bij dansers 

vertonen grotere activiteit in de premotorisch en pariëtale cortex wanneer ze naar de 

eigen dansstijl kijken (Calvo-Merino et al., 2005). Pianisten vertonen meer neurale 

activiteit in de inferieure frontale gyrus (BA 44) en de inferieure pariëtale cortex (BA 

40) tijdens de observatie van een muzikale motorische activiteit (piano spelen) in 

vergelijking tot amateurs (Haslinger et al. 2005). De expertise van het individu zorgt 

voor een bijkomende activatie van de achterliggende motorische en audiovisuele 

representaties (Calvo-Merino et al., 2005; Haslinger et al., 2005). Ook bij de natuurlijke 

verwerving van nieuwe motorische vaardigheden bij peuters komt men tot dezelfde 

conclusie (van Elk, van Schie, Hunnius, Versper, & Bekkering, 2008). De mate van 

neurale activiteit in motorische gebieden is groter voor acties die reeds verworven zijn 

door het kind (bv. kruipen in vergelijking tot stappen). Actieobservatie en -executie 

lijken al vanaf jonge leeftijd met elkaar verbonden te zijn (van Elk et al., 2008).  

 

Broken mirrors? Imitatie en spiegelneuronen binnen het autismespectrum 

 

 Autismespectrumstoornissen worden gekenmerkt door beperkingen in sociale 

interactie, verbale en nonverbale communicatie en verbeelding, in combinatie met zich 

herhalende stereotiepe patronen van gedrag (APA, 2000). We haalden reeds aan dat 

Rogers en Pennington (1991) het volledige syndroom van ASS verklaren door een 

kerndeficit in imitatie, met spiegelneuronen als achterliggend biologisch mechanisme. 

Deze visie wordt slechts gedeeltelijk ondersteund door empirisch onderzoek 

(Vanvuchelen et al., 2011 voor een overzicht). De huidige genuanceerde opvatting luidt 

dan ook als volgt: een subset van de ASS-symptomen, nl. beperkingen in communicatie, 

imitatie, taal en het begrijpen van anderen, lijken overeen te komen met de functies van 

spiegelneuronen (Rizzolatti & Fabbri-Destro, 2010). Een beperking in het mechanisme 
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van spiegelneuronen als verklaring voor sommige symptomen bij ASS wordt als 

hypothese naar voren geschoven (Williams et al., 2001). Verschillende studies die 

gebruik maken van beeldvormingstechnieken en elektrofysiologische metingen bieden 

steun voor deze hypothese (Perkins, Stokes, McGillivray, & Bittar, 2010; Williams et 

al., 2001).  

 

 Experimentele evidentie. Anatomische verschillen worden teruggevonden in de 

inferieure frontale gyrus (BA 44), de inferieure pariëtale lobule (BA 40), de STS en de 

precentrale gyrus (Hadjikhani et al., 2006). Deze gebieden omvatten spiegelneuronen 

(Rizzolatti & Craighero, 2004) en zijn structureel dunner bij personen met ASS in 

vergelijking met typisch ontwikkelende personen (Hadjikhani et al., 2006).  

 In een studie gebruik makend van TMS blijkt de motorische activatie significant 

lager te zijn bij personen met ASS tijdens de observatie van betekenisloze 

vingerbewegingen (Théoret et al., 2005). Ook bij betekenisvolle acties concludeert men 

dat de spiegelneuronen disfunctioneel zijn bij personen met ASS (Nishitani, Avikainen, 

& Hari, 2004; Dapretto et al., 2006). Bij het imiteren en observeren van emotionele 

gelaatsuitdrukkingen wordt minder activiteit gevonden in de inferieure frontale gyrus 

(BA 44) bij kinderen met ASS in vergelijking met typisch ontwikkelende kinderen 

(Dapretto et al., 2006). Disfunctionele spiegelneuronen worden in verband gebracht met 

een typisch deficit binnen het autismespectrum nl. het beperkt begrijpen van de 

emotionele toestand van anderen (Dapretto et al., 2006). Er wordt abnormale activiteit 

gevonden in de pariëtofrontale verbindingen bij volwassen met ASS tijdens het imiteren 

van gelaatsuitdrukkingen (Nishitani et al., 2004) en in anterieure pariëtale gebieden bij 

adolescenten met ASS tijdens imitatie van vingerbewegingen (Williams et al., 2006).  

 Studies die gebruik maken van EEG-metingen stellen voorop dat de gebruikelijke 

onderdrukking van het mu-ritme niet aanwezig zal zijn bij personen met ASS. Men 

veronderstelt dat de mu-suppressie afwezig of gereduceerd zal zijn wanneer een persoon 

met ASS een doelgerichte actie observeert, maar niet wanneer hij/zij de actie uitvoert 

(Perkins et al., 2010). Dit EEG-patroon dient als indicatie voor een disfunctioneel 

mechanisme van spiegelneuronen bij personen met ASS en wordt bevestigd door 

recente studies (Martineau, Cochin, Magne, & Barthelemy, 2008; Oberman et al., 2005; 

Oberman, Ramachandra, & Pineda, 2008). Oberman en collega’s (2005) vergelijken de 
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mu-suppressie van personen met ASS met een controlegroep in drie verschillende 

experimentele condities. De observatiecondities bestaan uit het kijken naar een video 

van een bewegende hand en van twee botsende balletjes. In de executieconditie moeten 

de subjecten de eigen hand zelf bewegen (Oberman et al., 2005). Er wordt geen 

significant groepsverschil gevonden voor de executieconditie. Het sensorimotorisch 

systeem volgt bij personen met ASS het normale patroon van activatie tijdens zelf 

uitgevoerde handelingen. Tijdens de observatiecondities wordt echter een significant 

gebrek aan mu-suppressie geobserveerd in de ASS-groep in vergelijking met de 

controlegroep (Oberman et al., 2005). De mate van mu-suppressie blijkt bovendien 

onafhankelijk van leeftijd te zijn, wat erop wijst dat de deficiëntie in spiegelneuronen 

stabiel is (Oberman et al., 2005). Deze resultaten worden bevestigd door een EEG-

studie bij kinderen (Martineau et al., 2008). Bij de typisch ontwikkelende kinderen 

wordt tijdens actieobservatie een desynchronisatie geobserveerd in de centrale en 

pariëtale gebieden van de linker hemisfeer. De kinderen met ASS vertonen minder 

neurale activiteit in de posterieure hersengebieden tijdens de observatie van beweging. 

Meer nog, het omgekeerde patroon wordt geobserveerd: men observeert een grotere 

neurale activiteit in de rechter posterieure hersenregio’s (Martineau et al., 2008). 

Wanneer de geobserveerde handelingen echter worden uitgevoerd door een gekend 

persoon, krijgen we een normale mu-suppressie te zien bij kinderen met ASS (Oberman 

et al., 2008). Familiariteit blijkt dus een grote rol te spelen bij personen met ASS voor 

de werking van het ‘observatie/executie matching systeem’ (Oberman et al., 2008). 

 

 Tegenevidentie. Toch is enige voorzichtigheid gewenst bij het in verband brengen 

van imitatie, spiegelneuronen en ASS (Southgate & Hamilton, 2008). Een directe link 

tussen de drie componenten is niet volledig ondersteund door empirische 

onderzoeksresultaten. Imitatie is op meer gebaseerd dan enkel spiegelneuronen, 

personen met ASS hebben niet altijd moeilijkheden met imitatie en de 

onderzoeksresultaten omtrent spiegelneuronen bij ASS zijn vaak indirect, ambivalent of 

tegenstrijdig (Southgate & Hamilton, 2008). Het meten van het mu-ritme aan de hand 

van EEG blijft immers een indirecte maat voor de activiteit van spiegelneuronen 

(Perkins et al., 2010). Een recente fMRI-studie zorgt voor evidentie voor een atypische 

activatie van de spiegelneuronen bij personen met ASS, maar in de tegenovergestelde 
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richting (Martineau, Andersson, Barthélémy, Cottier, & Destrieux, 2010). Martineau en 

collega’s (2010) observeren grotere bilaterale activatie van de inferieure frontale gyrus 

(BA 44) bij personen met ASS tijdens de observatie van handbewegingen. De centrale 

en postcentrale sulci zijn actief tijdens de observatieconditie, maar niet in de 

controlegroep (Martineau et al., 2010). Deze studie ondersteunt de atypische werking 

van het ‘observatie/executie matching systeem’ bij ASS, maar in dit geval is er sprake 

van ‘hyperactieve’ spiegelneuronen (Martineau et al., 2010). Daarnaast observeren 

Spengler en collega’s (2010) een verhoogde mate van spontane imitatie bij personen 

met ASS en beargumenteren dat de spiegelneuronen bij personen met ASS normaal 

functioneren, maar dat de controle of inhibitie van dit mechanisme verstoord is. De 

onderzoekers verwachten dan ook een gelijke mate van activatie ter hoogte van de 

spiegelneuronen bij personen met of zonder ASS (Spengler et al., 2010). Niet alle 

experimentele studies vinden significante neurale verschillen tijdens actieobservatie/-

exectie bij personen met ASS in vergelijking met een controlegroep (Raymaekers, 

Wiersema, & Roeyers, 2009). In een recente EEG-studie wordt geen significant verschil 

in mu-suppressie gevonden tussen de kinderen met ASS en de controlegroep tijdens de 

observatie en executie van bewegingen (Raymaekers et al., 2009). In tegenstelling tot 

Oberman en collega’s (2005) vinden zij wel een significante negatieve correlatie tussen 

de mate van mu-suppressie en de leeftijd in de ASS-groep. Dit wijst mogelijks op een 

toename van de mu-suppressie naarmate het kind ouder wordt (Raymaekers et al., 

2009).  

 

De huidige studie 

 

Het onderzoeksparadigma 

 

 Mu-suppressie als maat voor spiegelneuronen. Verschillende hersengebieden 

genereren in rust trillingen op verschillende frequenties die gemeten worden aan de 

hand van EEG (Pfurtscheller, Neuper, Andrew, & Edlinger, 1997). Wanneer de 

sensorimotorische hersengebieden in rust zijn, genereren de neuronen synchrone 

trillingen met een frequentie tussen 8 en 13 Hz bij volwassenen (Hari & Salmelin, 

1997). Deze reeks van trillingen noemt men het mu-ritme of het centrale ritme. 
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Wanneer de sensorimotorische neuronen actief worden, gaan ze asynchroon vuren, 

vermindert de power van de trillingen en merken we een desynchronisatie van het mu-

ritme op. Dit wordt ook wel ‘mu-suppressie’ genoemd (Pfurtscheller et al., 1997). Het 

mu-ritme is een variant van het alfa-ritme, maar men dient de twee hersengolven van 

elkaar te onderscheiden (Marshall, Bar-Haim, & Fox, 2002). De alfa-golven genereren 

voornamelijk vanuit de occipitale lob met een frequentie tussen de 8 en 12 Hz wanneer 

het individu in rust is met de ogen gesloten (Goldman, Stern, Engel, & Cohen, 2002). 

De persoon is wakker, maar ontspannen. Een desynchronisatie van het alfa-ritme treedt 

op wanneer de ogen geopend worden, bij cognitieve inspanning en bij de overgang naar 

slaap. Desynchronisatie in het alfa-ritme kan gebruikt worden als indicatie voor visuele 

aandacht en slaperigheid (Goldman et al., 2002).  

 De mu-suppressie treedt voornamelijk op ter hoogte van de centrale hersenregio’s 

tijdens het uitvoeren en observeren van handelingen bij volwassenen (Cochin et al., 

1999: Muthukumaraswamy et al., 2004) en kinderen (Lepage & Théoret, 2006; 

Marshall et al., 2011). Muthukumaraswamy en collega’s (2004) bemerken dat de mu-

suppressie sterker is wanneer men objectgerichte handelingen observeert in vergelijking 

met de observatie van objectloze equivalente bewegingen. Ook bij jonge kinderen treedt 

mu-suppressie op bij het observeren van doelgerichte handelingen (Nyström et al., 

2011), zelfs wanneer het doel verborgen is (Southgate et al., 2009). De aanwezigheid 

van het mu-ritme bij jonge kinderen is longitudinaal onderzocht (Marshall et al., 2002). 

Een alfa-ritme met een frequentie van 6 tot 9 Hz boven de centrale hersengebieden bij 

kinderen is gelijkaardig aan het mu-ritme bij volwassenen (Marshall et al., 2002). Dit 

mu-ritme met lagere frequentie wordt als maat gebruikt in recente studies naar de 

observatie/executie van acties bij 8-maand (Nyström et al., 2011) en 14-maand 

(Marshall et al., 2011) oude kinderen. Ook bij kinderen tot 11 jaar (Lepage & Théoret, 

2006) en tussen 8 en 13 jaar (Raymaekers et al., 2009) is de mu-suppressie significant 

aanwezig tijdens het observeren en uitvoeren van handbewegingen.  

 Bovenstaande bevindingen brengen het mu-ritme in verband met spiegelneuronen en 

het ‘observatie/executie matching systeem’ (Oberman et al., 2005). Het meten van het 

mu-ritme is een indirecte meting van de activiteit in spiegelneuronen 

(Muthukumaraswamy et al., 2004). De premotorische spiegelneuronen staan in 

verbinding met de sensorimotorische cortex. Een desynchronisatie in het mu-ritme 
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treedt op wanneer de sensorimotorische cortex geactiveerd wordt door de input van 

spiegelneuronen in de premotorische cortex (Pfurtscheller et al., 1997). 

 

 Het huidig onderzoeksparadigma. In de huidige studie onderzoeken we de 

activatie van spiegelneuronen tijdens actieobservatie en –executie aan de hand van 

EEG-metingen. Daarnaast zullen we ook de ontwikkeling van spiegelneuronen in kaart 

brengen over een periode van gemiddeld twee jaar. We hebben een groep van kinderen 

getest aan de hand van hetzelfde onderzoeksparadigma op twee onderzoeksmomenten. 

Het eerste onderzoeksmoment vindt plaats op de leeftijd van 18 tot 30 maanden, het 

tweede wanneer de kinderen 4 tot 5 jaar oud zijn. Dit paradigma werd door de 

onderzoeksgroep ontwikkeld. De proefleider maakt handbewegingen aan de hand van 

speelgoed. Op deze manier zorgen we ervoor dat we de aandacht van het jonge kind 

kunnen richten.  

 

Conclusie en onderzoeksvragen 

 

 Bovenstaande literatuur doet vermoeden dat spiegelneuronen reeds op jonge leeftijd 

aanwezig zijn en onderzocht kunnen worden aan de hand van EEG-registratie (o.a. 

Marshall et al., 2011; Nyström et al., 2011; Oberman et al., 2005; Southgate et al., 

2009). Spiegelneuronen worden bij de mens teruggevonden in drie verschillende 

hersengebieden: het posterieure deel van de inferieure frontale gyrus, de ventrale 

precentrale gyrus en het rostrale deel van de inferieure pariëtale lobule (Rizzolatti & 

Craighero, 2004). Spiegelneuronen worden gelinkt aan verschillende functies. Ze spelen 

een rol in het begrijpen van acties (Rizzolatti et al., 1996a) en intenties (Iacoboni et al., 

2005), in imitatie (Lepage & Théoret, 2007), empathie (Pfeifer et al., 2007) en taal 

(Rizzolatti & Arbib, 1998). Een subset van symptomen bij ASS lijkt overeen te komen 

met deze functies (Rizzolatti & Fabbri-Destro, 2010). Personen met ASS hebben moeite 

met het inschatten van de mentale situatie van anderen en ze ondervinden beperkingen 

in de sociale interactie, communicatie en taalontwikkeling (APA, 2000). Daarnaast is 

succesvol imiteren voor hen moeilijker of verbonden aan bepaalde voorwaarden in 

vergelijking met typisch ontwikkelende personen (Williams et al., 2004). Voornamelijk 
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deze laatste beperking wordt recent gekoppeld aan het atypisch functioneren van 

spiegelneuronen bij ASS (Williams et al., 2001).  

 Er is echter nog weinig gekend omtrent de ontwikkeling van spiegelneuronen bij 

jonge kinderen. Expertise en de natuurlijke verwerving van vaardigheden lijken de 

activiteit van spiegelneuronen te moduleren zowel bij volwassenen (Calvo-Merino et 

al., 2005; Haslinger et al., 2005) als kinderen (van Elk et al., 2008). De huidige studie 

onderzoekt de natuurlijke rijpingsprocessen van spiegelneuronen bij jonge kinderen 

over een tijdsperiode van gemiddeld twee jaar. We zullen de activiteit van 

spiegelneuronen, uitgedrukt in de mate van mu-suppressie, onderzoeken op de leeftijd 

van 18 tot 30 maanden en op de leeftijd van 4 tot 5 jaar bij dezelfde groep kinderen. We 

zullen naast typisch ontwikkelende kinderen, ook kinderen met ASS en broers en zussen 

van kinderen met ASS (siblings) opnemen in het onderzoek.  

 

 Bijdrage van dit onderzoek. Kennis over spiegelneuronen bij jonge kinderen is 

schaars en inconsistent. Daarnaast is longitudinaal onderzoek over de ontwikkeling van 

spiegelneuronen bij kinderen nog niet aanwezig in de onderzoeksliteratuur. De jonge 

leeftijd van de kinderen en de opvolging op een tweede onderzoeksmoment aan de hand 

van hetzelfde paradigma zorgen voor een voorname bijdrage aan de 

onderzoeksliteratuur. Daarnaast is het belangrijk om de typische ontwikkeling van 

spiegelneuronen te kennen alvorens men conclusies kan trekken omtrent het atypisch 

functioneren in andere doelgroepen zoals personen met ASS. Aan de hand van een 

kwalitatieve analyse kunnen we het ontwikkelingspatroon van spiegelneuronen bij 

typisch ontwikkelende kinderen vergelijken met de ASS-groep. De detectie op jonge 

leeftijd van een atypische ontwikkeling van spiegelneuronen bij ASS is uitermate 

belangrijk voor een vroege diagnostiek en interventie (Roeyers & Warreyn, 2008). Deze 

detectie is van toenemend belang omwille van de stijgende trend in prevalentie van ASS 

(Duchan & Patel, 2012; Matson & Kozlowski, 2011). Daarnaast wijzen Courchesne en 

collega’s (2011) op de symptomatische verschillen bij ASS over leeftijden heen. Ze 

stellen dat de onderliggende neurobiologie mogelijk afhankelijk is van de leeftijd van 

het kind en wijzen op het belang van onderzoek in de eerste drie levensjaren 

(Courchesne et al., 2011). Ook belangrijk is het ontwikkelingspatroon van 

spiegelneuronen bij siblings. Zij delen namelijk hun genetisch materiaal en sociale 
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omgeving met broer of zus waardoor ze mogelijk een verhoogde kans hebben op het 

ontwikkelen van een autismespectrumstoornis (Constantino et al., 2010; Hallmayer et 

al., 2011). Een vroege detectie zou ook hier een vroege interventie mogelijk maken 

(Roeyers & Warreyn, 2008).  

 

 Onderzoeksvragen. In navolging van bovenstaande literatuur kunnen we de 

volgende onderzoeksvragen formuleren: 

1) Zijn de onderzoeksgroepen van elkaar te onderscheiden op basis van de gemeten mu-

suppressie in de centrale hersengebieden? Hoe verloopt het ontwikkelingspatroon van 

mu-suppressie voor de drie onderzoeksgroepen? Deze vraag zullen we beantwoorden 

door het kwalitatief analyseren van de individuele mu-waarden uitgebeeld in 

lijndiagrammen.  

2) Is er sprake van een maturatie-effect? Deze vraag beantwoorden we door de 

natuurlijke ontwikkeling van spiegelneuronen na te gaan over een periode van 

gemiddeld twee jaar. Theoretisch gezien verwachten we een toename in mu-suppresie 

over de verschillende groepen heen op het tweede onderzoeksmoment in vergelijking 

met het eerste onderzoeksmoment.   

3) Is er een effect van lateralisatie aanwezig voor de mu-suppressie gemeten in de 

centrale hersengebieden? We gaan na of de desynchronisatie in het mu-ritme significant 

verschillend is voor de linker of rechter centrale hersengebieden op beide leeftijden. 

4) Houdt de mate van mu-suppressie verband met de kwaliteit van imitatie, de 

taalproductie en het taalbegrip op beide onderzoeksmomenten?  

5) Is het mu-ritme van de centrale gebieden een goede maat voor de activatie in 

spiegelneuronen bij jonge kinderen?  
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METHODE 

 

Deelnemers 

 

     In deze studie werden kinderen met autismespectrumstoornissen (ASS) en broers en 

zussen van kinderen met ASS (SIB, sibling) vergeleken met een controlegroep van 

typisch ontwikkelende kinderen (TO). De kinderen zijn afkomstig uit de verschillende 

Vlaamse provincies. De rekrutering van deze kinderen gebeurde op verschillende 

manieren. Voor de  controlegroep vroegen we enkele kinderdagverblijven om brieven 

mee te geven aan de ouders. Daarnaast werden advertenties geplaatst op verschillende 

websites en in verschillende tijdschriften. Voor de rekrutering van de kinderen met ASS 

werd er contact opgenomen via revalidatiecentra en via centra voor 

ontwikkelingsstoornissen (COS). De kinderen uit de sibling-groep werden gerekruteerd 

uit een opvolgstudie lopende binnen de Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen aan 

de UGent. We contacteerden de ouders van kinderen die voldoende artefactvrije 

fragmenten opleverden op het eerste onderzoeksmoment (tussen de 18 en 30 maanden) 

en vroegen of ze bereid waren een tweede maal aan het onderzoek deel te nemen. Het 

tweede onderzoeksmoment vond plaats wanneer de kinderen tussen de vier en vijf jaar 

oud waren. Dit resulteerde in een steekproef van 8 kinderen die op twee 

onderzoeksmomenten werden getest. De controlegroep bestaat uit 3 typisch 

ontwikkelende kinderen waarvan 2 jongens. De ASS-groep omvat 2 meisjes en geen 

jongens met een diagnose van ASS. De sibling-groep omvat 2 broers en 1 zus van 

kinderen met ASS. De totale steekproef bestaat uit 4 jongens en 4 meisjes met een 

gemiddelde leeftijd van 25.68 maanden (SD = 4.51) op het eerste onderzoeksmoment en 

54.21 maanden (SD = 4.49) op het tweede onderzoeksmoment.  

 

Onderzoeksmoment 1  

 

 De controlegroep van 3 typisch ontwikkelende kinderen heeft op 

onderzoeksmoment 1 een leeftijdrange van 19.90 tot 29.00 maanden. De gemiddelde 

leeftijd in de controlegroep bedraagt 23.23 maanden (SD = 5.01). De ASS-groep bestaat 

uit 2 meisjes met de leeftijd van 25.90 en 28.10 maanden. Hun gemiddelde leeftijd 

bedraagt 27.00 maanden (SD = 1.56). De derde groep bestaat uit 3 siblings waaronder 2 

jongens met een leeftijdsbereik van 22.70 tot 33.40 maanden. De gemiddelde leeftijd in 
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de sibling-groep bedraagt 27.23 maanden (SD = 5.53). Tabel 1 geeft de gegevens op het 

eerste onderzoeksmoment weer. We gaan aan de hand van een onafhankelijke t-toetsen 

na of de leeftijd uitgedrukt in maanden significant verschillend is tussen de drie 

onderzoeksgroepen op het eerste onderzoeksmoment. Er is geen significant verschil in 

leeftijd tussen de controlegroep en de ASS-groep: t(3)= -.98, p = .397. Verder is er geen 

significant verschil in leeftijd tussen de controlegroep en de siblinggroep op het eerste 

onderzoeksmoment: t(4)= -.93, p = .406. Ten slotte is er geen significant 

leeftijdsverschil aanwezig in de twee klinische groepen (ASS en SIB): t(3)= -.06, p = 

.959. De drie onderzoeksgroepen zijn dus niet significant verschillend van elkaar met 

betrekking tot leeftijd.  

 

Tabel 1.  Algemene gegevens steekproef onderzoeksmoment 1 

 TO  

(n = 3) 

ASS  

(n = 2) 

SIB  

(n = 3) 

Totale steekproef  

(n = 8) 

Leeftijd 

(maanden) 

    

Gemiddelde (SD) 23.23 (5.01) 27.00 (1.56) 27.23 (5.53) 25.68 (4.51) 

Leeftijdsbereik 19.90-29.00 25.90-28.10 22.70-33.40 19.90-33.40 

Geslachtsratio 

(jongens:meisjes) 

 

2:1 

 

0:2 

 

2:1 

 

4:4 

Opmerking : TO = typisch ontwikkelende kinderen, ASS = kinderen met ASS, SIB = 

broers/zussen van kinderen met ASS 

 

Onderzoeksmoment 2 

 

 De controlegroep van 3 typisch ontwikkelende kinderen heeft op het tweede 

onderzoeksmoment een gemiddelde leeftijd van 57.07 maanden (SD = 1.60). De 

minimum leeftijd bedraagt 55.50 maanden en de maximum 58.70 maanden. Op het 

tweede onderzoeksmoment zijn de meisjes uit de ASS-groep 50.40 en 59.30 maanden 

oud, met een gemiddelde leeftijd van 54.85 maanden (SD = 6.29). De leeftijd van de 3 
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siblings varieert tussen de 48.00 en de 56.00 maanden. De gemiddelde leeftijd in de 

sibling-groep bedraagt 50.93 maanden (SD = 4.41). De algemene gegevens voor het 

tweede onderzoeksmoment worden weergegeven in Tabel 2. Om een mogelijk verschil 

tussen de drie onderzoeksgroepen met betrekking tot leeftijd na te gaan voeren we 

onafhankelijke t-toetsen uit. Er is geen significant leeftijdsverschil aanwezig tussen de 

controlegroep en de ASS-groep enerzijds en tussen de controlegroep en de sibling-groep 

anderzijds, respectievelijk t(1.09)= 0.49, p = .706. en t(4)= 2.27, p = .086. Verder is er 

geen significant verschil in leeftijd tussen de ASS-groep en de sibling-groep: t(3)= .84, 

p = .463. De drie onderzoeksgroepen zijn op het tweede onderzoeksmoment 

vergelijkbaar met betrekking tot leeftijd.  

 

Tabel 2.  Algemene gegevens steekproef onderzoeksmoment 2 

 TO  

(n = 3) 

ASS  

(n = 2) 

SIB  

(n = 3) 

Totale steekproef  

(n = 8) 

Leeftijd  

(maanden) 

    

Gemiddelde (SD) 57.07 (1.60) 54.85 (6.29) 50.93 (4.41) 54.21 (4.49) 

Leeftijdsbereik 55.50-58.70 50.40-59.30 48.00-56.00 48.00-59.30 

Geslachtsratio 

(jongens:meisjes) 

 

2:1 

 

0:2 

 

2:1 

 

4:4 

Opmerking : TO = typisch ontwikkelende kinderen, ASS = kinderen met ASS, SIB = 

broers/zussen van kinderen met ASS 

 

 
De deelname aan het onderzoek was volledig vrijwillig en werd enkel afgenomen nadat 

de ouders van de kinderen een schriftelijk geïnformeerde toestemming (“informed 

consent”) hadden ondertekend. Het onderzoek is goedgekeurd door de Ethische 

Commissie van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (FPPW) van 

de Universiteit Gent. 
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Apparatuur en materiaal 

 

Apparatuur 

 

 De hersenactiviteit van alle kinderen werd in kaart gebracht aan de hand van een 

elektro-encefalogram (EEG). De hersenactiviteit werd geregistreerd met behulp van 

EEG-versterker (QuickAmp, Brain Products GmbH, Munich, Germany)  en werd 

opgenomen door BrainVision Recorder (Brain Products, 2007). Deze gegevens werden 

doorgestuurd naar een computer in het onderzoekslokaal.  

 De verticale en horizontale oogbewegingen werden geregistreerd aan de hand van 

vier bijkomende elektroden (electro-oculogram, EOG). De horizontale EOG (HEOG) 

werd geregistreerd door 2 elektroden ter hoogte van de buitenhoeken van de ogen. Voor 

de registratie van de verticale EOG (VEOG) plaatsten we oorspronkelijk 1 elektrode 

boven en 1 elektrode onder het linkeroog. Veel kinderen konden de onderste elektrode 

echter niet verdragen. De verticale EOG werd daarom offline berekend door de 

activiteit van de Fp2 elektrode (boven het oog) te vergelijken met het algemeen 

gemiddelde (common reference).  

 Een computer uit het onderzoekslokaal werd gebruikt voor de EEG-opnames. 

Verder werd gebruik gemaakt van een laptop waarop een tekenfilm werd afgespeeld 

tijdens de plaatsing van de EEG-cap. In de onderzoeksruimte werden 2 videocamera’s 

strategisch opgesteld zodat de proefleider en het kind werden opgenomen. Een 

elektronisch lichtje werd gebruikt om de EEG- en video-opnames te synchroniseren.  

 

Onderzoekslokaal 

 

 Het onderzoek vond plaats in een prikkelarm testlokaal van de faculteit Psychologie 

en Pedagogische Wetenschappen (FPPW) van de Universiteit Gent. De 

onderzoeksruimte bestond uit een computertafel, een tafel met de EEG-apparatuur en de 

onderzoekstafel (zie Figuur 3). In een hoek van de ruimte was een spoelhoekje ingericht 

met een speelmat en twee bakken speelgoed. De onderzoekstafel, met aan weerszijden 

een stoel, was afgedekt met een wit laken. Tijdens het onderzoek nam de proefleider 

plaatst op de stoel tegen de muur. Het kind nam plaatst op de andere stoel, al dan niet op 

de schoot van een ouder. Over de onderzoekstafel was een houten constructie geplaatst 
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zodat een wit rolgordijn halverwege de tafel kon worden neergelaten tussen de 

verschillende condities in (zie Figuur 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal 

 

 Voor het onderzoek werden vijf verschillende speelgoedvoorwerpen gebruikt: een 

pluchen nijlpaard, een houten eierdop, een popje in de vorm van Pinoccio, een auto en 

een ‘kikker’-vergrootglas (zie Figuur 5 – 9). Verder maakten we gebruikt van vijf lange 

stokken waaraan elk voorwerp met een draad was vastgebonden. Daarnaast gebruikten 

we twee open dozen één met en één zonder een opening aan de zijkant om te 

interageren met de objecten. In alle condities kwamen de stukken speelgoed in een vaste 

volgorde aan bod: eerst het nijlpaard, dan de eierdop, Pinoccio, gevolgd door de auto en 

ten slotte het vergrootglas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6. Houten eierdop. Figuur 5. Pluchen nijlpaard. Figuur 7. Pinoccio 

Figuur 8. Auto. Figuur 9. ‘Kikker’-vergrootglas. 

Figuur 4. Onderzoekstafel met  een rolgordijn 

halverwege de tafel. 

Figuur 3. Indeling onderzoeksruimte: PC is de computer die 

de EEG-opnames verwerkt. De EEG-versterker (EEG) is 

gekoppeld aan de PC. De camera’s (C) staan aangeduid. Het 

gefilmde perspectief wordt aangeduid door de gestippelde pijl.  
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Procedure 
 

Voor het experiment 

 

 Voor het onderzoek werd de hoofdomtrek van het kind per mail opgevraagd. De dag 

van het experiment werd de EEG-cap voorbereid door de elektroden op de cap te 

bevestigen. Het onderzoek werd telkens afgenomen door twee proefleiders. De ene 

proefleider bestuurde de camera, controleerde of het signaal van de elektroden goed was 

en liet tussen de verschillende condities het rolgordijn naar beneden. De andere 

proefleider nam aan de tafel plaats tegenover het kind en voerde de bewegingen uit. 

Ouder en kind werden naar het onderzoekslokaal begeleid en het kind kon enkele 

minuten aan de proefleiders en omgeving wennen. Het verloop van de procedure werd 

met de ouder kort besproken en de ouder werd gevraagd om zo veel mogelijk interactie 

met het kind te vermijden tijdens het onderzoek. Nadat het kind enkele minuten had 

kunnen spelen in het speelhoekje, nam het kind plaats op de schoot van de ouder op de 

stoel tegenover de tweede proefleider. Terwijl het kind naar een tekenfilm op de laptop 

keek, werd de EEG-cap door de onderzoekers op het hoofd geplaatst. Een geleidende 

gel werd aangebracht en aangedrukt met wattenstaafjes tussen de elektroden en de 

hoofdhuid van het kind om het signaal te optimaliseren.  

 

Het experiment 
 

 Het onderzoek bestaat uit vier condities. De eerste conditie is de objectobservatie-

conditie. Deze conditie is de baselineconditie en zal als vergelijkingspunt voor de 

overige condities dienen. Het rolgordijn blijft gedurende de hele conditie gesloten. De 

verschillende voorwerpen worden elk gedurende 30 seconden aan een stok bengelend 

aangeboden (zie Figuur 10 en 11), opdat het kind de aandacht op het voorwerp zou 

richten. Deze procedure wordt vijfmaal herhaald. 

 

 

 

 

  

  
Figuur 10. De objectobservatie-

conditie voor het pluchen nijlpaard.  

Figuur 11. De objectobservatie-

conditie voor het ‘kikker’-

vergrootglas. 
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 De tweede conditie is de actieobservatie-conditie. De onderzoeker maakt 

doelgerichte handelingen met drie dezelfde voorwerpen en een doos terwijl het kind 

observeert. De gebruikte objecten en gemaakte bewegingen zijn voor de vijf stukken 

speelgoed verschillend (zie Figuur 12). De onderzoeker zet de drie objecten op een lijn 

en de doos in het midden van de tafel terwijl het rolgordijn nog gesloten is. Het 

startpunt van de handelingen is afwisselend links en rechts (perspectief onderzoeker). 

De handelingen worden driemaal met de linkerhand en driemaal met de rechterhand 

gevoerd. Het gordijn gaat open en de onderzoeker zegt “kijk eens, <naam van het 

kind>”. De handbewegingen worden gestart met het voorwerp het verst weg van de 

onderzoeker. Het voorwerp eindigt ofwel in de doos ofwel aan de andere kant van de 

tafel afhankelijk van de gemaakte beweging en het voorwerp. Men doet daarna 

hetzelfde met het middelste voorwerp en tot slot het laatste. De voorwerpen worden aan 

de andere kant van de tafel opnieuw op een lijn geplaatst en de procedure wordt langs 

de andere kant herhaald.  

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12. De beginopstellingen 

per voorwerp worden in de eerste 

foto per voorwerp weergegeven. 

De tweede foto geeft de 

doelgerichte handelingen per 

voorwerp weer. De handeling 

wordt telkens driemaal langs links 

(perspectief onderzoeker) en 

driemaal langs rechts uitgevoerd. 
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 Daarna volgt de derde conditie, de actie-imitatie-conditie. Een voorwaarde van het 

opzet is dat de derde conditie steeds de tweede opvolgt. Nu is het aan het kind om de 

geobserveerde handelingen uit te voeren. Het imiteren door het kind gebeurt steeds 

direct na de actieobservatie-conditie. De onderzoeker plaatst de voorwerpen 

overeenkomstig de startpositie uit de actieobservatie-conditie (perspectief kind) en zegt 

“<naam van het kind> ook”. Het kind wordt verbaal aangemoedigd om zo goed 

mogelijk te imiteren. De beweging kan indien nodig nog eenmaal per speelgoed worden 

getoond. De voorwerpen worden opnieuw op een lijn geplaatst aan de andere kant van 

de tafel en de proefleider zegt “nog eens”. Op het einde worden de voorwerpen 

weggenomen en zegt de onderzoeker “goed zo”. Het rolgordijn wordt door de tweede 

proefleider gesloten.  

 Het gordijn wordt opnieuw geopend, waardoor de vierde conditie wordt ingeleid. 

Dit onderdeel is de handbewegingsobservatie-conditie. De onderzoeker maakt dezelfde 

bewegingen als tijdens de actieobservatie-conditie, maar maakt geen gebruik van 

voorwerpen. De onderzoeker mag het kind gedurende de volledige conditie niet 

aankijken. De onderzoeker neemt het denkbeeldige voorwerp en maakt de bijbehorende 

handbewegingen. Er wordt aan dezelfde kant van tafel gestart als in de actieobservatie-

conditie. Na de handbewegingen van het huidige voorwerp wordt het rolgordijn 

gesloten en bereidt de proefleider zich voor op de actieobservatie-conditie van het 

volgende voorwerp. Deze twee condities wisselen elkaar af totdat alle voorwerpen zijn 

doorlopen. Om volgorde-effecten te vermijden worden de condities gecontrabalanceerd. 

Het starten met de handbewegingsobservatie-conditie wordt random afgewisseld met de 

actie-observatie/imitatie-conditie. De helft van de kinderen starten met conditie 2/3, de 

andere helft met conditie 4. De bewegingen in conditie 2, 3 en 4 worden zowel langs 

rechts als links driemaal geobserveerd en uitgevoerd door het kind om te controleren 

voor de richting van de handelingen. Conditie 2, 3 en 4 worden vijfmaal doorlopen 

telkens met verschillende voorwerpen.  

 Na het doorlopen van de vier condities volgt een kort spelmoment waarbij het kind 

drie minuten met de voorwerpen mag spelen. Tijdens deze drie minuten wordt het 

geïmiteerd door de proefleider. Deze conditie valt echter buiten het bestek van deze 

masterproef. Hierna is het onderzoek afgelopen. De EEG-cap wordt afgenomen en de 
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haren worden uitgewassen in het waslokaal. De ouder(s) en kind worden bedankt voor 

hun medewerking en ontvangen een cadeaubon voor een speelgoedwinkel.  

 

EEG-registratie 

 

 De hersenactiviteit wordt geregistreerd met behulp van 32 (onderzoeksmoment 1) en 

73 (onderzoeksmoment 2) actieve Ag/AgCl elektroden. Verder wordt een EEG-

versterker (QuikAmp, Brain Products GmbH, Munich, Germany) gebruikt met een 

sample rate van 500 Hz. De elektrische hersenactiviteit wordt opgenomen met 

BrainVision Recorder (Brain Products, 2007). Er wordt gebruik gemaakt van een 

kindvriendelijke EEG-cap (EasyCap, Brain Products GmbH, Munich, Germany), 

waarop de 32/73 elektroden ingebed waren, gebaseerd op de internationale 10/20 

methode voor elektrodeplaatsing (Jasper, 1958) met een AFz ground elektrode. De 

inter-elektrode impedantie op alle elektroden is aanvaardbaar op of onder 10kΩ. De 

EEG-data worden geregistreerd met een tijdsconstante van 1 seconde, een low pass 

filter van 70 Hz en 50 Hz notch filter. Tijdens het experiment drukt de proefleider 

tijdens elke conditie op een knop. Deze knop zendt een signaal naar de EEG-apparatuur 

en maakt een markering (nl. ‘l’). Deze knop staat ook in verbinding met een LED-lichtje 

dat zichtbaar is op beide camera’s. Door het vergelijken van de tijdsintervallen 

gemarkeerd op de EEG door markering ‘&’ en de video-opnames gemarkeerd door het 

lichtje, kunnen we het EEG-signaal met de video-opnames achteraf synchroniseren.  

 

Analyses 

 

Video-analyse 

 

 De video-opnames worden offline gecodeerd in het programma The Observer XT 

9.0. (Noldus Information Technology, 2009). De segmenten met te veel motorische 

bewegingen en/of vocalisaties worden verwijderd van verdere analyse. Overige 

bewegingsartefacten worden in een latere stap in de analyse verwijderd aan de hand van 

artefact correctie met BrainVision Analyzer (Brain Products, 2007). Het is echter niet 

mogelijk om alle segmenten met motorische activiteit of vocalisaties te elimineren 
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aangezien we met jonge kinderen werken. Op deze manier wordt de invloed van 

bewegingen en vocalisaties toch geminimaliseerd. Enkel de fragmenten waarin het kind 

stil zit, niet praat en aandachtig is voor de geobserveerde voorwerpen en handelingen 

tijdens de observatiecondities worden gebruikt voor verdere analyses. In de actie-

imitatie-conditie worden enkel de segmenten waarin het kind daadwerkelijk imiteert 

opgenomen in verdere analyses. Op deze manier worden enkel de bruikbare fragmenten 

voorzien van een begin- en eindcodering en kunnen we het gedrag van het kind  en de 

condities (aandachtig observeren, imiteren, niet vocaliseren of bewegen) linken aan de 

correcte EEG-registratie.  

 

EEG-analyse 

 

 De bekomen ruwe EEG-data wordt verder geanalyseerd in het programma 

BrainVision Analyzer (Brain Products, 2007). In de verdere analyses wordt de data van 

twee elektroden gebruikt, op posities C3, C4, aangezien deze centrale elektroden 

overeenstemmen met de sensorimotorische cortex (Marshall et al., 2011). We 

analyseren de data visueel om de meest storende kanalen de identificeren. Deze kanalen 

worden weggelaten bij het berekenen van de nieuwe referentie. Tot nu toe diende de 

ground-elektrode als referentie. We berekenen nu het gemiddelde van alle elektroden, 

met uitzondering van de elektroden voor oogbewegingen. Dit gemiddelde wordt naar 

voren geschoven als nieuw referentiepunt. Een 50-Hz notch filter, high pass filter van 

0.1 Hz en een low pass filter van 30 Hz worden toegepast. We hanteren dus een 

bandbreedte van 0.1 – 30 Hz. Dit wil zeggen dat alle data met een frequentie lager dan 

0.1 Hz en alle data met een frequentie hoger dan 30 Hz worden weggefilterd.  

 Vervolgens wordt de EEG-data gecorrigeerd voor horizontale en verticale 

oogbewegingen aan de hand van het ‘Gratton en Coles’-algoritme (Gratton, Coles, & 

Donchin, 1983). De verticale EOG wordt offline berekend. De activiteit van de Fp2 

elektrode (boven het oog) wordt vergeleken met het algemeen gemiddelde (common 

reference).  

 Vervolgens worden er vier segmenten gecreëerd, één per conditie, op basis van de 

begin- en eindmarkers van de video-analyse. Op deze manier wordt de data per conditie 

gegroepeerd. Deze vier segmenten worden verder opgedeeld in kortere segmenten van 1 
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seconde met 50 % overlap. Aan de hand van een artefact-correctie worden de ‘slechte’ 

segmenten uit de analyse gehaald. De stijging in de voltage in een segment mag hierbij 

maximaal 100 microvolt bedragen, het absolute verschil tussen twee waarden in een 

segment mag niet groter zijn dan 400 microvolt, en een activiteit van 0 microvolt mag 

niet langer dan 100 milliseconden voorkomen. 

 Op de overblijvende segmenten worden Fast Fourier Transformaties (FFTs) 

toegepast, met een Hanning Window van 10 %. Van de datasegmenten wordt het 

gemiddelde berekend. Gebaseerd op de procedure die zowel bij studies met kinderen 

(Lepage & Théoret, 2007) als volwassenen (Muthukumaraswamy et al., 2004) wordt 

gebruikt, wordt voor ieder kind de individuele mu-frequentieband geselecteerd. Het 

maximale power verschil op de centrale elektroden wordt berekend tussen de 

objectobservatie-conditie (baseline) en de actie-imitatie-conditie (executie). Daarna 

berekent men het 3 Hz-interval rond dit verschil, ook wel de piek genoemd. De range 

van deze piek wordt geselecteerd als individuele mu-frequentieband per kind.  

 

 In overeenstemming met Oberman en collega’s (2005) wordt de mu-suppressie 

berekend als een ratio van de mu-golf power in de verschillende condities. We 

berekenen de mu-power in de experimentele condities in verhouding met de mu-power 

in de baselineconditie. Hierbij doen we beroep op de volgende formule: A*R. Waarbij 

A de mu-power bedraagt tijdens de experimentele condities (actieobservatie, actie 

imitatie en handbewegingsobservatie) en R de mu-power tijdens de baselineconditie 

(objectobservatie) (Pfurtscheller & Lopes da Silva, 1999). Op deze manier controleren 

we voor de individuele variabiliteit in de absolute mu-power ten gevolge van 

verschillen in o.a. de doorsnede van de schedel en de dikte van de haarmassa. Deze 

verhoudingen zijn echter niet normaal verdeeld. Een natuurlijk logaritme wordt 

genomen van deze verhoudingen als controle voor de scheve distributie. Een negatieve 

waarde duidt op mu-suppressie in vergelijking met de objectobservatieconditie 

(baseline). Een positieve waarde wijst op een verhoging van het mu-ritme in 

vergelijking met de baseline en een nulwaarde geeft aan dat er geen sprake is van mu-

suppressie.  
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Overige variabelen 

 

 Kwaliteit van imitatie. Niet enkel de aan- of afwezigheid van imitatie wordt 

nagegaan. Ook de kwaliteit van imitatie wordt gecodeerd aan de hand van de video-

opnames van het kind. Voor elke actie worden drie criteria geformuleerd. De drie 

criteria zijn voor de vijf verschillende voorwerpen en bijbehorende handelingen 

verschillend. Elke criteria gaat men per voorwerp zes keer na, drie keer links en drie 

keer rechts. We werken de imitatiecriteria voor het pluchen nijlpaard uit als voorbeeld 

(zie Figuur 13). We beoordelen of het kind de zigzagbeweging maakt, in de juiste 

richting, tot in de doos. Voor elk criteria kan het kind 0 of 1 scoren en dit zesmaal 

(driemaal links, driemaal rechts). Uit deze zes beurten selecteren we de beste prestatie. 

Deze score is minimaal gelijk aan 0 en maximaal gelijk aan 3. Ten slotte nemen we het 

gemiddelde van de scores over de verschillende voorwerpen heen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Op het eerste onderzoeksmoment behalen de kinderen over de groepen heen een 

gemiddelde kwaliteit van imitatie voor alle voorwerpen van 2.14 (SD = .42). Op het 

tweede onderzoeksmoment behalen alle kinderen een gemiddelde kwaliteit van imitatie 

over de verschillende voorwerpen heen van 2.52 (SD = .44). De kwaliteit van imitatie is 

voor 25 % van de kinderen beoordeeld geweest door een tweede observator met een 

Cronbach’s Alpha Coëfficiënt van .94. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is goed. 

 

Figuur 13. Coderingsschema voor kwaliteit van imiteren. Voorbeeld van de drie criteria voor imitatie van de actie 

van het eerste voorwerp (pluchen nijlpaard). Beurt 1 en 2 worden perfect uitgevoerd. Het kind behaalt op dit 

voorwerp een score van 3.  
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 Taalproductie en taalbegrip. Deze variabelen worden op beide 

onderzoeksmomenten uitgedrukt in leeftijdsequivalenten (in maanden). Op de leeftijd 

van 18 tot 30 maanden brengen we de taalproductie en –begrip in kaart aan de hand van 

de N-CDI’s lijsten voor Communicatieve Ontwikkeling (Zink & Lejaegere, 2003). Deze 

vragenlijsten wordt ingevuld door de ouders en meet zowel het receptief (begrip) als 

expressief (productie) taalniveau. Op de leeftijd van 4 tot 5 jaar wordt de Mullen Scales 

of Early Learning (Mullen, 1995) gebruikt om de taalontwikkeling in kaart te brengen. 

 

Statistische analyses 

 

 In de eerste onderzoeksvraag gaan we na of de activiteit in de centrale 

hersengebieden verschillend is voor de drie onderzoeksgroepen. Verder bekijken we of 

een mogelijke ontwikkeling van spiegelneuronen kwalitatief hetzelfde patroon volgt in 

de drie groepen. De individuele mate van mu-suppressie zal per kind worden uitgebeeld 

in de drie experimentele condities aan de hand van lijndiagrammen. Op deze manier 

kunnen we nagaan of de ontwikkeling van spiegelneuronen, gemeten als toename in 

mu-suppressie, vergelijkbaar is voor typisch ontwikkelende kinderen, ASS en siblings. 

Om te kunnen spreken van een ‘actie observatie/executie matching systeem’ dient er 

sprake te zijn van mu-suppressie in de actie observatie- en actie imitatie-condities.  

 In de tweede onderzoeksvraag gaan we na of er sprake is van een statistisch 

significant maturatie-effect. Om van een natuurlijke ontwikkeling in spiegelneuronen 

over een periode van gemiddeld twee jaar te kunnen spreken, dient de mu-suppresie op 

onderzoeksmoment 2 bij alle kinderen sterker aanwezig te zijn in vergelijking met 

onderzoeksmoment 1. Dit zullen we onderzoeken aan de hand van een gepaarde t-toets. 

 De derde onderzoeksvraag beantwoordt de aanwezigheid van een effect van 

lateralisatie. We gaan na of er een significant verschil is tussen de hersenactiviteit in de 

linker en rechter centrale gebieden tijdens de experimentele condities. Dit doen we door 

het vergelijken van de mu-suppressie gemeten door C3 (links) met de mu-suppressie 

gemeten door C4 (rechts). We voeren gepaarde t-toetsen uit voor de twee 

onderzoeksmomenten. 

 In de vierde onderzoeksvraag wordt het verband van mu-suppressie met de kwaliteit 

van imitatie, de taalproductie en het taalbegrip nagegaan op beide 



   46 

onderzoeksmomenten. Om dit te onderzoeken maken we gebruik van Pearson’s 

Correlatie Coëfficiënten aangezien de variabelen normaal verdeeld zijn.  

 De vijfde en laatste onderzoeksvraag gaan we na of het mu-ritme van de centrale 

hersengebieden een goede maat is voor de activatie in spiegelneuronen bij jonge 

kinderen. We gaan na of de mu-suppressie in andere hersengebieden significant 

aanwezig is aan de hand van enkelvoudige en gepaarde t-toetsen. Verder gaan we na op 

welke frequentieband het mu-ritme van de centrale hersengebieden het beste kan 

gemeten worden. We vergelijken de gemiddelde piek van het mu-ritme op het tweede 

onderzoeksmoment met de gemiddelde piek op het eerste onderzoeksmoment aan de 

hand van een gepaarde t-toets. Vanuit de literatuur verwachten we dat de gemiddelde 

piek op het tweede onderzoeksmoment hoger ligt ten opzichte van de gemiddelde piek 

op het eerste onderzoeksmoment.  

 

RESULTATEN 
 

Normaalverdelingen en groepsverschillen 

 

 De statistische analyses worden uitgevoerd met SPSS 20. In de eerste stap worden 

nieuwe variabelen aangemaakt. De gemiddelden in mu-suppressie over posities C3 en 

C4 heen worden uitgerekend voor de handbewegingsobservatie- (HO), de actie 

observatie- (AO) en de actie imitatie- (AI) conditie voor beide onderzoeksmomenten. 

Deze nieuwe variabelen zullen we hanteren in de verdere analyses behalve bij de 

toetsen voor het nagaan van een effect van lateralisatie.  

 Aangezien de steekproefgrootte kleiner is dan 30 kinderen kunnen we niet 

veronderstellen dat de variabelen normaal verdeeld zijn. Een Kolmogorov-Smirnov 

toets wordt uitgevoerd om de normale verdeling na te gaan. We concluderen dat de 

gemiddelde mu-suppressie per experimentele conditie normaal verdeeld is op beide 

onderzoeksmomenten. De mu-waarden op het eerste onderzoeksmoment zijn normaal 

verdeeld voor de HO-, AO- en AI-conditie met D(8) = 0.256, p = 0.132, D(8) = 0.285, p 

= 0.054 en D(8) = 0.117, p = 0.200 respectievelijk. Ook op het tweede onderzoeks-

moment zijn de mu-waarden voor alle experimentele condities normaal verdeeld: D(8) 

= 0.266, p = 0.101, D(8) = 0.263, p = 0.110 en D(8) = 0.208, p = 0.200 voor de HO-, 



   47 

AO- en AI-conditie. Aangezien de variabelen normaal verdeeld zijn, mogen we gebruik 

maken van parametrische analyses.  

 Verder gaan we na of er een effect van aanbiedingsvolgorde aanwezig is. De 

volgorde van de handbewegingsobservatie-conditie enerzijds en de actie 

observatie/imitatie-conditie anderzijds werd gecontrabalanceerd tijdens het onderzoek. 

Vermits de data normaal verdeeld is, kunnen we een onafhankelijke t-toets uitvoeren. 

De volgorde van condities heeft op het eerste onderzoeksmoment geen invloed op de 

mu-suppressie gemeten tijdens de experimentele condities: t(6) = -1.35, p = 0.225 voor 

de handbewegingsobservatie-conditie, t(6) = -0.57, p = 0.587 voor de actie observatie-

conditie en t(6) = 0.21, p = 0.840 voor de actie imitatie-conditie. Ook op het tweede 

onderzoeksmoment heeft de aanbiedingsvolgorde van condities geen effect op de mu-

suppressie tijdens de HO, t(6) = 0.26, p = 0.806, AO, t(6) = -0.02, p = 0.984 en AI, 

t(4,65) = 0.33, p = 0.759. We kunnen de kinderen als één groep beschouwen 

onafhankelijk van de aanbiedingsvolgorde.  

 

Onderzoeksvraag 1 

 

 Omwille van de kleine steekproefgrootte gaan we aan de hand van lijndiagrammen 

na of de activiteit in spiegelneuronen verschillend is voor de drie onderzoeksgroepen op 

de beide onderzoeksmomenten. Op deze manier kunnen we ook het ontwikkelings-

patroon in spiegelneuronen per kind kwalitatief analyseren. We vergelijken de mu-

suppressie per experimentele conditie van typisch ontwikkelende kinderen met de ASS- 

en sibling-groep. Figuren 14 tot 16 geven de gemiddelde mu-suppressie weer per kind 

voor respectievelijk de handbewegingsobservatie-, de actie observatie- en actie imitatie-

conditie.  

  

 Als we onderstaande lijndiagrammen analyseren, kunnen we opmerken dat er geen 

duidelijk onderscheid zichtbaar is tussen de verschillende onderzoeksgroepen. Zo zien 

we in de handbewegingsobservatie-conditie dat de meeste én minste mu-suppressie op 

het eerste onderzoeksmoment worden teruggevonden bij typisch ontwikkelende 

kinderen (TO 2 en 3, respectievelijk). Sterke mu-suppressie wordt ook teruggevonden 

bij SIB 1 op beide onderzoeksmomenten. Verder zien we dat de mu-suppressie van 

kinderen TO 1, ASS 1, ASS 2, SIB 2 en SIB 3 nauwelijks van elkaar verschillen op 
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beide onderzoeksmomenten. Over het algemeen bemerken we dat er bij de meerderheid 

van de kinderen op beide onderzoeksmomenten sprake is van mu-suppressie in de 

handbewegingsobservatie-conditie, met uitzondering van TO 3 op het eerste 

onderzoeksmoment. Of deze mu-suppressie significant verschilt van nul kunnen we niet 

vaststellen aan de hand van een visuele analyse (zie verder).  

 Wanneer we de actie observatie-conditie bestuderen, merken we op dat de mu-

waarden zeer dicht bij elkaar liggen met uitzondering van SIB 2 op het eerste 

onderzoeksmoment en SIB 1 op het tweede onderzoeksmoment. SIB 1 kent op beide 

onderzoeksmomenten de meeste mu-suppressie. Er is nauwelijks verschil tussen de mu-

waarden van TO 1, TO 2, TO 3, ASS 1, ASS 2 en SIB 3, voornamelijk op het eerste 

onderzoeksmoment. De ontwikkelingspatronen lijken gelijkaardig voor de meerderheid 

van de kinderen, met een sterkere mu-suppressie op het tweede onderzoeksmoment (zie 

onderzoeksvraag 2). Enkel TO 2 kent een afzwakking van mu-suppressie op 

onderzoeksmoment 2 in vergelijking met onderzoeksmoment 1 tijdens de actie 

observatie-conditie.  

 Het lijndiagram van de gemiddelde mu-suppressie in de actie imitatie-conditie is 

moeilijker te interpreteren. Het valt onmiddellijk op dat de variabiliteit in deze conditie 

groter is; de mu-waarden liggen verder uit elkaar. We merken positieve waarden tot 

nulwaarden op voor TO 1 en ASS 2. Bij deze twee kinderen is er op beide 

onderzoeksmomenten geen sprake van desynchronisatie van het mu-ritme. Verder 

merken we op dat SIB 1 en SIB 2 nauwelijks van elkaar verschillen in mate van mu-

suppressie op beide onderzoeksmomenten. De sibling-groep wordt ook in deze conditie 

gekenmerkt door de sterkste mu-suppressie op het tweede onderzoeksmoment. Ten 

slotte bemerken we een sterke afname in mu-suppressie op onderzoeksmoment 2 in 

vergelijking met onderzoeksmoment 1 voor de kinderen TO 2, TO 3 en ASS 1. Bij deze 

drie kinderen stellen we mu-waarden vast die weinig verschillen van nul (TO 2 en TO 

3) of positief zijn (ASS 1). In de actie imitatie-conditie zien we bij de meerderheid van 

de kinderen een zwakkere mu-suppressie op onderzoeksmoment 2 in vergelijking met 

onderzoeksmoment 1. 
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Figuur 14: De gemiddelde mu-suppressie per kind in de handbewegingsobservatie-conditie op beide 

onderzoeksmomenten. Er worden drie typisch ontwikkelende kinderen (TO), twee kinderen met 

autismespectrumstoornissen (ASS) en drie siblings (SIB) weergegeven.  

Figuur 15: De gemiddelde mu-suppressie per kind in de actie observatie-conditie op beide 

onderzoeksmomenten. Er worden drie typisch ontwikkelende kinderen (TO), twee kinderen met 

autismespectrumstoornissen (ASS) en drie siblings (SIB) weergegeven. 
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 Tabel 3 geeft de waarden van het mu-ritme weer voor alle kinderen in de 

verschillende condities op beide onderzoeksmomenten. We stellen vast dat de meeste 

waarden negatief zijn en er dus bij de meeste kinderen sprake is van mu-suppressie in 

de experimentele condities. Er is enkele keren sprake van een verhoging in het mu-ritme 

vnl. in de actie imitatie-conditie en op het eerste onderzoeksmoment. Toch is er geen 

duidelijk patroon merkbaar dat de verschillende onderzoeksgroepen van elkaar 

onderscheidt.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 16: De gemiddelde mu-suppressie per kind in de actie imitatie-conditie op beide 

onderzoeksmomenten. Er worden drie typisch ontwikkelende kinderen (TO), twee kinderen met 

autismespectrumstoornissen (ASS) en drie siblings (SIB) weergegeven. 
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Tabel 3. Waarden van het mu-ritme per kind per conditie op de beide 

onderzoeksmomenten.  

 Eerste onderzoeksmoment: 18 – 30m 

      HO                 AO               AI 

Tweede onderzoeksmoment: 4 – 5jr 

       HO             AO               AI 

Kind       

TO 1 -0.17 -0.04 +0.02 -0.17 -0.24 +0.29 

TO 2 -1.14 -0.18 -1.40 -0.16 -0.10 -0.08 

TO 3 +0.30 -0.09 -0.79 -0.31 -0.25 -0.03 

ASS 1 -0.19 -0.13 -1.14 -0.10 -0.18 +0.28 

ASS 2 -0.11 -0.13 +0.21 -0.46 -0.52 -0.02 

SIB 1 -0.46 -0.27 -0.51 -0.90 -0.98 -0.70 

SIB 2 -0.05 +0.29 -0.66 -0.22 -0.11 -0.83 

SIB 3 -0.25 -0.05 -0.38 -0.25 -0.45 -0.25 

Opmerking : HO = handbewegingsobservatie, AO = actie observatie, AI = actie imitatie, 

TO = typisch ontwikkelende kinderen, ASS = kinderen met ASS, SIB = broers/zussen 

van kinderen met ASS. Negatieve waarde = verlaging mu-ritme, mu-suppressie; 

Positieve waarde = verhoging mu-ritme, mu-enhancement 

 

 

 Bovenstaande vaststellingen gecombineerd met de kleine steekproefgrootte zijn 

redenen voor het samen nemen van de drie onderzoeksgroepen. In de verdere analyses 

beschouwen we alle kinderen als één onderzoeksgroep. Indien er sprake is van een 

‘actie observatie/executie matching systeem’ bij alle kinderen dient de mu-suppressie in 

de actie observatie- en imitatie-conditie significant te verschillen van nul op de twee 

onderzoeksmomenten. Aangezien de gemiddelden in mu-suppressie normaal verdeeld 

zijn, kunnen we enkelvoudige t-toetsen uitvoeren om deze vraag te beantwoorden.  

 Op het eerste onderzoeksmoment blijkt enkel de gemiddelde mu-suppressie in de 

actie imitatie-conditie significant te verschillen van nul, t(7) = -3.02, p < 0.05, met een 

gemiddelde van -0.58 (SD = 0.55). De gemiddelde mu-suppressie is niet significant op 

het eerste onderzoeksmoment in de observatiescondities: t(7) = -1.77, p = 0.121 voor de 
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handbewegingsobservatie-conditie en t(7) = -1.27, p = 0.245 voor de actie observatie-

conditie. Tabel 4 vat deze gegevens samen. Op het tweede onderzoeksmoment zien we 

het omgekeerde patroon. De gemiddelde mu-suppressie is significant verschillend van 

nul in de observatiecondities. Voor de handbewegingsobservatie-conditie vinden we 

over alle kinderen heen een gemiddelde mu-suppressie van -0.32 (SD = 0.26) significant 

verschillend van nul, t(7) = -3.53, p = 0.01. Ook in de actie observatie-conditie vinden 

we een gemiddelde mu-suppressie (M = -0.36, SD = 0.30) significant verschillend van 

nul, t(7) = -3.39, p < 0.05. De gemiddelde mu-suppressie tijdens actie imitatie is echter 

niet significant, t(7) = -1.14, p = 0.291. Deze gegevens staan weergegeven in Tabel 5.  

 

Tabel 4. Enkelvoudige t-toetsen bij alle kinderen op onderzoeksmoment 1 

 M (SD) t (df) p 95 % BI 

Mu-suppressie in conditie      

Handbewegingsobservatie -0.26  (0.42) -1.77 (7)  0.121 -0.61 0.09 

Actie observatie -0.07 (0.17) -1.27 (7)  0.245 -0.21 0.06 

Actie imitatie -0.58 (0.55) -3.02 (7)* 0.019 -1.04 -0.13 

* : p < 0.05 

 

Tabel 5.  Enkelvoudige t-toetsen bij alle kinderen op onderzoeksmoment 2 

 M  (SD) t (df) p 95 % BI 

Mu-suppressie in conditie      

Handbewegingsobservatie -0.32 (0.26) -3.53 (7)* 0.010 -0.54 -0.11 

Actie observatie -0.36 (0.30) -3.39 (7)* 0.012 -0.60 -0.11 

Actie imitatie -0.17 (0.41) -1.14 (7) 0.291 -0.51 0.18 

* : p < 0.05 
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Onderzoeksvraag 2 

 

 Om het maturatie-effect na te gaan maken we gebruik van de gemiddelde mu-

suppressie op onderzoeksmoment 2 in vergelijking met de gemiddelde mu-suppressie 

op onderzoeksmoment 1 in elke experimentele conditie over de onderzoeksgroepen 

heen. We gaan na of deze gemiddelden significant verschillen van elkaar. Om deze 

afhankelijke gegevens te onderzoeken kunnen we gebruik maken van gepaarde t-toetsen 

aangezien de verschilscores normaal verdeeld zijn.  

 Enkel in de actie observatie-conditie blijkt de mu-suppressie significant sterker op 

het tweede onderzoeksmoment in vergelijking met het eerste onderzoeksmoment, t(7) = 

3.232, p < 0.05, met een gemiddelde verschilscore van -0.28 (SD = 0.25). De mu-

suppressie lijkt ook sterker op onderzoeksmoment 2 in de handbewegingsobservatie-

conditie omwille van de negatieve verschilscore van -0.06 (SD = 0.49). Dit verschil is 

echter niet significant, t(7) = 0.360, p = 0.730. In de actie imitatie-conditie lijkt de mu-

suppressie op onderzoeksmoment 2 te zijn afgenomen in vergelijking met 

onderzoeksmoment 1, met een positieve gemiddelde verschilscore van 0.42 (SD = 0.68). 

Ook dit verschil is echter niet significant, t(7) = -1.740, p = 0.125. In Tabel 6 zijn de 

gegevens van de gepaarde t-toets weergegeven.  

 

Tabel 6. Gepaarde t-toets bij alle kinderen met weergave van de gemiddelde 

verschilscores per experimentele conditie 

 M (SD) t(df) p 

Conditie    

Handbewegingsobservatie -0.06 (0.49) 0.360 (7)  0.730 

Actie observatie -0.28 (0.25) 3.232 (7)* 0.014 

Actie imitatie 0.42 (0.68) -1.740 (7)  0.125 

*: p < 0.05 
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Onderzoeksvraag 3 

 
 Om een effect van lateralisatie na te gaan vergelijken we de mu-suppressie gemeten 

door de elektrode op de positie C4 (rechts) met de mu-suppressie gemeten door de 

elektrode op de positie C3 (links). Deze vergelijking maken we voor elke experimentele 

conditie op de beide onderzoeksmomenten. We maken hierbij gebruik van gepaarde t-

toetsen aangezien de mu-suppressie binnensubject gemeten wordt. Een negatieve 

waarde van de verschilscores geeft een sterkere mu-suppressie weer in de linker centrale 

hersengebieden. Een positieve waarde geeft aan dat de mu-suppressie sterker aanwezig 

is in de rechter centrale hersengebieden. Wanneer de verschilscores niet significant 

verschillen van elkaar is er sprake van een gelijke bilaterale mu-suppressie. Tabel 7 en 8 

bieden een overzicht van de bekomen gegevens voor het eerste en tweede 

onderzoeksmoment. 

 

Tabel 7. De resultaten van de gepaarde t-toets die de desynchronisatie in het mu-

ritme vergelijkt tussen elektrode C3 (links) en elektrode C4 (rechts) per 

conditie op het eerste onderzoeksmoment. De gemiddelde verschilscores 

en significantiewaarden zijn weergegeven. 

 M (SD) t(df) p 

Conditie    

Handbewegingsobservatie -0.13 (0.16) -2.266 (7) 0.058 

Actie observatie -0.11 (0.25) -1.270 (7) 0.245 

Actie imitatie 0.05 (0.22) 0.638 (7) 0.544 

 

 De gemiddelde verschilscores in de handbewegingsobservatie-conditie (M = -0.13, 

SD = 0.16) en de actie observatie-conditie (M = -0.11, SD = 0.25) zijn negatief. Dit 

suggereert dat er op het eerste onderzoeksmoment een sterkere mu-suppressie aanwezig 

is in de linker centrale hersengebieden tijdens de observatiecondities. De verschilscore 

in de actie imitatie-conditie is licht positief (M = 0.05, SD = 0.22) en wijst mogelijks op 

een sterkere mu-suppressie in de rechter hemisfeer tijdens imitatie. Deze verschilscores 

zijn echter niet significant. Op het eerste onderzoeksmoment is in geen enkele conditie 
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een significant verschil aanwezig tussen de mu-suppressie gemeten door C3 en C4. De 

gemiddelde verschilscore is bijna significant in de handbewegingsobservatie-conditie, 

t(7) = -2.266, p = 0.058 en niet significant in de actie observatie/imitatie-condities, t(7) 

= -1.270, p = 0.245 en t(7) = 0.638, p = 0.544, respectievelijk. 

 

Tabel 8.  De resultaten van de gepaarde t-toets die de desynchronisatie in het mu-

ritme vergelijkt tussen elektrode C3 (links) en elektrode C4 (rechts) per 

conditie op het tweede onderzoeksmoment. De gemiddelde verschilscores 

en significantiewaarden zijn weergegeven. 

 M (SD) t(df) p 

Conditie    

Handbewegingsobservatie -0.12 (0.28) -1.197 (7) 0.270 

Actie observatie -0.16 (0.18) -2.607 (7)* 0.035 

Actie imitatie 0.06 (0.26) 0.670 (7) 0.542 

*: p < 0.05 

 

 De resultaten voor het effect van lateralisatie op het tweede onderzoeksmoment 

liggen in lijn met het eerste onderzoeksmoment. In de observatiecondities vinden we 

een gemiddelde verschilscore van -0.12 (SD = 0.28) voor de observatie van 

handbewegingen en een gemiddelde verschilscore van -0.16 (SD = 0.18) voor de acties. 

Deze negatieve waarden geven aan dat er mogelijk meer mu-suppressie aanwezig is in 

de linker centrale hersengebieden tijdens de observatie van handbewegingen en acties. 

Tijdens de actie imitatie-conditie vinden we opnieuw een positieve verschilscore van 

0.06 (SD = 0.26). De verschilscores in de handbewegingsobservatie- en actie imitatie-

conditie zijn echter niet significant, t(7) = -1.197, p = 0.270 en t(7) = 0.670, p = 0.542, 

respectievelijk. Het verschil tussen de mu-suppressie gemeten door C4 in vergelijking 

met C3 in de actie observatie-conditie is op het tweede onderzoeksmoment wel 

significant, t(7) = -2.607, p < 0.05. In deze conditie wordt er wel een effect van 

lateralisatie gevonden. Er is significant meer mu-suppressie aanwezig in de linker 

centrale hersengebieden tijdens de observatie van acties tijdens onderzoeksmoment 2. 
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Onderzoeksvraag 4 

  

 Aan de hand van een Kolmogorov-Smirnov toets stellen we vast dat de kwaliteit van 

imitatie, de taalproductie en het taalbegrip op beide onderzoeksmomenten normaal 

verdeeld zijn. We kunnen dus gebruik maken van Pearson’s Correlatie Coëfficiënten. 

Deze correlaties staan weergegeven in Tabel 9. 

 

Tabel 9.  Pearson’s correlatie coëfficiënten tussen de mu-suppressie enerzijds en 

de kwaliteit van imitatie, de taalproductie en het taalbegrip anderzijds. 

 HO_1 HO_2 AO_1 AO_2 AI_1 AI_2 

Kwaliteit van imitatie       

1
e
 onderzoeksmoment 0.597 0.168 0.376 -0.051 0.575 0.069 

2
e
 onderzoeksmoment 0.608 -0.134 0.429 -0.124 0.541 -0.328 

Taalproductie       

1
e
 onderzoeksmoment 0.334 -0.694 0.479 -0.369 0.309 -0.722 

2
e
 onderzoeksmoment 0.426 0.090 0.109 0.605 -0.395 0.091 

Taalbegrip       

1
e
 onderzoeksmoment 0.272 -0.265 0.305 -0.289 0.066 -0.406 

2
e
 onderzoeksmoment 0.112 -0.327 -0.043 0.293 0.228 0.169 

Opmerking: _1 = eerste onderzoeksmoment, _2 = tweede onderzoeksmoment, HO = 

handbewegingsobservatie, AO = actie observatie, AI = actie imitatie 

  

 Ondanks de geobserveerde waarden van coëfficiënten blijkt geen enkele correlaties 

significant te zijn. In een kleine steekproef liggen de correlatiecoëfficiënten automatisch 

hoger. De kwaliteit van imitatie, de taalproductie en taalbegrip staan niet in verband met 

de mu-suppressie in de experimentele condities.  
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Onderzoeksvraag 5 

 

 We gaan na of het mu-ritme van de centrale gebieden een goede maat is voor de 

activiteit in spiegelneuronen bij jonge kinderen. We voeren enkelvoudige t-toetsen uit 

om de hersenactiviteit in de occipitale regio’s tijdens de actie imitatie-conditie te 

analyseren (zie Tabel 10). We meten een zeer lichte toename in het mu-ritme (mu-

enhancement) van 0.0039 (SD = 0.41) in de occipitale elektroden. Deze occipitale mu-

waarden blijken echter niet significant te zijn over de onderzoeksmomenten heen tijdens 

de actie imitatie-conditie, t(14) = 0.037, p = 0.971. De gemiddelde suppressie in de 

centrale hersengebieden (M = -0.26, SD = 0.32) tijdens actie imitatie is daarentegen wel 

significant, t(15) = -3.234, p < 0.01.  

 

Tabel 10.  Enkelvoudige t-toetsen bij alle kinderen voor de occipitale en centrale 

hersenactiviteit tijdens de actie imitatie-conditie over de 

onderzoeksmomenten heen 

 M (SD) t(df) p 

Occipitaal AI 0.0039 (0.41) 0.037 (14) 0.971 

Centraal AI -0.26 (0.32) -3.234 (15)** 0.006 

**: p < 0.01 

  

 We voeren een gepaarde t-toets uit om de hersenactiviteit in de occipitale regio’s 

rechtstreeks te vergelijken met de centrale hersenactiviteit tijdens de actie imitatie-

conditie. De resultaten worden weergegeven in Tabel 11. De gemiddelde verschilscore 

van 0.25 (SD = 0.41) tussen de occipitale en centrale hersenactiviteit tijdens de actie 

imitatie is significant, t(14) = 2.384, p < 0.05. Er is sprake van een significante 

desynchronisatie in de centrale hersengebieden in vergelijking met de occipitale 

hersengebieden tijdens de actie imitatie-conditie. De gemiddelde verschilscore kent een 

positieve waarde, wat wijst op een significant grotere suppressie in de centrale 

hersenregio’s.  
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 Vervolgens bestuderen we de piek in de frequentieband van het mu-ritme. De piek 

varieert van 6.80 Hz tot 9.80 Hz op het eerste onderzoeksmoment, met een gemiddelde 

van 8.30 Hz (SD = .93). Op het tweede onderzoeksmoment varieert de piek tussen 7.80 

Hz en 9.80 Hz, met een gemiddelde van 9.05 Hz (SD = 0.71). Deze gegevens staan 

weergegeven in Tabel 11. We voeren een gepaarde t-toets uit om na te gaan of er een 

significant verschil in de piek aanwezig is over een periode van gemiddeld twee jaar. 

We besturen de gemiddelde piek op onderzoeksmoment 1 in vergelijking met 

onderzoeksmoment 2. De gemiddelde verschilscore van -0.75 (SD = 0.46) is significant 

met t(7) = 4.583, p < 0.01.  

 

Tabel 11.  Beschrijvende gegevens voor de gemiddelde piek op beide 

onderzoeksmomenten 

 18 – 30 maanden  4 – 5 jaar 

Piek    

M (SD) 8.30 (0.93) 9.05 (0.71) 

Range 6.80-9.80 7.80-9.80 

 

 

DISCUSSIE 

 

 De huidige studie brengt als eerste de ontwikkeling van spiegelneuronen in kaart aan 

de hand van een longitudinaal onderzoeksopzet. Typisch ontwikkelende kinderen, 

kinderen met ASS en siblings van kinderen met ASS werden op twee 

onderzoeksmomenten getest aan de hand van een elektro-encefalogram. De kinderen 

werden getest wanneer ze 18 tot 30 maanden oud zijn en een tweede maal wanneer ze 4 

tot 5 jaar oud zijn. Op beide onderzoeksmomenten onderzocht men de kinderen met 

hetzelfde paradigma bestaande uit vier condities. Met dit onderzoek pogen we enkele 

vragen te beantwoorden: 

1) Is de activiteit in de centrale hersengebieden tijdens actie observatie/imitatie 

significant verschillend voor de drie groepen van kinderen? Kunnen we de activiteit in 

de centrale hersengebieden vertalen naar activiteit in de spiegelneuronen? 
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2) Is er sprake van een maturatie-effect in de activiteit van spiegelneuronen over een 

periode van gemiddeld twee jaar? 

3) Is er een effect van lateralisatie aanwezig voor de mu-suppressie gemeten in de 

centrale hersengebieden? 

4) Houdt de mu-suppressie verband met de kwaliteit van imitatie, de taalproductie en 

het taalbegrip van een kind? 

5) Is het mu-ritme een goede maat voor activiteit in de spiegelneuronen bij jonge 

kinderen? 

 

Beantwoorden van de onderzoeksvragen 

 

Is de activiteit in de centrale hersengebieden tijdens actie observatie/imitatie 

significant verschillend voor de drie groepen van kinderen?  

 

 Wanneer we de lijndiagrammen van gemiddelde mu-suppressie per experimentele 

conditie analyseren, merken we op dat er geen duidelijk onderscheid aanwezig is tussen 

de drie onderzoeksgroepen. We analyseren de lijndiagrammen kwalitatief en we stellen 

vast dat er geen groepsverschil aanwezig is in mu-suppressie tussen de controlegroep en 

de ASS-groep. Voorgaand onderzoek geeft aan dat de mu-suppressie bij actie observatie 

en niet bij actie executie gereduceerd of afwezig is bij personen met ASS in vergelijking 

met een controlegroep (Perkins et al., 2010). Ook Oberman en collega’s (2005) vinden 

tijdens de observatiecondities een significant gebrek aan mu-suppressie in de ASS-

groep. Onze observaties bieden geen bijkomende evidentie voor deze ‘broken mirror’-

hypothese. De mu-waarden van het kind ASS 1 lijken niet significant te verschillen van 

de typisch ontwikkelende kinderen in de actie observatie-conditie. De resultaten sluiten 

aan bij een recente EEG-studie waarin men geen significant verschil in mu-suppressie 

heeft gevonden tussen de kinderen met ASS en de controlegroep tijdens de observatie 

en executie van bewegingen (Raymaekers et al., 2009). Het kind ASS 2 vertoont in de 

huidige studie zelfs het omgekeerde patroon. In de beide observatiecondities kent ASS 2 

op het tweede onderzoeksmoment een grotere mu-suppressie in vergelijking met TO 1, 

TO 2 en TO 3. Deze observatie sluit aan bij de hypothese van ‘hyperactieve’ 

spiegelneuronen bij personen met ASS (Martineau et al., 2010). Deze hypothese stelt 
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dat er een overmatige activiteit van spiegelneuronen aanwezig is bij ASS tijdens actie 

observatie en ondersteunt de atypische werking van het ‘observatie/executie matching 

systeem’ bij ASS, maar in de tegenovergestelde richting (Martineau et al., 2010). 

 Het is moeilijk om de resultaten in één richting te interpreteren omwille van de 

kleine steekproefgrootte. Daarnaast blijkt familiariteit een grote rol te spelen bij de 

werking van het ‘observatie/executie matching systeem’ bij personen met ASS 

(Oberman et al., 2008). Er wordt een sterkere mu-suppressie teruggevonden in de ASS-

groep wanneer de geobserveerde handelingen worden uitgevoerd door een gekend 

persoon (Oberman et al., 2008). Deze verklaring kan waarschijnlijk verworpen worden 

aangezien er in de huidige studie in de actie observatie-conditie ook weinig mu-

suppressie wordt teruggevonden bij de typisch ontwikkelende kinderen.  

 Een potentiële verklaring voor de afwezigheid van een groepsverschil in mu-

suppressie is dat de ASS-groep bestaat uit twee meisjes. Uit epidemiologisch onderzoek 

weten we dat er veel meer jongens met ASS worden gediagnosticeerd dan meisjes 

(Duchan & Patel, 2012; Fombonne et al., 2006). Onze ASS-groep geeft mogelijk een 

vertekend beeld weer omwille van het kleine aantal vrouwelijke kinderen.  

 

Kunnen we de activiteit in de centrale hersengebieden vertalen naar activiteit in de 

spiegelneuronen? 

 

 18 – 36 maanden. Om de aanwezigheid van spiegelneuronen en een ‘actie 

observatie/executie matching systeem’ te bevestigen dient er centrale hersenactiviteit 

aanwezig te zijn in de actie observatie- en imitatie-conditie. Op het eerste 

onderzoeksmoment vinden we significante mu-supressie in de actie imitatie-conditie en 

niet-significante mu-suppressie in de actie observatie-conditie, over de 

onderzoeksgroepen heen. Voor zover mu-suppressie kan beschouwd worden als een 

adequate aanwijzing voor de werking in spiegelneuronen, lijkt het ‘observatie/executie 

matching systeem’ bij deze jonge kinderen nog onvolgroeid (Nyström, 2008). Deze 

vaststelling is in tegenspraak met de bestaande onderzoeksliteratuur. Er wordt al 

centrale hersenactiviteit gevonden vanaf de leeftijd van 6 maanden tijdens het 

observeren van objectgerichte acties (Shimada & Hiraki, 2006). Ook bij 8-maand 

(Nyström et al., 2011), 9-maand (Southgate et al., 2009) en 14-maand (Marshall et al., 
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2011) oude baby’s wordt er desynchronisatie vastgesteld tijdens actie 

observatie/executie.  

  

 4 – 5 jaar. Op het tweede onderzoeksmoment bemerken we dat de mu-suppressie 

significant aanwezig is in de twee experimentele observatiecondities (HO en AO). 

Wanneer we het lijndiagram bekijken voor actie imitatie, stellen we vast dat de sibling-

groep mu-suppressie vertoont op het tweede onderzoeksmoment. Het gebrek aan 

significante mu-suppressie bij de overige kinderen in de actie imitatie-conditie op 4 – 5 

jaar is moeilijk te verklaren. Aangezien het kind in deze conditie zelf acties uitvoert, 

verwachten we significante mu-suppressie op basis van de motorische activiteit 

(Pfurtscheller et al., 1997). De afwezigheid van imitatie kan niet naar voren worden 

geschoven als verklaring aangezien de fragmenten waarin het kind niet imiteert, 

verwijderd werden uit de analyses. De kleine steekproefgrootte en de grote variabiliteit 

van de mu-waarden kunnen een mogelijke verklaring bieden voor de niet-significante 

mu-suppressie op het tweede onderzoeksmoment tijdens actie imitatie over de kinderen 

heen.   

 Een mogelijke verklaring voor de resultaten op beide leeftijden is de kleine 

steekproefgrootte. In andere studies met een kleine steekproef wordt echter wel 

significante mu-suppressie gevonden tijdens actie observatie. Van Elk en collega’s 

(2008) vinden neurale activiteit in motorische gebieden bij 12 kinderen tussen de 

leeftijd van 14 en 16 maanden tijdens het observeren van motorische vaardigheden.  

 Een andere potentiële verklaring wordt gevonden in de invloed van ervaring. Van 

Elk en collega’s (2008) stellen vast dat de neurale activiteit tijdens het observeren van 

acties beïnvloed wordt door de individuele ervaring met de acties. De expertise van het 

individu zorgt voor bijkomende activatie van de achterliggende representaties (Calvo-

Merino et al., 2005; Haslinger et al., 2005). Aangezien de acties en voorwerpen in de 

huidige studie nieuw zijn voor de kinderen, kan dit invloed hebben op de mu-waarden.  

  Daarnaast zitten jonge kinderen moeilijk stil en kunnen ze maar voor beperkte tijd 

aandachtig zijn (Nyström, 2008). Deze verklaring lijkt echter weinig plausibel 

aangezien de fragmenten waarin het kind motorisch actief of niet aandachtig was 

verwijderd werden uit de analyses. Het kind werd tijdens het onderzoek ook voldoende 
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aangemoedigd om de aandacht op het speelgoed en de acties te richten. De kleurrijke, 

onbekende stukken speelgoed dragen hier ook toe bij.  

 Een mogelijke hypothese omtrent de afwezigheid van mu-suppressie is de invloed 

van het intelligentieniveau van het kind op de gemiddelde mu-suppressie. Raymaekers 

en collega’s (2009) stellen vast dat grotere suppressiewaarden verband houden met een 

hoger niveau van intelligentie. Een tegenargument is dat we ook geen sterke mu-

suppressie vinden bij de typisch ontwikkelende kinderen waarvan we op basis van de 

selectiecriteria veronderstellen dat ze beschikken over een normale intelligentie. Een 

intelligentietest om deze hypothese te toetsen werd in dit onderzoek echter niet 

afgenomen. 

 Ten slotte is het mogelijk dat de spiegelneuronen onderliggend aan het 

‘observatie/executie matching systeem’ nog onvolgroeid zijn op jonge leeftijd 

(Nyström, 2008). 

 

Is er sprake van een maturatie-effect in de activiteit van spiegelneuronen over een 

periode van gemiddeld twee jaar? 

 

 Wanneer we de ontwikkeling van spiegelneuronen bekijken, maken we een analyse 

van de gemiddelde mu-suppressie op de leeftijd van 4 – 5 jaar in vergelijking met de 

gemiddelde mu-suppressie op 18 – 30 maanden. Op basis van de statistische analyses 

wordt enkel een significant verschil in mu-suppressie gevonden in de actie observatie-

conditie. We stellen een sterkere mu-suppressie vast op onderzoeksmoment 2 in 

vergelijking met onderzoeksmoment 1 tijdens het observeren van acties. Het 

lijndiagram van actie observatie toont hetzelfde effect. Alle kinderen vertonen meer mu-

suppressie op het tweede onderzoeksmoment, met uitzondering van TO 2. De overige 7 

kinderen kunnen we opsplitsen in twee clusters aan de hand van een visuele analyse. 

We observeren bij de kinderen ASS 2, SIB 1, SIB 2 en SIB 3 een grote toename in mu-

suppressie en een gelijkaardig ontwikkelingspatroon. De ontwikkelingslijnen lopen 

semi-parallel voor deze vier kinderen. De kinderen TO 1, TO 3 en ASS 1 vertonen 

daarentegen weinig toename in mu-suppressie over een periode van gemiddeld twee 

jaar en de mu-waarden verschillen nauwelijks van elkaar.  
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 Over het algemeen lijkt de mu-suppressie in de actie imitatie-conditie af te nemen op 

onderzoeksmoment 2 in vergelijking met onderzoeksmoment 1. Dit verschil is echter 

niet statistisch significant. Wanneer we de ontwikkelingspatronen voor de actie imitatie-

conditie bestuderen aan de hand van het lijndiagram, merken we een gelijkaardige 

clustering als in de actie observatie-conditie op. Het kind ASS 2 doorloopt een 

ontwikkeling in mu-waarden kwalitatief gelijkaardig aan SIB 1 en SIB 2. De drie 

kinderen vertonen een lichte toename in mu-suppressie op het tweede 

onderzoeksmoment ten opzichte van het eerste. Kwantitatief is er bij ASS 2 echter geen 

sprake van mu-suppressie op de beide onderzoeksmomenten. Het kind ASS 1 

daarentegen vindt aansluiting bij TO 2 en TO 3. Bij deze drie kinderen observeren we 

een grote afname in mu-suppressie tijdens de actie imitatie tussen het eerste en tweede 

onderzoeksmoment. Bij ASS 1 merken we zelf mu-enhancement op. De resultaten van 

de laatste cluster gaan in tegen de verwachtingen aangezien er tijdens motorische acties 

sprake zou moeten zijn van mu-suppressie in de centrale hersengebieden (Pfurtscheller 

et al., 1997).  

 

Is er een effect van lateralisatie aanwezig voor de mu-suppressie gemeten in de 

centrale hersengebieden? 

 

 Op het eerste onderzoeksmoment observeren we geen significant effect van 

lateralisatie, vermoedelijk te wijten aan de kleine steekproefgrootte. Het is mogelijk dat 

de hersenen op de leeftijd van 18 tot 30 maanden nog onvoldoende ontwikkeld zijn 

zodat een asymmetrie in de centrale hersenactiviteit niet tot uiting komt tijdens actie 

observatie/executie. Ook Marshall en collega’s (2011) vinden geen significant 

lateralisatie-effect in de centrale hersengebieden bij 14-maand oude kinderen tijdens het 

observeren en uitvoeren van acties. De resultaten voor een effect van lateralisatie 

vertonen in de huidige studie op het tweede onderzoeksmoment een gelijkaardig 

patroon nl. meer mu-suppressie in de linker centrale hersengebieden tijdens de 

observatiecondities en meer mu-suppressie in de rechter centrale hersengebieden tijdens 

het imiteren van acties. Het verschil tussen linker en rechter mu-suppressie is enkel 

significant in de actie observatie-conditie. Deze resultaten liggen in lijn met de 

onderzoeksliteratuur (Raymaekers et al., 2009; Southgate et al., 2009). Er wordt 
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bilaterale sensorimotorische activiteit vastgesteld tijdens het observeren en uitvoeren 

van handelingen. De centrale hersenactiviteit is tijdens het observeren van acties sterker 

in de linkerhemisfeer. Het is mogelijk dat de hersenen op de leeftijd van 4 – 5 jaar 

voldoende vorm hebben gekregen zodat een effect van lateralisatie matig tot uiting 

komt.  

 

Houdt de mu-suppressie verband met de kwaliteit van imitatie, de taalproductie en 

het taalbegrip van een kind? 

 

 Er worden op beide onderzoeksmomenten geen significante correlaties vastgesteld 

tussen de mu-suppressie in de experimentele condities en de kwaliteit van imitatie, de 

taalproductie en het taalbegrip van het kind. Verschillende studies brengen het 

functioneren van spiegelneuronen in verband met imitatie (Buccino et al., 2004c; 

Iacoboni et al., 1999; Lepage & Théoret, 2007) en taal (Rizzolatti & Arbib, 1998). De 

beperkte steekproefgrootte in de huidige studie kan er opnieuw voor hebben gezorgd dat 

de verbanden niet statistisch significant zijn. Daarnaast wordt er geen mu-suppressie 

teruggevonden in de actie imitatie-conditie op het tweede onderzoeksmoment. Dit kan 

de significantie van de correlaties maskeren.  

   

Is het mu-ritme een goede maat voor activiteit in de spiegelneuronen bij jonge 

kinderen? 

 

 Tijdens de actie imitatie-conditie is er geen mu-suppressie aanwezig in de occipitale 

hersengebieden over de onderzoeksmomenten heen. Verder observeren we dat er 

significant meer mu-suppressie aanwezig is in de centrale hersengebieden dan in de 

occipitale regio’s tijdens actie imitatie. Hieruit kunnen we afleiden dat het weinig 

waarschijnlijk is dat de mu-waarden in de centrale elektroden beïnvloed worden door 

overlappende posterieure alfa activiteit (Raymaekers et al., 2009) die een indicatie is 

voor visuele aandacht en slaperigheid (Goldman et al., 2002). De geobserveerde mu-

suppressie is dus gerelateerd aan het mu-ritme aangezien er geen samenhang is met de 

occipitale elektroden. Ook Oberman en collega’s (2005) bemerken dat de power in de 

mu-golf niet beïnvloed wordt door posterieure activiteit in de alfa-golf. De 
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desynchronisatie van het mu-ritme ter hoogte van de centrale hersengebieden blijkt dus 

een goede maat voor de activiteit in spiegelneuronen. 

 Wanneer we de piek in de frequentieband van het mu-ritme bestuderen op beide 

onderzoeksmomenten, sluiten de resultaten aan bij de onderzoeksliteratuur. Bij jonge 

kinderen wordt een mu-ritme geobserveerd met een frequentie van 6 tot 9 Hz ter hoogte 

van de centrale hersengebieden (Marshall et al., 2002). Een piek met een frequentie van 

6 tot 9 Hz vinden we terug in de huidige studie op beide onderzoeksmomenten. De piek 

in frequentie op het tweede onderzoeksmoment ligt matig maar significant hoger dan de 

piek op het eerste onderzoeksmoment. Ook dit sluit aan bij de studie van Marshall en 

collega’s (2002). Zij stellen vast dat de piek in de frequentieband hoger wordt, naarmate 

het kind ouder wordt.  

 

Terugkoppeling naar de onderzoeksliteratuur 

 

 Bovenstaande resultaten zijn moeilijk te integreren binnen de bestaande 

onderzoeksliteratuur. De onregelmatige mu-suppressie in de experimentele condities en 

de vaststelling dat er geen groepsverschillen in mu-suppressie aanwezig zijn, vinden 

gedeeltelijk aansluiting bij voorgaand onderzoek. Daarnaast is er in de 

onderzoeksliteratuur geen longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van 

spiegelneuronen aanwezig. De huidige studie is op dit gebied explorerend van aard. 

 

Broken mirrors? Imitatie en spiegelneuronen binnen het autismespectrum.  

 

 De hypothese dat ASS kan verklaard worden door een primair kerndeficit in 

imitatie, met spiegelneuronen als het onderliggende mechanisme (Rogers & Pennington, 

1991) wordt in de literatuur slechts gedeeltelijk ondersteund (Vanvuchelen et al., 2011). 

De resultaten uit de huidige studie bieden geen bijkomende evidentie voor deze visie. 

De kinderen met ASS uit de huidige studie vertonen namelijk voldoende 

imitatievaardigheden om opgenomen te worden in de analyses. Verder observeren we 

geen verschillende werking van de spiegelneuronen tussen de controlegroep en de ASS-

groep. Deze resultaten gaan in tegen de ‘broken mirror’-hypothese. Men veronderstelt 

een beperking in het mechanisme van spiegelneuronen als verklaring voor sommige 
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symptomen bij ASS (Williams et al., 2001). Verschillende experimentele studies stellen 

namelijk vast dat spiegelneuronen disfunctioneel zijn bij personen met ASS (Perkins et 

al., 2010; Williams et al., 2001). Men observeert minder activiteit in spiegelneuronen 

tijdens de observatie van betekenisloze bewegingen (Théoret et al., 2005; Williams et 

al., 2006), betekenisvolle acties (Nishitani et al., 2004) en emotionele acties (Dapretto et 

al., 2006). Deze resultaten worden bevestigd in EEG-onderzoek bij volwassenen 

(Oberman et al., 2005) en kinderen (Martineau et al., 2008). De bevindingen uit de 

verschillende onderzoeken zijn echter moeilijk met elkaar te vergelijken aangezien er 

allerhande stimuli en effectors worden gebruikt (Spengler et al., 2010). We vinden in de 

huidige studie echter geen verschil in mu-suppressie tijdens actie observatie tussen de 

ASS-groep en de controlegroep. In de huidige studie is er dus geen indicatie voor een 

disfunctioneel mechanisme van spiegelneuronen bij kinderen met ASS. De studie ligt in 

lijn met de vaststelling dat de onderzoeksresultaten omtrent spiegelneuronen bij ASS 

vaak inconsistent zijn (Southgate & Hamilton, 2008). 

 Martineau en collega’s (2010) vinden namelijk het tegenovergestelde patroon in de 

activiteit van spiegelneuronen bij personen met ASS in vergelijking met een 

controlegroep. In de huidige studie bemerken we dat de mu-suppressie op het tweede 

onderzoeksmoment tijdens de observatiecondities sterker is bij het kind ASS 2 in 

vergelijking met de controlekinderen. Deze observatie sluit op individueel niveau aan 

bij de hypothese van ‘hyperactieve’ spiegelneuronen (Martineau et al., 2010). Op 

groepsniveau moeten we echter concluderen dat er geen verschil in 

spiegelneuronenactiviteit is tussen de kinderen met ASS en de controlekinderen tijdens 

het observeren en uitvoeren van acties. Deze conclusie ligt in lijn met een recente EEG-

studie bij kinderen (Raymaekers er al., 2009). Spengler en collega’s (2010) verklaren de 

gelijke hoeveelheid activiteit in spiegelneuronen door een nieuwe hypothese naar voren 

te schuiven. Ze stellen dat de spiegelneuronen op zich niet disfunctioneel zijn bij 

personen met ASS, maar dat de controle van dit mechanisme verstoord is (Spengler et 

al., 2010). Volgens deze hypothese zou er sprake moeten zijn van verschillen in de 

prefrontale hersenactiviteit tussen de ASS-groep en de controlegroep (Spengler et al., 

2010). Onderzoek omtrent de verstoorde neurale connectiviteit bij personen met ASS 

sluit hier bij aan (Belmonte et al., 2004; Hughes, 2009). De overmatige hersengroei bij 

personen met ASS wordt toegeschreven aan een excessief neuronenaantal in de frontale 
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hersengebieden (Courchesne & Pierce, 2005). Het overmatig aantal neuronen lijkt 

verband te houden met een ‘korte afstand’-overconnectiviteit en een ‘lange afstand’-

onderconnectiviteit (Belmonte et al., 2004; Hughes, 2009; Villalobos et al., 2005). 

Toekomstig onderzoek zou het onderscheid kunnen nagaan door gebruik te maken van 

metingen met een hogere spatiale resolutie.  

 

 We stellen vast dat de sibling-groep zich niet onderscheidt van de controlegroep op 

basis van de statistische analyses. Wanneer we de mu-waarden echter kwalitatief 

analyseren stellen we vast dat de siblings evenveel en zelfs meer mu-suppressie 

vertonen dan de typisch ontwikkelde kinderen tijdens actie observatie en executie. De 

vaststelling van een ‘ruimer autisme fenotype’ met een vertraagde spraakontwikkeling 

en vreemde communicatiestijl bij eerste- en tweedegraadsverwanten (Constantino et al., 

2010; Pickles et al., 2000) duidt intuïtief op een ander patroon van 

spiegelneuronenactiviteit (Sucksmith et al., 2011). Theoretisch verwachten we dat de 

mu-suppressie van broers/zussen van kinderen met ASS zich situeert tussen de mu-

suppressie van typisch ontwikkelende kinderen en van kinderen met ASS. De 

broers/zussen van kinderen met ASS delen namelijk genetisch materiaal met de ASS-

groep en hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van een 

autismespectrumstoornis (Constantino et al., 2010). Een mogelijke verklaring is de 

gedeelde omgeving waarin siblings van kinderen met ASS opgroeien. Sommige siblings 

ervaren negatieve effecten van het opgroeien met een broer of zus met ASS omwille van 

de beperkingen in de sociale interactie en de hoge mate van stress in het gezin (Meadan, 

Stoner, & Angell, 2010). Ze vertonen meer internaliserende en externaliserende 

problemen, gevoelens van eenzaamheid en een vertraging in de ontwikkeling van de 

sociale vaardigheden (Meadan et al., 2010). Ander onderzoek wijst erop dat het 

opgroeien met een broer/zus met ASS niet noodzakelijk negatieve effecten heeft op het 

sociaal en emotioneel functioneren (Pilowsky, Yirmiya, Doppelt, Gross-Tsur, & Shalev, 

2004). Ook worden hogere niveaus van sociale competentie geobserveerd bij siblings 

van kinderen met ASS (Meadan et al., 2010).  
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Spiegelneuronen bij kinderen 

 

 Spiegelneuronen op één onderzoeksmoment. De huidige studie sluit niet aan bij 

de onderzoeksliteratuur omtrent spiegelneuronen bij kinderen. We vinden namelijk geen 

significante mu-suppressie over de onderzoekgroepen heen in de actie observatie- en 

imitatie-conditie op het eerste en tweede onderzoeksmoment. Deze resultaten zijn 

moeilijk te begrijpen, maar mogelijk te verklaren door de kleine steekproefgrootte. Op 

het eerste onderzoeksmoment is het mogelijk dat het ‘observatie/executie matching 

systeem’ nog niet volgroeid is op de leeftijd van 18 tot 30 maanden. Nyström (2008) 

komt tot dezelfde conclusie, echter bij 6-maand oude baby’s. Op het tweede 

onderzoeksmoment observeren we significante mu-suppressie in de actie observatie-

conditie, maar niet in de actie-imitatie-conditie. Dit ligt niet in lijn met de 

onderzoeksliteratuur. We verwachten significante mu-suppressie tijdens actie executie 

omwille van de activiteit in de motorische cortex (Pfurtscheller et al., 1997).  

 Verder observeren we significante mu-suppressie over de kinderen heen op het 

tweede onderzoeksmoment in de handbewegingsobservatie-conditie. Deze bevinding is 

bijkomende evidentie voor de verschillen tussen spiegelneuronen bij de aap en bij de 

mens. De spiegelneuronen bij apen zijn enkel actief als er sprake is van een interactie 

tussen een biologische effector (bv. een hand) en een object (Gallese et al., 1996; 

Rizzolatti et al., 1996a). Spiegelneuronen bij mensen zijn ook actief bij de observatie 

van bewegingen op zich (Cochin et al., 1999; Fadiga et al., 1995). Bij objectgerichte 

handelingen is er wel sprake van een sterke activiteit in de spiegelneuronen in 

vergelijking met niet-objectgerichte acties (Muthukumaraswamy et al., 2004). De 

gemiddelde mu-suppressie op het tweede onderzoeksmoment is ook in de huidige studie 

sterker aanwezig tijdens actie observatie in vergelijking met handbewegingsobservatie.  

  

 De ontwikkeling van spiegelneuronen. Er wordt een significante toename in mu-

suppressie geobserveerd in de actie observatie-conditie en een niet-significante afname 

in mu-suppressie in de actie imitatieconditie over de periode van gemiddeld twee jaar. 

Over de onderzoeksmomenten heen vinden we een gelijkaardig ontwikkelingspatroon 

van mu-suppressie in de controlegroep en ASS 1 enerzijds en in de sibling-groep en 

ASS 2 anderzijds. Een mogelijke verklaring voor deze clustering kan worden gezocht in 
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de individuele verschillen in de cognitieve ontwikkeling over een tijdsinterval van twee 

jaar. Zo kan het zijn dat kinderen die een grotere cognitieve ontwikkeling meemaken 

tussen 18 – 30 maanden en 4 – 5 jaar, een grotere toename in mu-suppressie kennen 

over de onderzoeksmomenten heen. Zoals reeds vermeld houdt een hoger niveau van 

intelligentie verband met sterke suppressiewaarden (Raymaekers et al., 2009). In de 

huidige studie wordt de cognitieve ontwikkeling echter niet in kaart gebracht. 

Toekomstig onderzoek zou het intelligentieniveau longitudinaal kunnen opvolgen om 

dit verband beter te begrijpen.  

 

Imitatievaardigheden 

 

 Spiegelneuronen en ASS worden in de literatuur indirect met elkaar in verband 

gebracht via de gebrekkige imitatievaardigheden bij kinderen met ASS (Williams et al., 

2006). Imitatie kan begrepen worden als een belangrijke strategie van sociaal leren 

(Jones & Herbert, 2006) en het ontwikkelen van intersubjectieve gedragingen (Stern, 

1985). Personen met ASS ondervinden beperkingen in sociale interactie en 

communicatie (APA, 2000). Een imitatiedeficit wordt bijgevolg gedeeltelijk 

teruggevonden bij personen met ASS (Williams et al., 2004). De huidige studie vindt 

geen bijkomende evidentie voor deze resultaten. Omwille van de kleine 

steekproefgrootte kon de kwaliteit van imitatie niet vergeleken worden tussen de 

onderzoeksgroepen. Verder bemerken we dat de kinderen met ASS over voldoende 

imitatievaardigheden beschikken om te worden opgenomen in de analyses. Ook wordt 

er in de huidige studie geen significant verband gevonden tussen de kwaliteit van 

imitatie enerzijds en de mu-suppressie als maat voor spiegelneuronen anderzijds.  

 

Bijdrage aan bestaand onderzoek 

  

 De grootste bijdrage van de huidige studie is het gehanteerde methodologisch 

design. Spiegelneuronen worden longitudinaal onderzocht over een periode van 

gemiddeld twee jaar op 18 – 30 maanden en op 4 – 5 jaar aan de hand van hetzelfde 

onderzoeksparadigma. Daarnaast is kennis over spiegelneuronen bij jonge kinderen met 

ASS van schaarse omvang en inconsistent in de resultaten. Het belang van een vroege 
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diagnostiek en interventie (Roeyers & Warreyn, 2008) blijft toenemen als we kijken 

naar de stijgende prevalentie van ASS (Duchan & Patel, 2012).  

 Daarnaast zorgt de opname van de sibling-groep voor een verruiming van de kennis 

omtrent spiegelneuronen. Bij eerstegraadsverwanten van personen met ASS observeert 

men namelijk milde autistische kenmerken en een verhoogde kans op het ontwikkelen 

van ASS (Constantino et al., 2010). Uit de huidige studie kunnen we afleiden dat dit 

niet noodzakelijk samen gaat met een disfunctionele werking van de spiegelneuronen. 

Meer onderzoek naar het effect van ASS op broers/zussen is uitermate belangrijk voor 

de ondersteuning en begeleiding binnen het gezin (Meadan et al., 2010).  

 

Sterktes en zwaktes van de huidige studie 

 

 Het longitudinaal onderzoeksdesign heeft tot gevolg dat we de individuele 

ontwikkeling per kind kunnen uitzetten in lijndiagrammen. Op deze manier draagt het 

onderzoek als één van de eerste bij tot het in kaart brengen van de ontwikkeling van 

spiegelneuronen bij jonge kinderen. 

 Een tweede sterkte betreft de controle voor vocalisaties, motorische activiteit en 

onaandachtig gedrag bij het kind. Aan de hand van de video-opnames van het kind 

worden alle fragmenten waarin het kind praat, beweegt of niet aandachtig is, verwijderd 

uit de analyses. Er wordt echter niet gecontroleerd voor subtiele of voor het blote oog 

onzichtbare bewegingen bij het kind aan de hand van een elektromyografie. Daarnaast 

wordt er wel gecontroleerd voor oogbewegingen aan de hand van een elektro-

oculogram.  

 Verder bestaan de gehanteerde voorwerpen in dit onderzoek uit objecten binnen de 

leefwereld van het kind. De stukken speelgoed zijn kindvriendelijk, kleurrijk en helpen 

de aandacht van het kind te focussen. Dit verhoogt de sociale relevantie van het 

onderzoek en maakt de onderzoekscondities minder artificieel.  

 

 De grootste zwakte van het huidige onderzoek is de kleine steekproefgrootte. Dit 

kan significante bevindingen en ontwikkelingspatronen in de activiteit van 

spiegelneuronen maskeren. 
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 Verder is het onderzoek niet erg kostenefficiënt. Slechts weinig kinderen hadden op 

beide momenten voldoende artefactvrije fragmenten om opgenomen te worden in de 

analyses. Daarnaast kunnen jonge kinderen de aandacht moeilijk focussen voor langere 

tijdsperiodes. Het louter observeren in de objectobservatie-conditie is voor weinig jonge 

kinderen vanzelfsprekend. Ook kunnen niet alle kinderen een EEG-cap voor lange tijd 

verdragen.  

 Ten slotte wordt het onderzoek afgenomen door verschillende proefleiders. 

Individuele verschillen bij de proefleiders in de mate van interactie en aansporing van 

het kind kunnen effect hebben op de resultaten. Familiariteit staat immers in verband 

met de mate van mu-suppressie tijdens actie observatie/executie (Oberman et al., 2005). 

De onbekende proefleiders, voorwerpen, handelingen en omgeving kunnen er echter 

voor zorgen dat de mu-suppressie minder sterk tot uiting komt in de experimentele 

condities.  

 

Toekomstig onderzoek 

 

 De beperkte steekproefgrootte in de huidige studie heeft een grote invloed op de 

statistische significantie van de uitgevoerde analyses. Toekomstig onderzoek kan de 

ontwikkeling van spiegelneuronen longitudinaal nagaan bij een grotere steekproef. Op 

deze manier krijgen we beter inzicht in het natuurlijke maturatieproces van 

spiegelneuronen bij zowel typisch ontwikkelende kinderen als kinderen met (kenmerken 

van) een autismespectrumstoornis.  

 Daarnaast zou toekomstig onderzoek de ontwikkeling van spiegelneuronen tot op 

oudere leeftijd kunnen volgen. Zo kan de verdere ontwikkeling van spiegelneuronen in 

verband worden gebracht met ervaringen in het leven van het kind met betrekking tot 

sociale en communicatieve vaardigheden.  

 Verder kunnen de individuele verschillen in het ontwikkelingsverloop van 

spiegelneuronen in verband worden gebracht met de ontwikkeling in het cognitief 

functioneren over dezelfde tijdsperiode. Het in kaart brengen van de cognitieve 

ontwikkeling kan een verklaring bieden voor verschillende ontwikkelingspatronen in de 

werking van spiegelneuronen.  
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 Onderzoek aan de hand van EEG wordt gekenmerkt door een lage spatiale resolutie. 

Het onderzoeken van spiegelneuronen aan de hand van fMRI of een combinatie van 

EEG en fMRI kan de oorsprong van de desynchronisatie in het mu-ritme beter 

lokaliseren. Op deze manier kan de activiteit van spiegelneuronen in de premotorische 

cortex beter onderscheid worden van frontale hersenactiviteit. Dit kan belangrijk zijn 

voor het onderscheid tussen een disfunctionele werking van spiegelneuronen of een 

verstoorde connectiviteit in de cerebrale gebieden bij personen met ASS (Belmonte et 

al., 2004; Hughes, 2009).  

 

Besluit 

 

 De huidige studie bestudeert longitudinaal de werking en ontwikkeling van 

spiegelneuronen op 18 – 30 maanden en op 4 – 5 jaar. Er worden geen 

groepsverschillen gevonden in de geobserveerde mu-waarden voor actie observatie en 

actie imitatie. Over de onderzoekgroepen heen, observeren we mu-suppressie tijdens 

actie observatie en actie imitatie op beide onderzoeksmomenten. Deze mu-suppressie is 

in sommige condities echter niet significant omwille van de kleine steekproefgrootte. 

De huidige studie levert geen bijkomende evidentie voor een atypische werking van een 

‘actie observatie/executie matching systeem’ bij kinderen met ASS. Daarnaast 

exploreren we de ontwikkeling van spiegelneuronen. Over een periode van gemiddeld 

twee jaar lijkt de mu-suppressie tijdens het observeren van acties toe te nemen over de 

onderzoeksgroepen heen. Bijkomend lijkt de mu-suppressie tijdens het uitvoeren van 

acties (actie imitatie) af te nemen voor de meerderheid van de kinderen.  

 Spiegelneuronen blijken niet dé verklaring te zijn voor autismespectrumstoornissen. 

In het beste geval kunnen we met toekomstig onderzoek de werking van 

spiegelneuronen hanteren als een neurobiologische marker voor stoornissen binnen het 

autismespectrum. ASS wordt gekenmerkt door een multifactoriële causaliteit met 

complexe interacties. Vele genetische, omgevings-, en neurobiologische factoren 

blijven nog onbekend.  
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