
 

 

 

 

UNIVERSITEIT GENT 

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 

Academiejaar 2011–2012 

Tweede Examenperiode 

 

 

 

Toegepaste gedragsanalyse onder de loep: op zoek naar de 

werkzame factoren voor de ontwikkeling van sociaal-

communicatieve vaardigheden bij jonge kinderen met een 

autismespectrumstoornis 

 

 

 

 

 

Masterproef neergelegd tot het behalen van de graad van Master in de 

Psychologie, optie Klinische Psychologie 

door 

Annelien Mees 

 

 

 

 

 

Promotor: Prof. Dr. Herbert Roeyers 

Begeleiding: Sara Van der Paelt 
 

 

 

 



2 

 

  



3 

 

DANKWOORD 

 

Allereerst wil ik mijn begeleidster, Sara, bedanken. Gedurende het hele proces van deze 

masterproef wist ze mij altijd te motiveren en bleef ze in mij geloven. Ik kon steeds bij 

haar terecht met vragen, opmerkingen, bedenkingen,… Het was een zeer fijne 

samenwerking. 

 

Daarnaast wil ik graag Prof. Dr. Herbert Roeyers bedanken, voor het aanbieden van dit 

onderwerp. Het maken van deze masterproef heeft mijn interesse en inzicht in 

autismespectrumstoornissen sterk vergroot. Ook ben ik ondertussen goed getraind in het 

observeren van gedragingen van kinderen. Hiervan heb ik de vruchten reeds kunnen 

plukken op mijn stage. Het zal me zeker ook van pas komen tijdens mijn toekomstige 

job. 

 

Tenslotte gaat mijn dank uit naar Gijs en een heleboel vrienden en vriendinnen, bij wie 

ik steeds terecht kon om mijn lucht te luchten, advies te vragen, motivatie te vinden of 

om er gewoon eens even uit te zijn.  



4 

 

ABSTRACT 

 

Autismespectrumstoornissen zijn een neurobiologische aandoening waarbij stoornissen 

in drie kerndomeinen voorop staan. Er zijn tekortkomingen in de sociale en 

communicatieve vaardigheden en daarnaast is er sprake van stereotiepe gedragingen. 

Van verschillende therapieën voor autismespectrumstoornissen is het aangetoond dat ze 

effectief zijn. Toch is het niet duidelijk waarom de therapieën werkzaam zijn.  

 

In deze masterproef wordt gefocust op toegepaste gedragsanalyse, een therapie waar al 

heel wat onderzoek naar verricht is. Drie technieken uit dit uitgebreid therapiemodel 

worden onder de loep genomen: prompten, belonen en volgen. Hun invloed op het 

ontwikkelen van sociaal-communicatieve vaardigheden bij het kind wordt onderzocht. 

 

Het onderzoek gebeurt op basis van opgenomen therapiesessies van zestien kinderen 

met een autismespectrumstoornis. De gedragingen van de therapeut en het kind worden 

gecodeerd en met elkaar in verband gebracht. 

 

Er wordt een correlatie gevonden tussen het aantal interventies van de therapeut en het 

sociaal-communicatief gedrag van het kind. Verder wordt aangetoond dat er dubbel zo 

veel uitgelokt sociaal-communicatief gedrag, dit is gedrag dat onmiddellijk vooraf 

gegaan wordt door een interventie van de therapeut, dan spontaan sociaal-

communicatief gedrag is. Dit wijst erop dat de interventies van de therapeut er in slagen 

om sociaal-communicatief gedrag uit te lokken. Tenslotte blijken prompten en volgen 

even effectief wat betreft het uitlokken van sociaal-communicatief gedrag, en beter dan 

belonen. 

 

Het lijkt wenselijk het onderzoek over te doen met een grotere steekproef. Ook het 

uitvoeren van eenzelfde, maar longitudinaal onderzoek wordt aanbevolen, zodat de 

effecten ook op lange termijn aangetoond kunnen worden.  
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1 INLEIDING 

 

1.1 Wat zijn Autismespectrumstoornissen 

 

1.1.1 Definitie 

Autismespectrumstoornissen (ASS) zijn een neurobiologische aandoening. Wegens een 

gebrek aan goede biologische markers, is deze stoornis echter enkel gedefinieerd in 

termen van gedrag (Lord, 2010). ASS wordt gezien als een combinatie van tekorten in 

de sociale en communicatieve vaardigheden en bijkomende stereotiepe 

gedragspatronen. ASS werd ontdekt door twee verschillende personen rond hetzelfde 

moment, Leo Kanner en Hans Asperger (Lord, 2010).  In de Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders IV-R (DSM IV-R) worden de criteria beschreven waaraan 

een persoon moet voldoen om de diagnose van ASS te krijgen.  

 

Zoals hierboven beschreven bestaat ASS uit een combinatie van tekorten, ook wel triade 

genoemd. Personen met ASS hebben tekortkomingen op de drie domeinen, maar de 

aard van deze tekortkomingen kunnen verschillen van persoon tot persoon. Op deze 

manier komt ASS in veel verschillende vormen voor. 

Een eerste onderdeel van de triade zijn de tekortkomingen in de sociale interactie. Dit 

uit zich op verschillende manieren. Voorbeelden zijn te weinig of geen gebruik van non-

verbale gedragingen (zoals oogcontact, gezichtsuitdrukking, lichaamshouding,…), er 

niet in slagen om relaties op te bouwen met leeftijdsgenootjes, een tekort in het 

spontaan proberen plezier en interesses delen, en afwezigheid van sociale 

wederkerigheid. 

Het tweede deel van de triade omvat de vertraging of blijvende stoornis binnen de 

ontwikkeling van de communicatie. Voorbeelden van uitingsvormen hierbij zijn 

abnormaal gebruik van toonhoogte, intonatie, ritme, nadruk, grammatica,… Ook is er 

vaak sprake van repetitief gebruik van de taal en eigenaardig woordgebruik (zo vinden 

sommige kinderen met ASS zelf woorden uit of geven ze een andere betekenis aan 

woorden). Verder kan er sprake zijn van te weinig of geen spontaan symbolisch spel of 

imitatie in vergelijking met wat verwacht zou kunnen worden bij het 

ontwikkelingsniveau van het kind. 
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Ten slotte komen stereotiepe en repetitieve gedragspatronen voor, het derde deel van de 

triade. Ook dit kan zich op verschillende manieren manifesteren, bijvoorbeeld door 

specifieke belangstellingen die abnormaal zijn in intensiteit, vaak terugkomende rituelen 

of routines, bepaalde stereotiepe bewegingen (zoals fladderen of draaien met de vingers) 

en preoccupaties met delen van voorwerpen. 

(American Psychiatric Association [DSM-IV-TR], 2000) 

 

1.1.2 Prevalentie 

Er zijn in de literatuur verschillende prevalentiecijfers terug te vinden voor ASS. 

Fombonne (2009) maakte een meta-analyse op basis van 43 studies sinds 1966 uit 

verschillende landen over de hele wereld. Hij vond een prevalentie van 20/1000 voor 

autistische stoornis, 30/10000 voor atypisch autisme en 2/100000 voor stoornis van 

Asperger. Voor het hele spectrum van ASS schatte hij de prevalentie op 60-70/10000. 

In het Verenigd Koninkrijk onderzocht men de prevalentie van ASS bij 5-9 jarigen, en 

hier schatte men de prevalentie op 157/10000 (Baron-Cohen et al., 2009). Wong & Hui 

(2007) toonden ook het grote verschil tussen de prevalentiecijfers in Europa en de 

Verenigde Staten aan in hun review. Zij vonden prevalenties van 11-116/10000. Een 

recent onderzoek van Elsabbagh et al. (2012) gaat op zoek naar een globale prevalentie, 

op basis van wereldwijde onderzoeken. Ze schatten de prevalentie in op 62/10000. 

Verder zochten zij naar verklaringen voor de grote verschillen in prevalenties, enerzijds 

over de jaren heen, anderzijds over verschillende regio’s in de wereld heen. Ze haalden 

aan dat de diagnostische criteria voor ASS de laatste jaren zijn verbreed, waardoor er 

meer personen onder deze diagnose vallen. Verder zien zij in de betere beschikbaarheid 

van diagnostische centra en het hoger bewustzijn voor ASS in de Westelijke landen een 

verklaring voor de hogere prevalentiecijfers in deze regio’s.  

Wanneer er naar genderverschillen bij ASS wordt gekeken, wordt steevast een hogere 

prevalentie bij jongens gevonden. Zo deden Chakrabarti & Fombonne (2005) hier 

onderzoek naar door 10903 kinderen tussen vier en zes jaar te onderzoeken op 

pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Zij vonden dat 85,9 procent van de kinderen met 

kenmerken van ASS jongens waren.  
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1.1.3 Etiologie 

Om het aandeel van de genen bij de ontwikkeling van ASS te onderzoeken, werd 

gebruik gemaakt van tweelingstudies. Op basis van de vergelijking tussen eeneiige en 

tweeeiige tweelingen werd het aandeel van de genen op 90% geschat (Veenstra-

Vanderweele & Cook, 2004). Drie belangrijke neurobiologische factoren die meespelen 

zijn het tekort aan celmigratie, een stoornis in het glutamaat- GABA evenwicht en bij de 

vormingen van synapsen (Persico & Bourgeron, 2006). In verband met deze laatste 

factor werd door Levy (2007) een review geschreven, waarbij hij concludeerde dat er 

veel connectiviteit was tussen hersendelen die dicht bij elkaar lagen en weinig tussen 

hersendelen die ver uit elkaar lagen. Hierdoor is er een overgevoeligheid voor detail, 

maar weinig mogelijkheden tot integratie. Dit zou de oorzaak kunnen zijn van de 

cognitieve stijl die terug te vinden is bij personen met autisme, zoals beschreven bij de 

centrale coherentie theorie. Deze theorie wordt verder nog beschreven. 

 

Alhoewel het belang van omgevingsfactoren gering is, zijn er toch enkele gevonden. Zo 

zou blootgesteld worden aan extreme trauma’s of  aan sensitieve deprivatie een rol 

kunnen spelen (Strathearn, 2009). 

 

1.2 Psychologische verklaringsmodellen voor ASS 

 

Er zijn verschillende theorieën die een beeld trachten te schetsen van hoe autisme in 

elkaar zit. Hieronder worden drie belangrijke theorieën naar voor gebracht. Als eerste 

wordt de ‘theory of mind’-hypothese van Baron-Cohen en collega’s besproken. 

Vervolgens worden de theorieën rond tekortkomingen in de executieve functie bij 

personen met ASS behandeld. Tenslotte wordt verder ingegaan op de hypothese dat 

personen met ASS een andere cognitieve stijl hebben, de theorie rond centrale 

coherentie. 

 

1.2.1 Theory of mind en ASS 

‘Theory of mind’ staat voor de capaciteiten om inzicht te verwerven in sociale 

interacties door attributies te maken over de gedachten, gevoelens, intenties, wensen en 

overtuigingen van andere personen (Tager-Flusberg, 2007). Papp (2006) beschreef de 
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ontwikkeling van theory of mind bij normaal ontwikkelende kinderen. Er bestaan twee 

grote stadia in het verwerven van de capaciteiten van theory of mind. Als eerste zijn er 

de eerste orde vaardigheden, waarbij de intenties en verwachtingen van een andere 

persoon ingeschat worden (bijvoorbeeld: Jan denkt dat het gaat regenen en daarom gaat 

hij naar binnen). De oorsprong van deze vaardigheden komen reeds zeer vroeg tot 

ontwikkeling en zijn zichtbaar vanaf negen maanden. Een belangrijke vaardigheid die 

hiermee verband houdt, is de mogelijkheid om te doen-alsof, die bij normaal 

ontwikkelende kinderen te zien is vanaf drie jaar. Tegen het einde van het vierde 

levensjaar hebben deze kinderen alle eerste orde vaardigheden onder de knie. Ze kunnen 

dan een onderscheid maken tussen realiteit en fictie. 

Het tweede stadium omvat de tweede orde vaardigheden, waarbij de gedachten, 

gevoelens,… van een persoon over een andere persoon moeten ingeschat worden 

(bijvoorbeeld: Jan denkt dat Pieter het eten lekker vindt en daarom geeft hij hem nog 

een extra portie). Vanaf zes jaar beginnen normaal ontwikkelende kinderen deze 

vaardigheden te verwerven, wat ze tegen hun dertiende levensjaar helemaal gedaan 

hebben. 

 

Baron-Cohen, Leslie & Firth (1985) opperden de hypothese dat kinderen met ASS deze 

vaardigheden niet of onvoldoende verworven hebben. Als gevolg hiervan zullen zij 

problemen in de sociale communicatie ervaren en zullen zij geen doen-alsof-spel 

ontwikkelen. Ze vergeleken drie groepen van kinderen met elkaar, normaal 

ontwikkelende kinderen, kinderen met Down-syndroom en kinderen met ASS. 85-86% 

van de eerste twee groepen slaagden in de test van theory of mind. In de groep met 

kinderen met ASS kon slechts 20% het juiste antwoord geven. Deze 

onderzoeksresultaten werden later vele malen geproduceerd, zoals recent door Jesus et 

al. (2006). Peterson, Wellman & Liu (2005) onderzochten de precieze ontwikkeling van 

theory of mind bij kinderen met ASS en vonden dat de eerste stappen hierin wel 

verworven werden, ook al was dit op een later moment dan normaal ontwikkelende 

kinderen, maar dat vooral bij de tweede orde vaardigheden de ontwikkeling bleef 

vastzitten. 
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Er is echter ook heel wat kritiek gekomen op de theory of mind hypothese. Voordat een 

theorie kan aangeduid worden als een juiste theorie over de oorzaak van een bepaalde 

stoornis, moet deze voldoen aan drie voorwaarden: de oorzaak moet specifiek zijn (met 

andere woorden, er moet één factor gevonden worden die niet beïnvloed wordt door 

andere factoren), de oorzaak moet uniek zijn (met andere woorden, de factor mag niet 

terug komen bij andere stoornissen) en ten slotte moet de oorzaak ook universeel zijn 

(met andere woorden, de factor moet bij elke persoon met de stoornis terug te vinden 

zijn) (Rajendran & Mitchell, 2007). Bij de theory of mind hypothese zijn er argumenten 

te vinden dat de theorie niet voldoet aan ten minste twee van de drie voorwaarden. Ten 

eerste komen er ook problemen met theory of mind voor bij kinderen en adolescenten 

met een verstandelijke handicap, waardoor niet voldaan is aan de uniciteitsvoorwaarde. 

Ten tweede slagen sommige kinderen met autisme wel voor een false belief-taak, wat 

wil zeggen dat er niet voldaan is aan de universele voorwaarde (Levy, 2007).  

 

1.2.2 Executieve functies en ASS 

Executieve functies omvatten een heleboel vaardigheden die onder andere te maken 

hebben met planning, werkgeheugen, impulscontrole, inhibitie, flexibiliteit, initiatie en 

monitoring van acties,… (Kenworthy et al., 2009). Verschillende onderzoeken tonen 

aan dat personen met ASS stoornissen hebben op verschillende domeinen van 

executieve functies. Hill (2004) onderzocht in haar meta-analyse hoe personen met ASS 

presteren op verschillende executieve functies. Enkele voorbeelden hiervan zijn 

planning (waarbij personen hun acties eerst moeten uitdenken, dan implementeren, 

vervolgens evalueren en ten slotte bijsturen tot het gewenste doel bereikt is) en mentale 

flexibiliteit (de vaardigheid om acties en denkbeelden te veranderen door veranderingen 

in de omgeving). Kinderen en adolescenten met ASS blijken op beide terreinen 

tekortkomingen te hebben, zowel in vergelijking met normaal ontwikkelende kinderen 

als in vergelijking met een klinische controlegroep, waartoe personen met andere 

stoornissen behoren.  

 

Verté et al. (2006) onderzochten of er verschillende profielen van executief functioneren 

konden gevonden worden voor de verschillende subtypes van ASS. Er werden geen 

verschillen gevonden tussen de hoogfunctionerende subgroep en Asperger-subgroep. 
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Deze twee groepen behaalden slechtere resultaten op de verschillende executieve 

functie domeinen dan de ASS niet anders omschreven subgroep. Deze laatste behaalden 

op hun beurt slechtere resultaten dan de normaal ontwikkelende controlegroep. 

 

Ondanks de vele onderzoeken die tekortkomingen in executief functioneren bij 

personen met ASS aantonen, zijn er ook onderzoeken die geen verschil vinden tussen 

normaal ontwikkelende kinderen en kinderen met ASS, zoals bijvoorbeeld het 

onderzoek van Yerys et al. (2007). Ook om andere redenen komt er kritiek op de 

hypotheses rond executieve functies, zoals bijvoorbeeld het niet vervuld zijn van de 

uniciteitsvoorwaarde (ook bij personen met andere stoornissen worden problemen met 

executief functioneren terug gevonden) en de universele voorwaarde (niet alle personen 

met ASS ondervinden problemen op vlak van executief functioneren) van de theorie 

(Rajendran & Mitchell, 2007). 

 

1.2.3 Centrale coherentie en ASS 

Frith & Happé (1994) stellen nog een derde theorie rond ASS voor. In een normale 

ontwikkeling is er sprake van centrale coherentie, een cognitieve stijl waarbij personen 

dingen gaan integreren tot een globaal beeld. Hierbij speelt de context een grote rol bij 

de interpretatie van allerlei dingen. Bij kinderen met ASS wordt echter een andere 

cognitieve stijl vastgesteld, namelijk een lokale stijl, waarbij ze zich gaan focussen op 

details en minder letten op de context en het totaalbeeld. Evidentie hiervoor is gevonden 

doordat kinderen met ASS bijvoorbeeld beter scoren op taken die zo’n stijl vereisen, 

zoals een letter vinden tussen allerlei andere letters (Morgan, Marbery & Durkin, 2003). 

Verdere evidentie voor een meer detailgerichte cognitieve stijl bij personen met ASS, 

werd ook gevonden in Nederland en Vlaanderen (Noens & van Berckelaer-Onnes, 

2007). 

 

Bepaalde onderzoeken hebben zich specifiek gericht op de uniciteitsvoorwaarde en 

zochten uit of een zwakke centrale coherentie ook bij andere stoornissen kon 

teruggevonden worden. Booth & Happé (2010) vonden dit niet terug bij kinderen met 

een mentale beperking, waar problemen met theory of mind en executieve functies wel 

gevonden werden. Ook bij kinderen met ASS kon het intelligentieniveau niet verklaren 
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waarom zij een andere cognitieve stijl hebben. Zwakke centrale coherentie werd ook 

gevonden bij personen die een dysfunctie aan hun ruggengraat hebben, hier was de 

detailgerichte stijl zelfs nog sterker dan bij personen met ASS (Bernardin et al., 2012). 

Onderzoek toont aan dat een detailgerichte stijl ook bij heel wat normaal ontwikkelende 

kinderen voorkomt, en dus zeker niet specifiek aan ASS kan gelinkt worden (Hoy, 

Hatton & Hare, 2004). 

Naast problemen met de uniciteitsvoorwaarde, wordt ook de universele voorwaarde niet 

vervuld, want er zijn ook heel wat personen met ASS die een meer globale cognitieve 

stijl hebben en die niet verschillen van normaal ontwikkelende kinderen (Booth & 

Happé, 2010). 

 

1.2.4 Conclusie in verband met de psychologische verklaringsmodellen 

Meer en meer wordt gesteld dat een combinatie van de drie theorieën een betere 

verklaring voor het ontstaan van ASS kan bieden dan wanneer ze elke apart worden 

bekeken. Elk van de drie theorieën kunnen een deel van de stoornis verklaren, zonder 

elkaar daarbij uit te sluiten (Noens & Van Berckelaer-Onnes, 2005). Daarenboven 

blijken de drie aparte constructen ook aan elkaar gelinkt te zijn, maar na controle blijven 

ze nog steeds elk hun eigen deeltje van de verklaring bieden (Pellicano, 2007). Later 

longitudinaal onderzoek van dezelfde auteur toont aan dat de problemen met executieve 

functies en centrale coherentie eerst verschijnen in de levensloop van kinderen met 

ASS, en dat zij nadien allebei bijdragen aan de tekortkomingen in theory of mind 

(Pellicano, 2010).  

 

1.3 Sociaal-communicatieve vaardigheden bij personen met ASS 

 

Stoornissen in preverbale sociaal-communicatieve vaardigheden, zoals een tekort aan 

imitatie, gedeelde aandacht (joint attention) en symbolisch spel, zijn vroege tekenen van 

ASS en kunnen goed discrimineren tussen kinderen met en zonder ASS (Dereu et al., 

2011). Verder is ook taal een belangrijke sociaal-communicatieve vaardigheid, waar 

veel kinderen met ASS op uitvallen. Een deel van de kinderen met ASS spreekt 

helemaal niet, terwijl het wel hebben van taal een betere prognose voor de 

psychologische ontwikkeling bij kinderen met ASS voorspelt (Pry, Petersen & 
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Baghdadli, 2009). Hieronder wordt een overzicht gegeven van wat geweten is rond de 

aangehaalde sociaal-communicatieve vaardigheden. 

 

1.3.1 Imitatie 

Imitatie is de capaciteit van een persoon om een geobserveerde motorische activiteit van 

een andere persoon na te bootsen. Doordat de observator het gedrag van de 

demonstrator ziet, zal de observator een zelfde gedrag stellen en aanleren (Vanvuchelen, 

Roeyers & De Weerdt, 2011). Rogers en Pennington (1991) waren de eersten die een 

review maakten over problemen met imitatie bij personen met ASS. Ze vonden 

evidentie voor zowel een stoornis in de imitatie van gewone lichaamsbewegingen als in 

de imitatie van symbolische acties. Ze zagen imitatie als één van de kerndeficieten van 

ASS en vermoeden dat dit tekort een grote invloed had op sociale relaties, interacties en 

leren. Op basis van een andere review van Smith & Bryson (1994) werd hier nog aan 

toegevoegd dat de stoornissen in imitatie niet bij elk kind met ASS even sterk naar voor 

komen. Roger et al. (2003) maakten een opdeling in het soort imitatie op basis van het 

type beweging dat gebruikt werd: manuele acties met objecten, lichaamsbewegingen en 

gezichtsexpressies. Kinderen met ASS behaalden een slechtere score wat betreft imitatie 

van lichaamsbewegingen en gezichtsexpressies, maar voor manuele acties met objecten 

behaalden ze geen significant slechter resultaat. 

 

Verschillende studies tonen aan dat imitatie een stoornis is, die uniek is bij ASS, zowel 

in vergelijking met normaal ontwikkelende kinderen (Williams, Whiten & Singh, 2004), 

als in vergelijking met klinische controlegroepen met uiteenlopende stoornissen als 

hersenbeschadiging, taalontwikkelingsstoornissen, doofheid, mentale beperking, 

aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit,… (Vanvuchelen, Roeyers & De Weerdt, 

2011). Toch zijn de problemen met imitatie niet universeel, ze blijken vooral voor te 

komen bij jongere kinderen met ASS (Williams, Whiten & Singh, 2004). Dit komt 

overeen met de criteria voor ASS uit de DSM-IV, want imitatie is een van de mogelijke 

symptomen, maar geen noodzakelijke (Vanvuchelen, Roeyers & De weert, 2011).  
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1.3.2 Gedeelde aandacht 

Gedeelde aandacht (of joint attention) ontwikkelt zich preverbaal en staat voor 

gedragingen die de aandacht tussen het kind, een andere persoon en een voorwerp of 

gebeurtenis coördineren (Charman, 1998). Er bestaan twee soorten gedeelde aandacht, 

namelijk de imperatieve en declaratieve gedeelde aandacht. Bij de imperatieve gedeelde 

aandacht heeft het gedrag van het kind een instrumentele bedoeling, waarbij er meestal 

een verzoek wordt geuit aan de andere persoon om iets te doen voor het kind. Daarnaast 

bestaat er de declaratieve gedeelde aandacht, waarbij het doel van het kind is om plezier 

te delen over een object, een gebeurtenis of een ervaring (Gomez et al., 1993). Er kan 

een verder onderscheid worden gemaakt binnen de declaratieve gedeelde aandacht, 

waarbij het kind ofwel een andere persoon volgt en dus aandacht gaat geven aan een 

object of gebeurtenis die de andere persoon aanduidt, ofwel zelf gedeelde aandacht 

initieert en de aandacht van de andere persoon trekt (Charman, 1998). Lange tijd werd 

gedacht dat kinderen met ASS geen tekorten hadden in imperatieve gedeelde aandacht, 

maar wel in declaratieve gedeelde aandacht (Charman, 1997). Recenter werden ook in 

imperatieve gedeelde aandacht tekorten gevonden bij kinderen met ASS. Kinderen met 

ASS vertoonden deze gedragingen wel, maar gebruikten hierbij geen oogcontact, 

waardoor ze de persoon aan wie ze het verzoek stelden meer leken te behandelen als een 

object dan als een persoon. Verder was er ook een onderscheid tussen het soort gebaren 

dat kinderen gebruikten om hun verzoek duidelijk te maken. Kinderen met ASS slagen 

er in om hun wensen te verduidelijken met contactgebaren, zoals een persoon duwen 

naar een bepaald voorwerp, maar ze doen dit veel minder door middel van distale 

gebaren, zoals wijzen en reiken. Bij deze laatste gebaren maken ze opnieuw te weinig 

gebruik van gecoördineerd oogcontact (kijken naar het voorwerp, dan kijken naar de 

persoon en vervolgens opnieuw kijken naar het voorwerp) (Charman, 1998). Er werd 

longitudinaal onderzoek gedaan door DiLavore & Lord (1995) om te onderzoeken of 

tekorten in joint attention stabiel zijn gedurende de levensloop. Voor declaratieve 

gedeelde aandacht, met gecoördineerd oogcontact, die geïnitieerd wordt door het kind, 

worden tekorten gevonden op de leeftijd van twee jaar, die blijven bestaan op de leeftijd 

van drie en vijf jaar. Wanneer de declaratieve gedeelde aandacht vanuit de andere 

persoon geïnitieerd wordt en het kind moet volgen, bleven gevonden tekorten op de 

leeftijd van twee jaar wel bestaan op de leeftijd van 3 jaar, maar niet meer op de leeftijd 



16 

 

van 5 jaar. Ook imperatieve gedeelde aandacht werd onderzocht, hier vonden de 

onderzoekers geen problemen met simpele verzoeken zonder oogcontact op jonge 

leeftijd, maar wel met gecompliceerdere verzoeken zonder oogcontact, al waren die 

problemen bij veel kinderen op de leeftijd van 3 jaar verdwenen. Een recente review 

geeft aan dat er stoornissen zijn, zowel in initiëren als volgen van gedeelde aandacht, 

maar dat het volgen wel verbetert naarmate een kind met ASS ouder wordt. Toch 

blijven de stoornissen zichtbaar tot in de adolescentie en allicht later (Chiang et al., 

2008). 

 

1.3.3 Symbolisch spel 

In deze masterproef ligt de focus meer op de andere sociaal-communicatieve 

vaardigheden en minder op deze van symbolisch spel. Daarom zal dit onderdeel vrij 

kort aangehaald worden.  

 

Het is in onderzoek aangetoond dat kinderen met ASS veel minder vaak symbolisch 

spel zullen vertonen (Jarrold, 2003), zowel in vergelijking met normaal ontwikkelende 

kinderen als in vergelijking met kinderen met Down-syndroom (Libby et al., 1998). 

Toch slagen veel kinderen met ASS er toch in om symbolisch spel te vertonen, wanneer 

dit door iemand anders geïnitieerd, voorgedaan of gevraagd wordt. Hierdoor vermoedt 

men dat kinderen met ASS wel de mogelijkheid tot doen alsof hebben, maar dat ze er 

niet in slagen dit spontaan te tonen (Charman & Baron-Cohen, 1997).  

 

1.3.4 Taal 

In een normale ontwikkeling worden sociaal-communicatieve vaardigheden als volgt 

verworven: gedeelde aandacht, gebaren, volgen van blik van anderen, imitatie en 

tenslotte taal (Carpenter, Nagell & Tomasello, 1998). Bij kinderen met ASS gebeurt de 

ontwikkeling echter in een andere volgorde: imitatie, taal, gedeelde aandacht, volgen 

van de blik van iemand anders en gebaren. Hier moet wel bij vermeld worden dat er een 

grote variatie bij kinderen met ASS gevonden wordt, veel groter dan bij normaal 

ontwikkelende kinderen. Toch kunnen hieruit enkele conclusies getrokken worden: 

enerzijds blijkt dat kinderen met ASS geen gebruik maken van gedeelde aandacht om 

woorden aan te leren, in tegenstelling tot normaal ontwikkelende kinderen. Anderzijds 

lijkt het erop dat kinderen met ASS wel gebruik maken van imitatie om taal te 
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verwerven, wat ook blijkt uit het feit dat de imitatievaardigheden positief gecorreleerd 

zijn aan taalcompetenties (Carpenter, Pennington & Rogers, 2002). Daarnaast stellen 

Sigman & McGovern (2005) dat ook de vaardigheden in symbolisch spel een 

belangrijke voorspeller zijn van de hoeveelheid taal dat een kind met ASS zal 

verwerven. Pry, Petersen & Baghdadli (2009) onderzochten of de taalontwikkeling in 

verband stond met verschillende andere sociaal-communicatieve vaardigheden. Ze 

onderscheiden vier verschillende taalontwikkelingtrajecten, tussen vijf en acht jaar. 

Daaruit bleek dat hoe sterker de taal ontwikkelde tussen de twee meetmomenten, hoe 

sterker ook de verwerving van sociaal-communicatieve vaardigheden was. Ook Joseph, 

Tager-Flusberg & Lord (2002) kwamen in hun onderzoek tot een gelijkaardige 

conclusie, waardoor ze opperden dat ernst van de tekorten in taal als mediator voor de 

ernst in de tekorten op de andere sociaal-communicatieve vaardigheden kon gezien 

worden. Dit was vooral het geval bij oudere kinderen, wat dan weer aansluit bij wat 

vermeld stond in de inleiding: het hebben van taal voorspelt een betere prognose voor 

de psychologische ontwikkeling bij kinderen met ASS (Pry, Petersen & Baghdadli, 

2009). 

 

1.4 Therapieën bij Autisme Spectrum Stoornis 

 

1.4.1 Inleiding 

Er bestaat een zeer brede waaier aan therapieën voor kinderen met ASS, sommige met 

zeer sterke evidentie, andere zonder enig wetenschappelijk bewijs. Het vergelijken van 

onderzoek over verschillende therapieën met elkaar is een moeilijk punt, om 

verschillende redenen. Zo zijn er weinig studies die voldoen aan de voorwaarden van 

goed effectiviteitsonderzoek, zoals random controlled trials. Tot enkele jaren geleden 

werd er bijna uitsluitend onderzoek gedaan via casestudies en opzetten met kleine 

groepen, wat als gevolg heeft dat er amper iets gezegd kon worden over effectgroottes 

(Howlin, 1998). Recenter wordt er meer en meer onderzoek gedaan via Randomised 

Controlled Trials waarbij een groep kinderen die de onderzochte therapie krijgen 

vergeleken wordt met een groep kinderen die ‘treatment as usual’ krijgen. Toch blijven 

de meeste studies methodologisch zwak (Kasari & Lawton, 2010). Daarnaast zijn de 

therapieën zeer verschillend in intensiteit en duur van de therapie en worden vaak 

verschillende meetinstrumenten gebruikt om de effecten van een therapie te meten. 
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Tenslotte zijn er weinig studies die therapieën rechtstreeks met elkaar vergelijken 

(Rogers & Vismara, 2008). Om aan het gebrek aan deze studies tegemoet te komen, 

heeft het National Research Council (2001) een lijst van kenmerken gemaakt waaraan 

een aanvaardbare therapie minstens moet voldoen. Ongewilde gedragingen van het kind 

met ASS moeten geanalyseerd worden naar hun functie en daarna moet een positief 

therapieplan uitgewerkt worden, waarbij gewenste vaardigheden aangeleerd worden die 

dan in de plaats kunnen komen van de ongewenste. Dit aanleren van communicatieve 

vaardigheden moet gedurende de hele therapieperiode een van de kernaspecten blijven. 

Het aanleren ervan moet gebeuren via betekenisvolle (zowel voor kind als andere 

personen) activiteiten, die aangepast zijn aan de leeftijd van het kind. Hierbij kan 

gebruikt gemaakt worden van de interesses van het kind om hem op een intrinsieke 

manier te motiveren. Het aanbieden van leermomenten moet gebeuren op verschillende 

momenten gedurende de dag en in verschillende contexten en situaties. De progressie 

van het kind moet constant geëvalueerd worden en de leermomenten moeten steeds 

aangepast worden aan het huidige niveau van het kind. Interacties met leeftijdsgenoten 

zijn een cruciale stap in de generalisatie van de aangeleerde technieken. Daarom moeten 

ook ouders en familieleden bij de therapie betrokken worden, zodat zij het kind ook 

leermomenten in de thuissituatie kunnen aanbieden, waardoor de generalisatie verbeterd 

kan worden. 

 

Er is heel wat onderzoek gebeurd naar variabelen die de effectiviteit van een therapie 

kunnen beïnvloeden. Een predictor van progressie tijdens de therapie is het IQ van het 

kind voor het aan de therapie begint (Rogers, 1998). Ook leeftijd waarop de therapie 

gestart wordt, speelt een belangrijke rol: hoe jonger het kind is bij aanvang van de 

therapie, hoe betere resultaten verwacht kunnen worden (Harris & Handleman, 2000). 

Verder is ook de totale duur van de therapie in maanden van belang, hoe langer, hoe 

meer toename in taalontwikkeling, cognitieve vermogens en sociaal-emotioneel 

functioneren. Het aantal uur therapie per week en de totale duur van de therapie in uren 

is niet gerelateerd aan toename op bovenstaande domeinen (Luiselli et al., 2000). Deze 

resultaten worden tegengesproken door Granpeesheh et al. (2009), die wel een effect 

van aantal uren behandeling hebben gevonden, al speelt vooral de interactie met 

aanvangsleeftijd een rol. Jonge kinderen vertoonden een groter effect van behandeling 
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wanneer ze veel uur behandeling kregen dan wanneer ze weinig uur therapie kregen. 

Vanaf een aanvangsleeftijd van zeven jaar werd dit effect niet langer gevonden, en had 

het aantal uur therapie geen invloed meer op de uitkomst van de therapie. Ook 

kenmerken van het kind spelen een rol. Een kind dat zelf weinig sociale interacties 

initieert, heeft minder kans om sociale vaardigheden en taal te ontwikkelen en zal 

daardoor ook minder effect hebben van de therapie (Koegel et al., 1999). Ook kinderen 

die meer sociaal vermijdend gedrag stellen zullen het minder goed doen dan andere 

kinderen met ASS die minder sociaal vermijdend zijn (Ingersoll, Schreibman & 

Stahmer, 2001).  

 

In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen therapieën. Ten eerst zijn er de 

technieken, die zich richten op één bepaald kenmerk van ASS en die een specifieke 

gedragsverandering of ontwikkeling tot doel hebben. Daarnaast zijn er de uitgebreide 

behandelingsmodellen, die zich focussen op een algemene verbetering van alle 

kernsymptomen van ASS. Hieronder wordt verder ingegaan op deze twee groepen en 

worden enkele voorbeelden aangehaald. 

 

1.4.2 Technieken 

Technieken focussen zich op één bepaald probleem dat een kind met ASS ondervindt. 

Ze stellen een specifieke verandering binnen een specifiek gedragsprobleem als doel. 

Technieken worden toegepast binnen een korte periode, al blijft het vaak nodig om 

hierna een onderhoudsperiode in te lassen (Odom et al., 2010a).  

 

Odom et al. (2003) onderzochten in hun reviews welke technieken voldoende 

wetenschappelijk bewezen waren als effectief. Hieruit kwamen prompten en belonen als 

de meest bewezen technieken naar voor. Ook discrete trial training behaalde een 

redelijke score voor effectiviteit. In 2010 werd deze oefening herhaald, en nog steeds 

kwamen deze drie technieken naar voor als voldoende wetenschappelijk ondersteund 

(Odom et al., 2010b). Er werden ook nog heel wat andere technieken aangeduid als 

evidence-based, maar deze laten we in het kader van deze masterproef buiten 

beschouwing, omdat zij minder gebruikt worden binnen toegepaste gedragsanalyse, de 

therapie die in deze masterproef besproken wordt. 
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1.4.2.1 Prompten 

Prompten is het aanbieden van een stimulus die er voor zorgt dat het kind hierna een 

bepaald gedrag stelt. Het uiteindelijke doel is dat het kind het gedrag stelt zonder dat dit 

voorafgegaan wordt door de prompt (Ingvarsson & Hollobaugh, 2011). Er bestaan 

verschillende soorten prompts. Zo zijn er vocale prompts, waarbij voorgezegd wordt 

wat het kind moet nazeggen of een instructie aan het kind wordt gegeven. Daarnaast 

bestaan er ook textuele prompts waarbij geschreven staat wat het kind moet zeggen of 

doen. Vedora, Meunier & Mackay (2009) vergeleken deze twee soorten prompts met 

elkaar en vonden dat ze beide effectief waren, maar dat textuele prompts een snellere 

beheersing van het aangeleerde gedrag veroorzaakten. Uiteraard moeten de kinderen bij 

textuele prompts kunnen lezen, dus zijn deze niet voor alle kinderen met ASS bruikbaar. 

Een andere studie vergeleek vocale prompts met picturale prompts, waarbij hetgeen het 

kind moet zeggen of doen in een tekening weergegeven staat. Ook hier kwamen beide 

prompts als effectief naar voor, maar was er een snellere en meer stabiele vooruitgang 

bij picturale prompts. Een voordeel hier is dat picturale prompts wel bij alle kinderen 

met ASS kunnen gebruikt worden (Ingvarsson & Hollobaugh, 2011). Nog een variant 

van prompten is de tactiele prompt, waarbij aan het kind een bepaalde prikkel 

(bijvoorbeeld een buzzer in hun zak) wordt gegeven die kan dienen als aanzet voor een 

gedrag. Dit kan gebruikt worden in situaties waarbij kinderen met ASS samenspelen 

met andere kinderen. Van op afstand kan een therapeut het kind een signaal geven zodat 

het kind initiatief gaat nemen in het spel, iets gaat zeggen,… Shabani et al. (2002) 

vonden evidentie voor tactiele prompts bij het verbeteren van initiatiefname bij kinderen 

met ASS om te spreken of te spelen. Een bijkomend voordeel is dat kinderen met ASS 

op deze manier meer aansluiten bij andere kinderen (omdat de prompts niet hoorbaar of 

zichtbaar zijn), en minder als ‘anders’ worden aanzien. Andere soorten prompts zijn het 

voortonen van gebaren, zelf model spelen en een bepaald gedrag voortonen, fysieke 

prompts, waarbij de therapeut het kind gaat begeleiden om een bepaald gedrag te 

stellen,… (Fentress & Lerman, 2012). 

 

Een ander aspect van prompten is de soort procedure waarin prompts gebruikt worden. 

Een eerste soort procedure is least-to-most prompting, waarbij alle leermomenten 

beginnen zonder of met slechts een beetje hulp. Hierna zal de therapeut meer en meer 
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prompts aanbieden met toenemende intrusiviteit (bijvoorbeeld: eerst met gebaren 

aantonen, dan model zijn, dan fysieke prompt,…) totdat het kind het gedrag verworven 

heeft. Hierbij is het niet noodzakelijk dat het aantal prompts na de verwerving afneemt, 

het kind zal het gedrag ook stellen bij minder intrusieve prompts (Cooper, Heron & 

Heward, 2007). Een andere procedure is most-to-least prompting, waarbij de vrij 

intrusieve prompt samen met de instructie wordt gegeven en waarbij de intrusiviteit van 

de prompts steeds afneemt, naargelang het kind het gedrag onder de knie heeft (Libby et 

al., 2008). Beide technieken zijn als effectief bewezen, maar hebben ook voor- en 

nadelen. Bij most-to-least prompting zal het kind minder fouten maken, maar krijgt het 

kind minder de kans om spontaan, zonder voorafgaande prompt, te reageren. Bij least-

to-most krijgt het kind wel meer de kans om spontaan gedragingen te stellen, maar 

zullen er ook meer fouten gemaakt worden (Fentress & Lerman, 2012). Een derde soort 

procedure is no-no prompting, waarbij aan het kind ‘nee’ wordt gezegd bij de eerste 

twee foute responsen en dan geprompt wordt met de juiste respons. Leaf, Sheldon & 

Sherman (2010) vergeleken deze procedure van prompten met most-to-least prompting 

en vonden dat no-no prompting meer effectief was en dat de aangeleerde vaardigheden 

veel sneller verworven werden. Fentress & Lerman (2012) herhaalden het experiment 

met meer deelnemers en kwamen tot dezelfde resultaten. Wel vonden zij dat 

aangeleerde gedragingen via most-to-least prompting langer in stand gehouden werden 

dan die aangeleerd via no-no prompting. 

 

1.4.2.2 Beloning 

Beloningen worden gegeven met als doel gewenst gedrag te bekrachtigen zodat het 

vaker voorkomt. Beloningen kunnen bij alle kinderen gebruikt worden, omdat ze weinig 

cognitieve vaardigheden vereisen. Voor kinderen met ASS worden eetbare beloningen 

vaak gebruikt, omdat ze geen sociaal of fysiek contact vereisen, iets wat sommige 

kinderen met ASS afschrikt en daardoor niet meer als beloning zal ervaren worden 

(Matson, Matson & Rivet, 2007). Beloningen kunnen in verschillende schema’s 

aangeboden worden. Een eerste schema is continue beloning, waarbij het kind bij elk 

gewenst gedrag een beloning krijgt. Een ander schema is fixed ratio, waarbij het kind na 

een beetje tijd gewenst gedrag te vertonen of na een op voorhand bepaald aantal 

gewenste gedragingen een beloning krijgt. Vladescu & Kodak (2010) onderzochten bij 
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welk schema kinderen met ASS een bepaald gedrag het snelste verworven hadden. Ze 

vergeleken enerzijds het continue en fixed ratio schema, en anderzijds verschillende 

soorten fixed ratio schema’s (met kleine en grote aantallen gewenste gedragingen 

alvorens een beloning gegeven werd). Ze vonden steeds dat een vaardigheid het snelst 

verworven werd wanneer het kind meer de kans kreeg om spontane gedragingen te 

stellen, en dus niet enkel gedragingen na een prompt. Een fixed ratio werd dus als beter 

aanzien. Een fixed ratio waarbij het kind een groot aantal gedragingen moet stellen 

alvorens het een beloning krijgt, is hierbij te verkiezen. Ook moet een verschil gemaakt 

worden tussen soorten beloningen voor geprompte gedragingen en spontane 

gedragingen, luidt de conclusie van Kartsen & Carr (2009). Spontane gewenste 

gedragingen moeten een beloning van hogere kwaliteit voor het kind hebben dan 

geprompte gedragingen, omdat het uiteindelijke doel dit spontane stellen van gedrag is. 

Er is in de literatuur onderzocht of de lengte van een beloning belangrijker was dan de 

aard van een beloning, maar hier werden geen significante effecten voor gevonden 

(Volkert, Lerman & Vorndran, 2005).  

 

Een van de meest onderzochte beloningsmechanismen is differentiële beloning. Deze 

wordt gebruikt om het aantal gewenste gedragingen te verhogen en tegelijkertijd het 

aantal ongewenste gedragingen te verkleinen (Vladescu & Kodak, 2010). Hierbij is het 

de bedoeling om te achterhalen welke elementen ongewenst gedrag in stand houden en 

dan een alternatieve, maar gelijkaardige beloning te geven voor gewenst gedrag. Op 

deze manier wordt het kind voor de keuze gesteld welke van de twee gedragingen het 

zal stellen voor een gelijkaardige beloning. Hierdoor kan gewenst gedrag opgebouwd 

worden en ongewenst gedrag afgebouwd (Fisher et al., 2005).  

 

In sommige contexten is het geven van beloningen niet altijd even haalbaar, 

bijvoorbeeld in een klas. Dit is zeker het geval wanneer het om beloningen gaat die wat 

tijd kosten, zoals bellen blazen. Daarom zijn de effecten van token economies getest bij 

kinderen met ASS. Bij token economies krijgen de kinderen met ASS ‘tokens’ 

(voorwerp dat op zich geen waarde heeft), die ze dan later kunnen omruilen in een 

grotere beloning, bijvoorbeeld na de les vijf minuten bellen blazen. De resultaten waren 

positief, en er werd gevonden dat token economies vooral effectief waren wanneer de 
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kinderen wisten welke beloning ze achteraf zouden krijgen en wanneer ze niet te lang 

moesten wachten om hun tokens om te ruilen voor een beloning (Tarbox, Ghezzi & 

Wilson, 2006). 

 

1.4.2.3 Discrete trial teaching 

Discrete trial teaching (DTT) is een wat uitgebreidere techniek, waarbij ook gebruik 

gemaakt wordt van prompten en belonen. Tijdens een procedure van DTT worden eerst 

de gedragingen geselecteerd die zullen aangeleerd worden. Hierna wordt gekeken op 

welk punt van de ontwikkeling van deze vaardigheid het kind staat. Nadien wordt het 

nog aan te leren gedrag gesplitst in kleinere delen, die eerst één voor één aangeleerd 

worden en nadien samengevoegd tot het geheel van gedragingen aangeleerd is. Het 

aanleren gebeurt altijd op dezelfde manier: de therapeut presenteert een prompt, het 

kind antwoordt erop, de therapeut geeft een consequentie (beloning indien juist, geen 

beloning of straf indien niet juist). Dan volgt een kleine pauze vooraleer de volgende 

prompt aangeboden wordt (Holding, Bray & Hehle, 2010). Het antwoord dat het kind 

geeft, hoeft niet steeds meteen juist te zijn. Wanneer de respons in de buurt komt van 

het juiste antwoord, zal ook een beloning gegeven worden. Het antwoord zal wel steeds 

dichter bij de verwachte respons moeten liggen, vooraleer een beloning gegeven wordt 

(Jones, Feeley & Takacs, 2007). DTT vindt steeds plaats in een gestructureerde 

omgeving, met een snelle opeenvolging van prompts en een nadruk op leermomenten 

(Sigafoos et al., 2006).  

 

Er is veel evidentie gevonden voor de werkzaamheid van DTT, zoals bijvoorbeeld door 

Holding, Bray & Kohle, 2010). Toch zijn er ook kritieken op de werkzaamheid van 

DTT. Een belangrijke kritiek is het feit dat de aangeleerde vaardigheden vaak weinig 

worden gegeneraliseerd naar andere situaties en contexten. Op lange termijn wordt vaak 

gezien dat de aangeleerde gedragingen vergeten worden, omdat ze niet meer 

bekrachtigd worden (Scott, Clark & Brady, 2000).  

 

1.4.3 Uitgebreide behandelingsmodellen 

Uitgebreide behandelingsmodellen behandelen de verschillende kernproblemen van 

kinderen met ASS binnen een therapie. Ze werken rond taal, sociale vaardigheden, 
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cognitieve vaardigheden en spel (Rogers & Vismara, 2008). Deze behandelingen nemen 

vaak jaren in beslag, zijn intensief en vragen veel uren therapie per week. Hun 

behandeling bestaat uit verschillende componenten om zo elk kernprobleem aan te 

pakken. De uitgebreide behandelingsmodellen kunnen in drie categorieën opgedeeld 

worden: de behandelingen die grotendeels gedragsgericht georiënteerd zijn (waarin 

vaardigheden op een gestructureerde manier aangeleerd worden), therapieën die meer 

ontwikkelingsgericht zijn (waarbij meer de relatie op de voorgrond staat, waarlangs 

vaardigheden aangeleerd worden) en ideocratische behandelingen, die elementen uit 

beide stromingen combineren (Odom et al., 2010a). Van elke categorie wordt hieronder 

een voorbeeld besproken, die op basis van de review van Odom et al. (2010a) als 

evidene-based beschouwd worden. 

 

1.4.3.1 Gedragsgerichte CTM 

Een vaak onderzochte therapie in deze stroming is toegepaste gedragsanalyse, of 

applied behavior analysis van Lovaas. Omdat deze masterproef rond deze behandeling 

draait, wordt hier verder dieper op ingegaan. 

 

1.4.3.2 Ontwikkelingsgerichte CTM 

Een eerste voorbeeld van ontwikkelingsgerichte uitgebreide therapiemodellen, is het 

Developmental, individual-difference, relationship-based  model (DIR) van Greenspan 

(1992), dat ook wel bekend staat als Floortime. De behandeling focust zich op drie 

doelen: het verhogen van de sociale vaardigheden, het verbeteren van de taal en het 

verminderen van repetitieve gedragingen. Twee belangrijke factoren in de therapie is 

het aanleren van joint attention en bevordering van wederkerige relaties (Kasari et al., 

2001). In de interventie worden eerst de ontwikkelingscapaciteiten van de kinderen met 

ASS in kaart gebracht. Hierbij wordt rekening gehouden met hun context, hun unieke 

biologische profielen, de relaties met familieleden en hun interactieve patronen. Hierna 

wordt getracht deze ontwikkelingscapaciteiten te verbeteren. Hiertoe behoort het 

aanleren van interesses delen, wederkerige interacties, probleemoplossende 

vaardigheden, spelvaardigheden en abstract denken. Hierbij staat steeds de 

individualiteit van het kind centraal, de therapie wordt afgestemd op de specifieke 

noden en vaardigheden van het kind. Het aanleren van de vaardigheden gebeurt door 
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spelen en praten met het kind. Ook de familie en bredere omgeving van het kind wordt 

betrokken bij de therapie (Wieder & Greenspan, 2003). Tijdens spontane 

speelmomenten tussen ouders en kind maken ouders gebruik van bepaalde strategieën 

die ze aangeleerd kregen van de therapeut. Enkele voorbeelden van deze strategieën 

zijn: het kind volgen in zijn interesses, interacties uitlokken en het stimuleren en 

uitdagen van het kind (Solomon et al., 2007). De vooruitgang van de kinderen wordt 

bijgehouden op verschillende domeinen: zelfregulatie en gedeelde aandacht, opbouw 

van een interpersoonlijke relatie, doelgerichte wederkerige communicatie, complexe 

probleemoplossingsvaardigheden, gebruik van symbolen, doe-alsof spel (Wieder & 

Greenspan, 2003).  

 

Een ander voorbeeld is het Denver Model van Rogers et al. (1986). Deze interventie legt 

de nadruk op de ontwikkeling van symbolisch spel, communicatie en interpersoonlijke 

vaardigheden. De vaardigheden werden aangeleerd tijdens spelmomenten, die zowel 

interpersoonlijk, cognitief en gestructureerd waren. Tijdens deze spelmomenten werd 

gebruik gemaakt van reactieve taal. Verder wordt gewerkt aan een warme omgeving 

waarin positieve relaties ontstaan tussen het kind en de ouders. Door deze relatie en de 

gebruikte technieken binnen de therapie wordt onder andere de taalontwikkeling 

gestimuleerd, met veel aandacht voor de pragmatische functie van taal, de ontwikkeling 

van non-verbale communicatie en imitatie (Vismara et al., 2009). De oorsprong van 

deze therapie is terug te brengen op de principes van Piaget (Gresham, Beebe-

Frankenberger & MacMillan, 1999).  

 

1.4.3.3 Ideocratische CTM 

Een voorbeeld van deze categorie is ‘Treatment and Education of Autistic and Related 

Communication Handicapped Children’ (TEACCH) van Schopler & Reichler (1971). 

Ook hier werden ouders gezien als co-therapeuten en was de therapie afgestemd op de 

individualiteit van de kinderen. De therapeuten voorzagen de ouders van therapeutische 

technieken en de ouders pasten ze aan aan de specifieke kenmerken van hun eigen kind 

(Gresham et al., 1999). Het programma is gebaseerd op de nood aan structuur bij 

kinderen met autisme en probeert de omgeving van het kind op zo’n manier te 

structureren dat deze overzichtelijk wordt voor het kind. Hierbij wordt ook gebruik 
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gemaakt van visuele cues die de structuur aangeven voor het kind (Howlin, 1997). Er 

wordt getracht deze cues op zoveel mogelijk verschillende plaatsen te gebruiken, ook op 

school en in andere contexten waar het kind vaak verblijft (Gresham et al., 1999). 

Andere technieken waarvan gebruikt gemaakt wordt, zijn visuele planning van de dag, 

verhogen van motivatie door het gebruik van beloningen,… Callahan et al., 2010). 

 

1.5 Toegepaste gedragsanalyse (Applied Behavior Analysis) 

 

1.5.1 Definitie 

In 1987 introduceerde Lovaas zijn therapie voor kinderen met autisme: Applied 

Behavior Analysis (ABA). Hij deed dit na verschillende onderzoeken die aantoonden 

dat gedragstherapeutische technieken werkzaam waren bij kinderen met ASS. Hij 

combineerde verschillende van deze technieken tot een intensieve gedragstherapie. Hij 

gaat hierbij uit van drie basisprincipes: de kinderen moeten behandeld worden tijdens 

zoveel mogelijk van hun wakkere uren, alle significante personen uit de omgeving van 

het kind moeten betrokken worden en de interventie moet op een zo vroeg mogelijke 

leeftijd beginnen.  

De therapie is gefundeerd op de operante leertheorie en maakt dus gebruik van 

beloningen, om gewenst gedrag aan te wakkeren, en straffen, om ongewenst gedrag uit 

te doven. Voor elk gewenst gedrag werd een apart programma opgesteld, waarbij 

gedrag eerst aangeleerd werd via shaping (het in kleine stukjes aanleren van een gedrag, 

waarbij telkens beloningen worden gegeven wanneer het kind iets goeds doet) en fading 

(beloningen worden langzaam afgebouwd, terwijl het gedrag blijft bestaan). Bij 

ongewenst gedrag had men verschillende technieken: eerst werd het gedrag genegeerd, 

daarna probeerde men de kinderen een alternatief gedrag aan te leren, hierna werd een 

time-out gegeven en wanneer dit nog niet hielp, werd gebruik gemaakt van zogenaamde 

negatieve prikkels, zoals een luide ‘nee!’ of een klap op de dij. Later zouden Smith & 

Lovaas (1998) aangeven dat de therapie ook zonder deze negatieve prikkels even 

effectief was.  

Verder beschreef Lovaas (1987) welke doelen moesten nagestreefd worden gedurende 

de periode van de behandeling. In het eerste jaar moest gefocust worden op het 

verminderen van agressief en zelfstimulerend gedrag, het leren gehoorzamen aan 
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verzoeken, het aanleren van imitatie, het installeren van beginnend spel en het betrekken 

van de familie bij de behandeling. Gedurende het tweede jaar wordt aandacht besteed 

aan het aanleren van expressief taalgebruik en een begin van abstracte taal, interactief 

spel met leeftijdsgenoten en de integratie van het kind in een kleuterschool. Schoolse 

vaardigheden als schrijven, lezen en rekenen, een juist en gevarieerd gebruik van 

emoties, en het leren door andere kinderen te observeren stonden centraal in het derde 

jaar. Wie erin slaagde om goed te functioneren in de kleuterschool, werd hierna 

begeleid naar de lagere school. 

 

In de literatuur is er geen eenduidigheid over wat ABA nu precies inhoudt. Veel 

onderzoeken beginnen bij de methode van Lovaas, maar voeren dan veranderingen door 

op basis van hun eigen expertise en ervaring. Green, Brennan & Fein (2002) 

doorzochten heel wat literatuur en probeerden enkele gemeenschappelijke kenmerken 

van ABA te destilleren, die in elk onderzoek naar ABA terug te vinden waren. 

Allereerst zijn alle interventies uitgebreid, focusten ze op alle probleemdomeinen van 

kinderen met autisme en zijn ze afgestemd op de vaardigheden en moeilijkheden van 

het individuele kind. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van allerlei 

gedragstherapeutische technieken om functionele gedragingen op te bouwen en storende 

af te bouwen. Voorbeelden hiervan zijn beloning, prompting, discrete trial,… Hierop 

wordt verder nog dieper ingegaan. Vervolgens zijn er steeds professionelen betrokken, 

die een uitgebreide training in ABA hebben gekregen en ervaring hebben met jonge 

kinderen met ASS. Verder wordt de normale ontwikkeling van een kind als leidraad 

gebruikt bij het opstellen van de therapiedoelstellingen. Ook worden de ouders 

betrokken en voeren zij zelf de technieken uit. Daarnaast start de behandeling steeds 

met een één-op-één situatie: er is één therapeut per kind. Dit kan later eventueel 

uitgebreid worden, waarbij het kind in kleine groepjes wordt begeleid om nieuwe 

vaardigheden aan te leren, maar dit is afhankelijk van de progressie van de kinderen. De 

therapie begint altijd bij de kinderen thuis, waarna ze geleidelijk aan uitgebreid wordt 

naar andere omgevingen zoals kinderopvang, kleuterschool en lagere school, waar 

kinderen vaardigheden specifiek voor deze omgevingen aangeleerd krijgen. Verder is de 

interventie zeer intensief, met 20 tot 30 uur per week gestructureerde sessies en 

daarnaast ook meer informele en spontane oefeningen. Als resultaat hiervan worden de 
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kinderen gedurende de meeste van hun wakkere uren behandeld. In de meeste gevallen 

duurt de behandeling vele jaren. Tenslotte starten de meeste kinderen de behandeling 

wanneer ze tussen drie en vier jaar zijn. 

 

Callahan et al. (2009) doorzochten de literatuur over ABA en maakten een overzicht 

van enkele veelgebruikte technieken tijdens deze interventie. Allereerst wordt er 

gebruik gemaakt van zeer gestructureerde trials in een één-op-één situatie, waarbij 

duidelijke en consequente instructies worden gegeven met systematische beloningen 

voor correcte responsen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van beloningen die de voorkeur 

krijgen van het kind. Verder is er sprake van specifieke beloningssystemen om de 

motivatie hoog te houden, zoals token economy’s. Ook wordt er gebruik gemaakt van 

prompting, shaping (het belonen van kleine stukjes gedrag die deel uitmaken van een 

meer complex gedrag), chaining (het aaneenschakelen van de kleine stukjes gedrag tot 

een complex gedrag) en fading (het gradueel verminderen van de beloning, terwijl het 

gedrag toch blijft bestaan) bij het aanleren van nieuwe vaardigheden. Bij prompting 

wordt meestal een pauze gelaten tussen de cue die aangeeft dat het gedrag uitgevoerd 

moet worden en de prompt, zodat het kind de mogelijkheid krijgt om een correcte 

respons te geven zonder dat er eerst geprompt moet worden. Voor ongewenst gedrag 

gebruikt men extinctie of uitdoving. Hierbij wordt de aandacht of beloning 

weggenomen wanneer het kind storend gedrag vertoont. 

 

Green et al. (2002) onderzochten de werking van ABA bij kleuters aan de hand van een 

casestudie en beschreven hierbij uitvoerig de methodes die gebruikt werden. Op basis 

hiervan kunnen enkele andere technieken van ABA besproken worden.  

Allereerst testten ze de ‘child-initiating approach’ uit. Hierbij stonden er in de ruimte 

waarin de therapie werd gegeven enkele stukken speelgoed waar de kleuter graag mee 

speelde. Het kind werd dan vrijgelaten om rond te lopen in de ruimte en vanaf het 

moment dat ze interesse  toonde voor een bepaald stuk speelgoed, was dit het teken 

voor de therapeut om te beginnen met trials om bepaald gedrag aan te leren (bvb: 

wanneer het meisje naar een pop liep, toonde therapeut hoe ze ermee kon spelen). 

Wanneer de kleuter dit gedrag imiteerde, kreeg ze een beloning. Deze techniek leek 

echter niet zo goed te werken bij deze kleuter, waarna ze overschakelden op de ‘adult-
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directed approach’. Hierbij zat de therapeut voor het kind en leerde ze systematisch 

bepaalde basisvaardigheden aan. 

Verder wordt het concept van prompten verder uitgediept. Bij de kleuter in het 

onderzoek wordt gebruik gemaakt van ‘most-to-least’ prompting bij het aanleren van 

nieuwe vaardigheden. In een eerste fase gaf de therapeut een cue of antecedent (bvb: 

een concrete instructie: ‘zit neer’), waarna de therapeut onmiddellijk prompte (bvb: de 

handeling voordoen of de kleuter manueel begeleiden bij de beweging) en een beloning 

gaf. Langzaamaan vergrootte de tijd tussen de prompt en de beloning (waardoor de 

kleuter de kans kreeg om zelf de handeling uit te voeren nadat ze geprompt was) en ook 

tussen de cue en de prompt (waardoor de kleuter de handeling kon uitvoeren nog voor 

deze geprompt was). Zo waren steeds minder prompts nodig. 

Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen een discrete trial en een incidentele trial. 

Een discrete trial is gepland door de therapeut en past in het schema en de volgorde dat 

de therapeut in zijn hoofd heeft over de te volgen doelstellingen (bvb: het aanleren van 

oogcontact via prompten en belonen). Incidentele trial is een spontane gebeurtenis in het 

dagelijkse leven van het kind die als een kans gezien wordt om iets aan te leren (bvb: 

wanneer het kind aan tafel zit en drinken wil, moet hij het eerst vragen).  

Tenslotte was er ook aandacht voor het aanleren van sociale vaardigheden. Nadat het 

kind bepaalde basisvaardigheden (oogcontact, joint attention,…) had aangeleerd, leerde 

het spelen met andere kinderen. Vaak gebeurt dit eerst door het leren spelen met 

broertjes en zusjes, hierna (of indien er geen andere kinderen in het gezin zijn) worden 

spelafspraken geregeld met kinderen in de buurt. 

 

1.5.2 Evidentie voor Applied Behavior Analysis 

Lovaas (1987) zelf onderzocht de effectiviteit van zijn therapie in een RCT. Er waren 

twee groepen: één groep volgde de ABA (minimum 40 uur per week), een andere groep 

een veel minder intensieve behandeling (10 uur of minder per week). Zijn resultaten 

waren spectaculair: de deelnemers aan het ABA-programma deden het allemaal beter 

dan de controlegroep en 47 procent (versus 2 procent in de controlegroep) bestempelde 

hij als genezen van autisme. Op zijn studie zijn heel wat kritieken gekomen, want als 

maat voor genezing nam hij de gestegen IQ-punten. Wanneer de kinderen meekonden in 

het normale onderwijs, vond hij dit voldoende. Echter kunnen heel wat kinderen met 
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ASS mee in het normale onderwijs, en toch hebben zij nog steeds problemen op 

bepaalde vlakken (Howlin, 1998). Ook was er niet echt sprake van een volledig 

gerandomiseerd onderzoek, de groepen waren op basis van bereikbaarheid ingedeeld in 

de ABA- dan wel controlegroep. 

 

Een latere studie, uitgevoerd door de UCLA, waar Lovaas zijn programma voor het 

eerst opstartte, vond dat de groep die ABA kreeg het beter deed dan kinderen die een 

minder intensieve gedragstherapeutische behandeling, een eclectische behandeling 

(verschillende technieken door elkaar) of ‘treatment as usual’ kregen. Deze effecten 

werden gevonden op vlak van IQ, adaptief gedrag en expressief taalgebruik (Reichow & 

Wolery, 2009). 

 

Spreckley & Boyd (2009) onderzochten de werkzaamheid van ABA bij kinderen met 

ASS die nog niet naar school gingen op vlak van cognitieve vaardigheden, taal en 

adaptief gedrag via een meta-analyse. Zij konden niet met volledige zekerheid zeggen 

dat ABA de beste therapie is die er bestaat. Dit komt vooral omdat er weinig studies zijn 

gedaan naar effectiviteit, waardoor zij hun resultaten op slechts 76 kinderen moesten 

baseren. Wel vonden ze dat voor de beste therapie minstens 20 uur interventie  per week 

nodig was en dit gedurende een periode van minimum twee jaar. Daarbij moest 

rekening gehouden worden met de sterktes en zwaktes van het individuele kind. ABA 

voldoet aan deze twee kenmerken. 

 

Er is weinig onderzoek naar langetermijneffecten van ABA. Shallows & Graupner 

(2005) deden een poging door de outcome vier jaar lang te blijven observeren. Ze 

vonden dat bij 48% van de kinderen die ABA volgden, het IQ steeg en er ook 

verbeteringen waren op het vlak van taal en adaptief gedrag. Ook slaagden de besten 

van de groep erin om de lagere school succesvol te beginnen. Ze vergeleken twee 

groepen: één groep werd voornamelijk door professionele therapeuten behandeld, een 

andere groep vooral door ouders (die op voorhand wel een intensieve cursus ABA 

kregen en ook regelmatig supervisie-uren volgden). Ze vonden geen verschil tussen de 

groepen. Hayward et al. (2009) kwamen tot dezelfde conclusie. 
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Recent werd nog een meta-analyse gepubliceerd die de werkzaamheid van ABA op 

lange termijn onderzocht (Virués-Ortega, 2010). Er waren weinig onderzoeken waarop 

de meta-analyse kon gebaseerd worden, en degene die toch gebruikt konden worden, 

bestonden voornamelijk uit casestudies en enkele klinische trials. De meta-analyse werd 

ook bemoeilijkt door de veelheid aan ABA-methoden die gebruikt werden in de 

literatuur (waardoor echte vergelijking niet mogelijk was). Als oplossing hiervoor 

werden heel wat ingewikkelde meta-analyse-technieken gebruikt, waardoor deze 

problemen min of meer opgevangen konden worden. De resultaten bevestigden vorig 

onderzoek: intensieve ABA over een lange periode leidt tot middelmatige tot grote 

effecten op vlak van IQ, taalontwikkeling, vaardigheden in het dagelijks leven en 

sociaal functioneren. De grootste effecten werden gevonden voor IQ en 

taalontwikkeling, kleinere effecten voor sociaal functioneren en dagdagelijkse 

vaardigheden. 

 

In 2008 vond Foxx dat ABA aan de voorwaarden voor effectieve behandelingen voor 

kinderen met autisme voldoet. Ook volgt ABA de richtlijnen van het US National 

Research Council (2001), waardoor deze op dit moment aanzien wordt als één van de 

betere therapieën voor kinderen met autisme. 

 

1.5.3 Predictoren voor outcome bij ABA 

Onderzoekers hebben geprobeerd om te voorspellen bij welke kinderen ABA het beste 

zou aanslaan, aangezien niet iedereen evenveel gebaat is bij ABA (het hoogste cijfer 

van aantal kinderen dat geholpen kon worden door ABA, namelijk 47 procent, werd 

gevonden door Lovaas (1987)). Als men kan voorspellen welke kinderen het beste 

zullen presteren in de interventie, kan men de interventie effectiever gebruiken. Voor de 

andere kinderen kan dan een andere interventie gevonden of ontwikkeld worden die 

beter afgestemd is op hun noden. 

 

Mcgarell et al. (2009) vonden dat het IQ bij de start van de therapie en de leeftijd bij 

aanvang van de therapie belangrijke predictoren waren: hoe hoger het IQ en hoe vroeger 

begonnen met de therapie, hoe beter de outcome. Dit zou volgens Dawson (2008) 

kunnen verklaard worden door het feit dat jonge kinderen nog veel neurale plasticiteit 
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bezitten, waardoor bepaalde gedragspatronen nog kunnen beïnvloed worden voor ze 

zich definitief vastleggen. Hierdoor zou ook een vorm van preventie voor autisme 

kunnen bestaan: wanneer kinderen met kenmerken van autisme vroeg genoeg een 

aangepaste (gedragstherapeutische) behandeling krijgen, kunnen de kenmerken tot een 

minimum herleid worden, waardoor de kinderen toch een min of meer normaal leven 

zouden kunnen leiden. 

 

Andere predictoren voor de outcome zijn: het niveau van functioneren van het kind voor 

het begin van de behandeling, aanwezigheid van stereotiep gedrag, sociale vaardigheden 

en interesses. Er zijn echter ook predictoren vanuit de therapeut zelf, zoals het aantal 

uren supervisie dat ze krijgen en of deze supervisie door professionelen gebeurt of niet 

(McGarell et al., 2009). Sallows & Graupner (2005) vonden evidentie dat imitatie, 

niveau van taal, dagelijkse vaardigheden en socialisatie een effect hadden op de 

uitkomst van de ABA-interventie.  

 

1.5.4 Kritiek op ABA 

Ondanks alle evidentie voor de werkzaamheid van ABA, is er ook heel wat kritiek 

gekomen op deze interventie. Howlin (1998) haalt aan dat een interventie, die minimum 

40 uur per week uitgevoerd moet worden en dit voor minimum 2 jaar lang, toch niet 

voor iedereen haalbaar is. Dit brengt hoge kosten met zich mee, niet alleen financieel, 

maar ook emotioneel en de therapie valt waarschijnlijk vaak moeilijk praktisch te 

regelen.  

 

Vaak kan men ook wel de effecten van ABA aantonen, maar zijn er problemen met de 

generalisatie van de aangeleerde gedragingen over verschillende contexten. Hierdoor 

blijven vooral problemen in de sociale interacties bestaan (Solomon et al., 2007).  

 

Tenslotte is er nog de kritiek dat de onderzoeken naar de effectiviteit van ABA vaak 

gebeuren in universiteiten, waardoor de vraag blijft of dezelfde resultaten wel behaald 

kunnen worden in natuurlijke settings (Howlin, 1998). Er is weinig onderzoek op deze 

manier gebeurd, maar Sallows & Graupner (2005) deden dit wel en vonden 

gelijkaardige resultaten als Lovaas destijds rapporteerde. Het lijkt er dus op dat deze 
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kritiek weerlegd kan worden, maar toch is nog meer onderzoek nodig met deze soort 

opzetten. 

 

1.6 Conclusie 

 

Er is al veel geschreven en onderzocht over autisme. Toch heeft men de volledige 

puzzel nog niet kunnen leggen. Men weet nog steeds niet helemaal van waar autisme 

komt, wat de precieze oorzaken zijn en hoe men de stoornissen moet begrijpen of met 

elkaar verbinden. Er bestaan een heleboel therapieën, maar er is zeker nog geen 

eensgezindheid over welke therapie nu de beste is. Voor elke bestaande therapie moet 

nog veel effectiviteitsonderzoek gedaan worden aan de hand van RCT’s, want deze zijn 

nog steeds in de minderheid. Ook moet er meer aandacht komen voor effecten op lange 

termijn, en moet onderzoek zich niet beperken tot enkele jaren na de therapie. Ook de 

gevolgen en resultaten van deze therapieën in de adolescentie en volwassenheid moeten 

in kaart gebracht worden. Misschien moet men wel niet op zoek naar ‘de’ beste 

therapie, maar moet men gewoon onderzoeken welke therapie voor welk kind zal 

werken. De studies die predictoren van therapie-uitkomst onderzoeken focussen zich al 

op deze denkpiste, maar ook hier is nog veel werk te doen.  

 

Wanneer we dan specifiek naar ABA gaan kijken, zijn er enkel onderzoeken te vinden 

over de werkzaamheid van ABA, maar niet over het waarom van de effectiviteit. Men 

weet dat het werkt, maar niet waarom het werkt. Nochtans lijkt dit zeer belangrijk, want 

de kritieken zijn terecht: ABA is een zeer intensieve therapie en dit vergt veel van 

gezinnen. Wanneer men een beter zicht zou kunnen krijgen op welke elementen uit de 

interventie precies zorgen voor welke soorten uitkomst, dan kan men niet-werkzame 

elementen uitzuiveren en de therapie nog meer toespitsen op de noden en sterkten van 

het individuele kind. Dit komt niet alleen het gezin ten goede, maar ook de 

maatschappij, want zij zullen minder kosten hebben en kunnen tegelijkertijd meer 

kinderen met ASS helpen en zo een betere toekomst geven. 
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2 PROBLEEMSTELLING 

 

Zoals aangehaald in het vorige hoofdstuk, heeft men zich in het onderzoek in verband 

met therapieën voor ASS vooral toegespitst op de werkzaamheid van de interventies. 

Dit gebeurde vroeger vooral aan de hand van casestudies of andere opzetten zonder 

controlegroep. De laatste jaren is dit verbeterd door een toenemend aantal RCT-studies. 

Voor een aantal therapieën is hierdoor aangetoond dat ze wel degelijk werkzaam zijn (al 

blijven er nog veel vragen, vooral naar de uitkomst op lange termijn; zie vorig 

hoofdstuk). Toch blijft de vraag bestaan waarom deze therapieën dan precies werken.  

 

Op deze vraag wordt getracht een deeltje van het antwoord te geven met deze 

masterproef. Meer specifiek wordt er gefocust op de interventie toegepaste 

gedragsanalyse, of Applied Behavior Analysis. Er werd voor deze therapie gekozen, 

omdat er enerzijds al zeer veel onderzoek naar verricht is. Het is veruit de meest 

onderzochte therapie voor kinderen met ASS. Anderzijds bestaat er geen eenduidig 

beeld van ABA. ABA bestaat in allerlei vormen, met uiteenlopende technieken, grote 

verschillen in therapieduur,... Het lijkt dan ook meer dan wenselijk om de technieken 

die het meest bijdragen aan het ontwikkelen van sociaal-communicatieve vaardigheden 

er uit te filteren en vervolgens de therapie hier meer op te gaan focussen. Er werd 

gekozen voor deze vaardigheden omdat ze tegemoet komen aan twee van de drie 

kernproblematieken bij ASS en ze een belangrijke predictor voor het verloop en de 

prognose van de stoornis zijn. In het opzet van deze masterproef worden drie technieken 

naar voor gehaald waarover in de literatuur al heel wat evidentie bestaat, namelijk 

prompten, belonen en volgen. Het sociaal-communicatief gedrag wordt opgesplitst 

volgens zijn functie: declaratief en imperatief sociaal-communicatief gedrag. 

 

Er worden drie onderzoeksvragen gesteld om te onderzoeken of en welke van deze 

technieken een effect hebben op de sociaal-communicatieve vaardigheden van het kind. 

Als eerste wordt onderzocht of er een verband kan gevonden worden tussen de 

hoeveelheid interventies van de therapeut en de hoeveelheid sociaal-communicatieve 

gedragingen van het kind binnen één therapiesessie. Wanneer er een positief verband 

gevonden wordt, kan alvast gesteld worden dat meer technieken samen gaan met meer 



35 

 

sociaal-communicatieve gedragingen. Deze vraag wordt algemeen gesteld, maar ook 

opgesplitst volgens de soort techniek die de therapeut gebruikt en de functie van het 

sociaal-communicatief gedrag. Is het bijvoorbeeld zo dat meer prompten in verband 

staat met een toename in declaratief sociaal-communicatief gedrag? 

De tweede onderzoeksvraag gaat nog iets verder en onderzoekt of er een verschil kan 

gevonden worden in het gemiddeld aantal spontaan, dit wil zeggen niet volgend op een 

interventie van de therapeut, en uitgelokt, dit wil zeggen volgend op een interventie van 

de therapeut, sociaal-communicatief gedrag van het kind. Indien er een verschil 

gevonden wordt in het voordeel van het uitgelokt sociaal-communicatief gedrag, kan 

gesteld worden dat de interventies van de therapeut er voor zorgen dat het kind meer 

sociaal-communicatief gedrag stelt en dat deze interventies behoren tot de werkzame 

factoren van de therapie. Ook hier wordt een verder opsplitsing naar de functie van het 

sociaal-communicatief gedrag van het kind gemaakt. Is het bijvoorbeeld zo dat er meer 

declaratief sociaal-communicatief gedrag na een interventie is dan dat dit spontaan 

getoond wordt? 

Tenslotte wordt de effectiviteit van de verschillende technieken wat betreft het 

uitlokken van sociaal-communicatief gedrag onderzocht in de derde onderzoeksvraag. 

Van elke soort techniek wordt onderzocht hoe vaak ze gevolgd worden door sociaal-

communicatief gedrag. Hierna worden de technieken onderling met elkaar vergeleken. 

Zijn er bepaalde technieken die significant vaker worden gevolgd door sociaal-

communicatief gedrag dan andere? 
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3 METHODE 

 

3.1 Deelnemers 

 

Aan het onderzoek namen 16 kinderen deel. Van deze kinderen waren er 3 meisjes en 

13 jongens. Ze hadden allen de Belgische nationaliteit. De diagnose kernautisme werd 

toegekend aan 4 kinderen, de andere 12 hadden de diagnose ASS. Het IQ werd gemeten 

met behulp van verschillende testen: psycho-educational profile (PEP), Wechsler 

Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI-III), Snijders-Oomen niet-verbale 

intelligentietest (SON) en Bayley Scales of Infant Development (Bayley). Bij 2 

kinderen werd een IQ van minder dan 50 vastgesteld, bij 6 een IQ van minder dan 55. 

Het IQ van de overige 8 kinderen lag tussen 58 en 90, met een gemiddelde van 74,5. 

Alle kinderen volgden een ABA Play methode (Peters, 2004) bij erkende therapeuten in 

een revalidatiecentrum. Van de kinderen volgden er elf therapie bij een logopediste, vier 

bij een psychologe en één bij een ergotherapeute. Bij de start van de ABA Play methode 

waren de kinderen allen tussen de 23 en 68 maanden oud, met een gemiddelde van 44. 

Op het moment van de opgenomen therapiesessie waren de kinderen tussen de 29 en 74 

maanden oud, met een gemiddelde van 51 maanden. De kinderen volgden op dit 

moment tussen de 2 en 9,5 maanden ABA Play therapie, met een gemiddelde van 6 

maanden. 

 

De kinderen werden gerekruteerd via de therapeuten die de workshop ABA Play 

methode volgden. Ze gaven een informatiebrief mee aan de ouders van kinderen met 

ASS in hun revalidatiecentrum. Eén gezin weigerde deel te nemen aan het onderzoek. 

Alle ouders ondertekenden een informed consent. Er werd geen vergoeding voorzien 

voor deelname aan het onderzoek. Het onderzoek werd goedgekeurd door het ethisch 

comité van de Universiteit Gent. 
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3.2 Apparatuur en materiaal 

 

De therapiesessies werden opgenomen met een Sony Handycam. De opnames werden 

gecodeerd met het computerprogramma ‘The Observer XT 9’, volgens een vooraf 

opgemaakt codeerschema. 

 

3.2.1 ABA Play methode 

De therapiesessies werden gegeven door therapeuten die een achtdaagse opleiding 

volgden in de ABA Play methode, gegeven door een ervaren ABA-consulente, Caroline 

Peters van het ABA Instituut in Nederland.  

 

De ABA Play Methode (Peters, 2004) bestaat uit zes verschillende stadia. Het 

stadiaverloop wordt globaal gezien wel gevolgd doorheen de volledige therapie, maar 

toch lopen de fases ook wat dooreen. Ook kan er tijdelijk teruggekeerd worden naar een 

vorig stadium. Binnen één sessie wordt meestal wel gefocust op één stadium.  

 

In de eerste fase is het de bedoeling dat de therapeut het kind gaat observeren en 

uitzoeken wat het kind leuk vindt. Ook is het belangrijk een band met het kind op te 

bouwen, zodat de therapeut aantrekkelijk wordt voor het kind en het kind in de 

toekomst naar de therapeut zal toekomen. In deze fase mogen geen vragen gesteld 

worden aan de kinderen, zeker niet aan degene die nog niet kunnen praten. Verder 

mogen er ook geen instructies worden gegeven. De therapeut moet enthousiasme tonen 

over het materiaal dat hij of zij ter beschikking heeft en over wat het kind doet. De 

therapeut moet goed observeren welke van de aangeboden activiteiten en voorwerpen 

het kind leuk vindt en welke niet, zodat dit later kan gebruikt worden om het kind 

dingen aan te leren.  

 

In de tweede fase wordt gewenst gedrag beloond en ongewenst gedrag niet meer 

beloond. Gewenst gedrag is gedrag dat de therapeut wil dat het kind vertoont in een 

bepaalde situatie, bijvoorbeeld dat het kind wijst naar wat het wil hebben. Ongewenst 

gedrag is gedrag van het kind dat de therapeut niet wil in een bepaalde situatie, 

bijvoorbeeld dat het kind schreeuwt als hij iets wil hebben. Wanneer het gewenst gedrag 
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zich voordoet, kan de therapeut een leuk voorwerp of een leuke activiteit voor het kind 

aanbieden. De keuze van het voorwerp of de activiteit wordt gebaseerd op de eerste 

fase. Bij ongewenst gedrag, wordt het kind genegeerd.  

 

Vragen wat het kind wil, leert hij in de derde fase. Veel probleemgedrag van kinderen 

met ASS komt voort uit het feit dat ze niet kunnen vragen wat ze willen. Wanneer ze 

leren dit op een adequate manier te doen, verdwijnt veel van het ongewenst gedrag. 

Kinderen die nog niet praten, leren eerst dingen te vragen door gebruik te maken van 

eenvoudige gebaren. Kinderen die wel praten, worden de juiste woorden aangeleerd om 

iets te vragen. Belangrijk hierbij is de techniek van prompten. De timing van de prompt 

is van groot belang.  

 

Vervolgens komt de vierde fase, waarin het kind vaardigheden zoals imitatie, instructies 

opvolgen, wijzen, sociale interactie, spel,… leert. Het kind krijgt hulp bij het verwerven 

van deze vaardigheden, doordat het juiste gedrag voor getoond wordt. Wanneer het kind 

een gedrag stelt dat goed lijkt op het gewenste gedrag, wordt dit beloond. Op deze 

manier wordt het gedrag versterkt tot het gewenste gedrag volledig verworven is. 

Belangrijk hierbij is opnieuw de timing van de prompt, het kind mag niet te veel fouten 

maken, maar moet toch voldoende ruimte krijgen om zelf responsen te genereren. Het 

opvolgen van instructies wordt aangeleerd tijdens spelmomenten. Eerst worden telkens 

instructies gegeven over iets wat het kind zelf al graag wil doen in de situatie, zo is de 

kans groot dat het kind het gedrag zal stellen en kan het beloond worden. Op deze 

manier koppelt het kind iets positiefs aan het opvolgen van instructies. Langzaamaan 

worden de soort instructies uitgebreid. Wanneer het kind een fout gedrag stelt op een 

instructie, volgt hier niets op, maar wordt de instructie herhaald en krijgt het kind hulp 

om het juiste gedrag te stellen. Hierop volgt dan een beloning, zodat er bij het kind een 

koppeling tussen het juiste gedrag en de beloning ontstaat. Dit laatste noemt men de 

error correctie procedure. 

 

In de vijfde fase  leert het kind aan een tafel te werken, ter voorbereiding op school. 

Ook kunnen sommige vaardigheden makkelijker aangeleerd worden aan een tafel, dus is 
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het belangrijk dat het kind dit leert. Het aan tafel werken wordt altijd afgewisseld met 

spel op de grond.  

 

Tijdens de zesde en laatste fase leert het kind spelen met andere kinderen tijdens 

speelafspraakjes of op school. Kinderen met ASS weten niet altijd hoe ze met andere 

kinderen moeten samenspelen, dus dit moet hen aangeleerd worden. Oudere kinderen 

worden tijdens deze fase ook vaardigheden aangeleerd om zo zelfstandig mogelijk te 

functioneren. 

 

Van de sessies waarop dit onderzoek gebaseerd is, werd een indicatie gemaakt van de 

fase waarin de therapie zich bevond. Eén kind bevond zich in de gefilmde sessie in fase 

één. Tot fase drie, vier en vijf behoorden telkens vijf kinderen tijdens hun gefilmde 

sessie. 

 

3.2.2 Codeerschema 

In dit onderzoek werd nagegaan welk gedragingen de therapeut en het kind stellen 

tijdens een therapiesessie. Elk gedrag werd gecodeerd en bij enkele gedragingen werden 

ook enkele parameters gecodeerd om het gedrag zo precies mogelijk te definiëren. Er 

wordt verder een onderscheid gemaakt tussen gedragingen die zich op een welbepaald 

moment voordoen, en gedragingen die zich over een bepaalde tijdsspanne voordoen. In 

totaal werden zes categorieën van gedragingen gecodeerd. 

 

De eerste categorie is het kijkgedrag van het kind. Deze gedragingen werden gecodeerd 

als tijdsduur en elke verandering in kijkgedrag werd vastgelegd. Er waren verschillende 

mogelijkheden van kijkgedrag. Het kind kon kijken naar het lichaam van de therapeut 

terwijl de therapeut niets doet. Het kind kon ook kijken naar de handeling van de 

therapeut, waarbij de therapeut iets deed met een voorwerp. Ook het kijken naar een 

voorwerp dat de therapeut vast heeft, telde als kijken naar handeling van de therapeut. 

Verder kon het kind naar het gezicht van de therapeut kijken, wat geïnterpreteerd kan 

worden als oogcontact maken. Het kind kon kijken naar zijn eigen voorwerp waar het 

mee bezig was. Voorwerpen waar het kind mee speelde en die binnen bereik van het 

kind lagen, werden hier ook toe gerekend. Wanneer het voorwerp verder lag of er noch 
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door het kind noch door de therapeut mee gespeeld werd, werd dit zo gecodeerd. 

Daarnaast kon het kind naar een andere persoon kijken die in de therapieruimte 

aanwezig was, maar die niet de therapeut was. Tenslotte was er ook de mogelijkheid 

van onduidelijk kijkgedrag, wanneer de ogen van het kind niet zichtbaar waren of 

wanneer het voorwerp het kind naar keek buiten het bereik van de camera lag. 

 

De communicatie van het kind werd vastgelegd in de tweede categorie, deze werden 

gecodeerd op bepaalde tijdstippen. Als eerste kon het kind lachen, dit werd enkel 

gecodeerd wanneer het gelach hoorbaar was. Het kind kon zich ook non-verbaal 

duidelijk maken door een gebaar te tonen zonder taal. Daarnaast kon het kind ofwel een 

vocalisatie (geluid of woordapproximatie) ofwel een woord ofwel een zin (vanaf twee 

woorden die in een adem uitgesproken werden) produceren. Zowel bij non-verbale als 

talige communicatie werden bijkomende parameters gedefinieerd. Een parameter 

waarvan gebruikt gemaakt werd tijdens dit onderzoek, was die van de functie van het 

gedrag. Er was keuze uit een declaratieve, imperatieve of onduidelijke functie. Tenslotte 

was er nog een laatste mogelijkheid binnen de categorie van de communicatie van het 

kind, namelijk wanneer het kind een handeling met een voorwerp uitvoerde, dat niet tot 

spelen kon worden gerekend.  

 

De derde categorie bestond uit het spelgedrag van het kind, maar werd binnen het kader 

van deze masterproef niet gebruikt bij de interpretatie van de gegevens. Er wordt dan 

ook niet verder op ingegaan. Hetzelfde geldt voor de vierde categorie, die van 

ongewenst gedrag van het kind. 

 

Handelingen van de therapeut werden geclassificeerd in de vijfde categorie. Ze werden 

gecodeerd gedurende een bepaalde tijdsspanne. De therapeut kon iets tastbaars geven 

aan het kind, bijvoorbeeld een stuk speelgoed. Ook kon de therapeut een activiteit geven 

aan het kind, bijvoorbeeld het kind kietelen. Ander gedrag dat de therapeut kon 

vertonen was wijzen, tonen of een gebaar maken. Verder kon de therapeut spelgedrag 

tonen. De therapeut kon hulp bieden aan het kind, door een stuk speelgoed vast te 

houden, iets voor het kind te doen,… Wanneer de therapeut het kind echter begeleidde 

om iets tot een goed einde te brengen, werd dit als fysiek begeleiden gezien. Tenslotte 



41 

 

kon de therapeut kijken naar het kind, zonder verder iets te doen. Wanneer het gedrag 

niet binnen een van deze categorieën paste, werd dit aangeduid als ander gedrag. Om 

het gedrag van de therapeut verder te verfijnen, werd gebruikt gemaakt van parameters. 

Wanneer de therapeut iets tastbaars of een activiteit gaf, naar iets wees, een gebaar 

maakte, het kind fysiek begeleidde of spelgedrag vertoonde, moest onderscheid gemaakt 

worden in de bedoeling van de therapeut hiermee. Dit kon prompten, belonen, volgen of 

iets anders zijn. Daarnaast werden nog enkele andere parameters gecodeerd, maar deze 

waren niet relevant voor dit onderzoek en worden dan ook niet vermeld. 

 

Tenslotte was er nog een laatste categorie, die van de taal van de therapeut. De 

therapeut kon een vocalisatie, een woord of een zin uitbrengen, waarbij dezelfde regels 

golden als bij het kind. Ook hier moest aangeduid worden wat de bedoeling (prompten, 

belonen, volgen of iets anders) van de therapeut met dit gedrag was. 

 

3.3 Procedure 

 

Bij elk kind werd afgesproken in welke sessie er zou gefilmd worden. Wanneer het kind 

en de therapeut tijdens de sessie niet goed in beeld waren, werd nog een tweede sessie 

gefilmd. De sessie vond plaats in de therapieruimte van de therapeut, waar het kind 

gewoonlijk de therapie volgde. De therapie verliep zoals deze in normale 

omstandigheden zou verlopen. De camera werd opgesteld op een plaats waarbij zowel 

kind als therapeut goed in beeld waren, zonder het verloop van de sessie te storen. 

Wanneer het nodig was om een goed beeld van zowel het kind als de therapeut te 

behouden, werd de camera verplaatst. De sessies duurden gemiddeld een halfuur en 

werden integraal opgenomen met de camera. Nadien werd een kwartier van de opname 

gecodeerd. Gemiddeld was dit vijf minuten na aanvang van de therapie, tenzij het kind 

en therapeut op dat moment niet goed in beeld waren. Het filmpje werd vijf maal 

opnieuw bekeken, elke categorie van gedragingen werden dus apart gecodeerd. Indien 

er ongewenst gedrag van het kind was, werd nog een zesde keer gekeken. De codering 

van het kijkgedrag gebeurde aan halve snelheid, zodat elke kleine verandering 

opgemerkt werd. De codering gebeurde door twee onafhankelijke codeerders. Op basis 

van negen therapiesessies werd de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid berekend. 
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3.4 Statistische analyses 

 

Om de statistische analyses te maken, werden eerst twee nieuwe categorieën van 

gedragingen vastgelegd in het programma ‘The Observer XT 9’. De eerste categorie 

was deze van sociaal-communicatief gedrag van het kind en hiervoor werden 

verschillende gedragingen samengevoegd. Dit waren kijken door het kind naar het 

gezicht van de therapeut en alle onderdelen van de communicatie-categorie van het 

kind: lachen, vocalisatie, woord, zin, handeling en non-verbale handelingen. Deze 

gedragingen werden, voor zo ver mogelijk, verder onderverdeeld naar declaratief en 

imperatief gedrag. De tweede categorie was deze van de technieken van de therapeut. 

Hiertoe behoorden het tastbaars geven van iets, activiteit geven, spelgedrag, fysiek 

begeleiden, wijzen, gebaar, tonen, ander gedrag en de taal van de therapeut, namelijk 

vocalisaties, woorden en zinnen. Deze gedragingen werden gekozen omdat ze gebruikt 

werden als techniek. Deze categorie werd nog verder onderverdeeld naar gelang de 

bedoeling van de therapeut (prompten, belonen, volgen). Wanneer het gedrag met een 

andere bedoeling voorkwam, werd dit uitgesloten van de analyse. 

 

Op deze gegevens werden dan correlaties berekend en werd gebruik gemaakt van de 

paired samples t-test en repeated measures. Meer hierover in het resultatenhoofdstuk. 
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4 RESULTATEN 

 

4.1 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

 

De sessies werden door twee onafhankelijke personen gecodeerd, na een training in het 

codeerschema. Op basis van negen sessies werd de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

berekend met behulp van het computerprogramma ‘The observer XT 9’. Kappa bedroeg 

0,67. 

 

4.2 Preliminaire analyses 

 

In dit onderzoek worden twee groepen van variabelen onderzocht, met enkele 

subgroepen. Enerzijds zijn er de interventies van de therapeut, die bestaan uit prompten, 

belonen en volgen. Anderzijds is er het sociaal-communicatief gedrag van het kind, dat 

onderverdeeld wordt naargelang de functie: declaratief en imperatief sociaal-

communicatief gedrag. Er dient opgemerkt te worden dat er ook sociaal-communicatief 

gedrag met een andere functie wordt gesteld. Dit is meegenomen in het totaal sociaal-

communicatief gedrag. 

 

Gedurende 15 minuten van een sessie vonden er gemiddeld 368 interventies van de 

therapeut plaats, dat zijn er gemiddeld 25 per minuut. Van deze interventies waren er 

gemiddeld 252 prompts, 65 beloningen en werd het kind 50 keer gevolgd. Per minuut 

komt dit neer op 17 prompts, 4 beloningen en 3 keer dat het kind gevolgd werd. Het 

kind stelt in de vijftien minuten die gecodeerd werden gemiddeld 215 sociaal-

communicatieve gedragingen. Per minuut zijn dit er gemiddeld 14. In gemiddeld 93 

keer van de gevallen is het sociaal-communicatief gedrag declaratief van aard en in 

gemiddeld 62 keer imperatief. Per minuut zijn dit gemiddeld 6 declaratieve en 4 

imperatieve sociaal-communicatieve gedragingen. 

 

Daarnaast kan ook gekeken worden naar de hoeveelheid tijd van de sessie die besteed 

wordt aan het uitvoeren van interventies en het stellen van sociaal-communicatief 

gedrag. Voor interventies en gedragingen die op een bepaald moment werden gesteld, 
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werd de tijdsduur geschat op basis van de observaties. Deze geschatte tijdsintervallen 

zijn te vinden in tabel 1. Van de 15 minuten was de therapeut gemiddeld 9 minuten en 

15 seconden bezig met het uitvoeren van interventies. Per minuut besteedde ze hier 

gemiddeld 37 seconden aan. Van deze tijd gaf ze gedurende 7 minuten en 30 seconden 

prompts (of gedurende 30 seconden per minuut), gedurende 30 seconden beloningen (of 

gedurende 2 seconden per minuut) en volgde ze het kind gedurende 1 minuut en 20 

seconden (of gedurende 5 seconden per minuut). 

Het kind besteedde gemiddeld 5 minuten en 10 seconden van de 15 minuten aan het 

stellen van sociaal-communicatief gedrag. Dit zijn 20 seconden per minuut. Hiervan 

werden 2 minuten en 30 seconden besteed aan declaratief sociaal-communicatief gedrag 

(of 10 seconden per minuut) en 1 minuut en 30 seconden aan imperatief sociaal-

communicatief gedrag (of 6 seconden per minuut). 

 

Tabel 1. Geschatte tijdsintervallen 
Interventie of gedrag Geschat 

tijdsinterval 

Vocalisatie 1,5 seconde 

Woord 1 seconde 

Zin 2 seconden 

Lachen 2 seconden 

Handeling met voorwerp 5 seconden 

Enkel non-verbaal 1,5 seconde 

 

4.3 Onderzoeksvraag 1: Is er een verband tussen de hoeveelheid interventies van 

de therapeut en het aantal sociaal-communicatieve gedragingen van het kind 

tijdens één sessie? 

 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden werden correlaties berekend tussen de 

hoeveelheid interventies die de therapeut toepaste tijdens één sessie en de hoeveelheid 

sociaal-communicatieve gedragingen die een kind stelde tijdens dezelfde sessie. 

Daarnaast werden ook de correlaties berekend, wanneer de technieken volgens soort 

opgesplitst werden, namelijk prompten, belonen of volgen, en wanneer een onderscheid 
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werd gemaakt tussen de functie van het sociaal-communicatief gedrag, namelijk 

declaratief en imperatief. De correlaties worden telkens op twee manieren berekend. Als 

eerste wordt het aantal interventies gecorreleerd met het aantal sociaal-communicatieve 

gedragingen. Deze resultaten zijn te vinden in tabel 2. Vervolgens wordt de tijdsduur 

van de interventies gecorreleerd met de tijdsduur van de sociaal-communicatieve 

gedragingen binnen één sessie. Deze resultaten zijn te vinden in tabel 3. 

 

Tabel 2. Correlaties tussen aantal interventies van de  therapeut en sociaal-

communicatieve gedragingen kind 
 Aantal_ 

TT_ 

alle 

Aantal_ 

TT_ 

prompt 

Aantal_ 

TT_ 

beloning 

Aantal_ 

TT_ 

volgen 

Aantal_ 

SCG_ 

alle 

Aantal_ 

SCG_ 

decl 

Aantal_ 

SCG_ 

imp 

Aantal_TT_alle 1 0,924** 0,705** 0,468 0,504* 0,338 0,141 

Aantal_TT_prompt  1 0,474 0,317 0,505* 0,404 -0,032 

Aantal_TT_beloning    1 0,210 0,247 0,790 0,332 

Aantal_TT_volgen    1 0,301 0,163 0,139 

Aantal_Tot_SCG_alle     1 0,760** 0,613* 

Aantal_Tot_SCG_decl      1 0,214 

Aantal_Tot_SCG_imp       1 

* p < 0,05, ** p < 0,01 

Noot: aantal_TT_alle: totaal aantal interventies therapeut tijdens 1 sessie; aantal_TT_prompt: aantal 

prompts van de therapeut tijdens 1 sessie; aantal_TT_beloning: aantal beloningen van de therapeut tijdens 

1 sessie; aantal_TT_volgen: aantal keer volgen van de therapeut tijdens 1 sessie; Aantal_SCG_alle: totaal 

aantal sociaal-communicatieve gedragingen van het kind tijdens 1 sessie; Aantal_SCG_decl: aantal 

declaratieve sociaal-communicatieve gedragingen van het kind tijdens 1 sessie; Aantal_SCG_imp: aantal 

imperatieve sociaal-communicatieve gedragingen van het kind tijdens 1 sessie. 

 

4.3.1 Algemeen 

Wanneer er naar het aantal interventies en sociaal-communicatieve gedragingen wordt 

gekeken, wordt een verband gevonden tussen enerzijds het totaal aantal interventies die 

de therapeut toepast tijdens een sessie en anderzijds het totaal aantal sociaal-

communicatief gedrag dat een kind stelt tijdens dezelfde sessie, met r=0,504 en p<0,05. 

Hoe meer technieken een therapeut gebruikt tijdens een sessie, hoe meer sociaal-

communicatief gedrag het kind vertoont en omgekeerd. 
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Tussen de tijdsduur van de interventies en de tijdsduur van de sociaal-communicatieve 

gedragingen van het kind werd geen significante correlatie gevonden. 

 

Tabel 3. Correlaties tussen tijdsduur van de interventies van de  therapeut en tijdsduur 

van de sociaal-communicatieve gedragingen kind 
 duur_ 

TT_ 

alle 

duur_ 

TT_ 

prompt 

duur_ 

TT_ 

beloning 

duur_ 

TT_ 

volgen 

duur_ 

SCG_ 

alle 

duur_ 

SCG_ 

decl 

duur_ 

SCG_ 

imp 

duur_TT_alle 1 0,963** 0,149 0,491 0,437 0,219 0,212 

duur_TT_prompt  1 0,072 0,274 0,318 0,127 0,191 

duur_TT_beloning    1 -0,169 0,326 0,024 -0,038 

duur_TT_volgen    1 0,421 0,386 0,182 

duur_Tot_SCG_alle     1 0,800** 0,469 

duur_Tot_SCG_decl      1 0,167 

duur_Tot_SCG_imp       1 

* p < 0,05, ** p < 0,01 

Noot: duur_TT_alle: tijdsduur interventies therapeut tijdens 1 sessie; duur_TT_prompt: tijdsduur prompts 

van de therapeut tijdens 1 sessie; duur_TT_beloning: tijdsduur beloningen van de therapeut tijdens 1 

sessie; duur_TT_volgen: tijdsduur volgen van de therapeut tijdens 1 sessie; duur_SCG_alle: tijdsduur 

sociaal-communicatieve gedragingen van het kind tijdens 1 sessie; duur_SCG_decl: tijdsduur declaratieve 

sociaal-communicatieve gedragingen van het kind tijdens 1 sessie; duur_SCG_imp: tijdsduur imperatieve 

sociaal-communicatieve gedragingen van het kind tijdens 1 sessie. 

 

4.3.2 Opsplitsing volgens technieken therapeut 

Wanneer de technieken opgesplitst worden naar soort en naar de aantallen kijken, wordt 

een positief verband gevonden tussen het aantal prompts die een therapeut geeft 

gedurende een sessie en het totaal aantal sociaal-communicatieve gedragingen van het 

kind tijdens diezelfde sessie, met r=0,505 en p<0,05. Hoe meer prompts een therapeut 

geeft tijdens een sessie, hoe meer sociaal communicatief gedrag een kind zal stellen. Dit 

verband kan ook omgekeerd geïnterpreteerd worden. Voor de technieken belonen en 

volgen werden geen significante effecten gevonden. 

Er werden geen significante correlaties gevonden tussen de tijdsduur van de 

verschillende technieken en de tijdsduur van de sociaal-communicatieve gedragingen 

van het kind. 
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4.3.3 Opsplitsing volgens functie van sociaal-communicatief gedrag kind 

Er werden geen significante effecten gevonden voor de functie van het sociaal-

communicatief gedrag van het kind, noch voor het aantal, noch voor de tijdsduur. 

 

4.4 Onderzoeksvraag 2: Kan er een verschil gevonden worden tussen het 

gemiddeld aantal spontaan sociaal-communicatief gedrag en het gemiddeld 

aantal uitgelokt sociaal-communicatief gedrag van het kind? 

 

Om deze onderzoeksvraag te operationaliseren werd allereerst een manier gezocht om 

de sessies met elkaar te kunnen vergelijken. Omdat niet alle kinderen evenveel sociaal-

communicatief gedrag stellen was een rechtstreekse vergelijking niet mogelijk. Om dit 

probleem te verhelpen werden verschillende ratio’s berekend. Er werd een onderscheid 

gemaakt tussen spontaan sociaal-communicatief gedrag, dit is gedrag dat niet 

onmiddellijk voorafgegaan wordt door een interventie van de therapeut, en uitgelokt 

sociaal-communicatief gedrag, dit is gedrag dat binnen de drie seconden volgt op een 

interventie van de therapeut. Per sessie werd dit aantal spontaan sociaal-communicatief 

gedrag uitgezet tegen het totaal aantal sociaal-communicatief gedrag, hetzelfde 

gebeurde voor het uitgelokt sociaal-communicatief gedrag. De ratio vertelt dan hoeveel 

van het sociaal-communicatief gedrag uitgelokt is en hoeveel spontaan gesteld werd. 

Om nog verder een onderscheid te maken tussen de functie van het spontaan sociaal-

communicatief gedrag, werd respectievelijk het declaratieve sociaal-communicatief 

gedrag en imperatieve sociaal-communicatief gedrag uitgezet tegen het totaal sociaal-

communicatief gedrag. Dit onderscheid werd ook gemaakt bij het uitgelokt sociaal-

communicatief gedrag 

 

Vervolgens werden de ratio’s per categorie (spontaan en uitgelokt sociaal-

communicatieve gedragingen en de onderverdelingen volgens functie) met elkaar 

vergeleken. Eerst werd onderzocht of er een algemeen verschil tussen de gemiddelde 

ratio’s van spontaan en uitgelokt sociaal-communicatief gedrag kon gevonden worden. 

Vervolgens werd onderzocht of er ook verschillen konden gevonden worden in de 

gemiddelde ratio’s naargelang de functie van het sociaal-communicatief gedrag. Om 

deze verschillen te onderzoeken werd gebruikt gemaakt van een t-test voor afhankelijke 
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steekproeven, de paired samples t-test. De resultaten hiervan zijn te vinden in tabel 4. 

Ze zijn grafisch voorgesteld in figuur 1. 

 

4.4.1 Algemeen 

Het eerste paar dat vergeleken werd, waren de ratio’s van spontaan sociaal-

communicatief gedrag en de ratio’s aantal uitgelokte sociaal-communicatief gedrag. De 

gemiddelde ratio over alle sessies heen van het spontaan sociaal-communicatief gedrag 

was 0,332 en de gemiddelde ratio van uitgelokt sociaal-communicatief gedrag 0,668. Er 

werd een significant verschil gevonden met t(15) = -3976 en p = 0,001. Er is dus 

significant minder spontaan sociaal-communicatief gedrag dan uitgelokt sociaal-

communicatief gedrag. 

 

Tabel 4. Resultaten paired samples t-test 
Paren  Gemiddelden t-

waarde 

vrijheidsgraden significantie 

Paar 1 Spon_SCG_alle 0,332 -3,976 15 0,001 

 Uitg_SCG_alle 0,668    

Paar 2 Spon_SCG_decl 0,231 -4,899 15 0,000 

 Uitg_SCG_decl 0,792    

Paar 3 Spon_SCG_imp 0,210 -4,173 15 0,001 

 Uitg_SCG_imp 0,670    

* p < 0,05, ** p < 0,01 

Noot: spon_SCG_alle: ratio spontaan sociaal-communicatief gedrag; uitg_SCG_alle: ratio uitgelokt 

sociaal-communicatief gedrag; spon_SCG_decl: ratio spontaan declaratief sociaal-communicatief gedrag; 

uitg_SCG_decl: ratio uitgelokt declaratief sociaal-communicatief gedrag; spon_SCG_imp: ratio spontaan 

imperatief sociaal-communicatief gedrag; uitg_SCG_imp: ratio uitgelokt imperatief sociaal-

communicatief gedrag. 

 

4.4.2 Opsplitsing volgens functie van sociaal-communicatief gedrag 

Het tweede paar was de vergelijking tussen de ratio’s van het spontaan declaratief 

sociaal-communicatief gedrag en de ratio’s van het uitgelokte declaratief sociaal-

communicatief gedrag. De gemiddelde ratio van het declaratief spontaan sociaal-

communicatief gedrag was 0,231 en die van het declaratief uitgelokt sociaal-
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communicatief gedrag 0,792. Er werd een significant verschil gevonden tussen met 

t(15) = -4,899 en p = 0,000. Er is een significant verschil in het aantal spontaan en 

uitgelokt declaratief sociaal-communicatief gedrag, waarbij er meer uitgelokt declaratief 

sociaal-communicatief gedrag vertoond werd. 

 

Figuur 1. Vergelijking spontaan en uitgelokt sociaal-communicatief gedrag 

 

 

Vervolgens werd ook een vergelijking gemaakt tussen het spontaan imperatief sociaal-

communicatief gedrag en het uitgelokt imperatief sociaal-communicatief gedrag. De 

gemiddelde ratio van het spontaan imperatief sociaal-communicatief gedrag was 0,210 

en die van het uitgelokt imperatief sociaal-communicatief gedrag 0,670. Ook hier werd 

een significant verschil gevonden, met t(15) = -4,171 en p = 0,001. Er werd meer 

imperatief sociaal-communicatief gedrag vertoond vlak na een techniek van de 

therapeut dan spontaan. 

 

4.5 Onderzoeksvraag 3: Kan er een verschil gevonden worden tussen de 

effectiviteit van de verschillende technieken wat betreft het uitlokken van 

sociaal-communicatief gedrag? 

 

Om deze onderzoeksvraag te operationaliseren werden opnieuw ratio’s berekend, deze 

keer omdat ook de therapeuten niet allemaal even veel interventies gebruiken tijdens 

hun sessies en een rechtstreekse vergelijking ook hier onmogelijk was. Om de ratio’s te 

berekenen werd het aantal uitgelokt sociaal-communicatief gedrag (dit wil zeggen 

sociaal-communicatief gedrag dat binnen drie seconden volgt op een interventie van de 

therapeut) uitgezet tegen het aantal interventies van de therapeut. Dit werd gedaan voor 
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de verschillende technieken, prompten, belonen en volgen. Zo werd bijvoorbeeld het 

aantal sociaal-communicatief gedrag dat binnen de drie seconden volgde op een prompt, 

uitgezet tegen het aantal prompts. Op deze manier werd onderzocht in hoeveel van de 

gevallen een interventie effectief was, dit wil zeggen, binnen de drie seconden gevolgd 

door sociaal-communicatief gedrag. Vervolgens werden deze ratio’s met elkaar 

vergeleken zodat er eventueel een verschil kon gevonden worden tussen de effectiviteit 

van de verschillende technieken. 

 

Om gebruik te mogen maken van repeated measures moet aan een aantal voorwaarden 

voldaan worden. Allereerst moeten de data bij dezelfde subjecten verzameld worden, 

ofwel op verschillende momenten, ofwel in verschillende condities van eenzelfde 

experiment. De data uit dit onderzoek sluiten hierbij aan. De drie technieken die 

toegepast werden op de kinderen kunnen gezien worden als drie verschillende condities 

van eenzelfde experiment. Vervolgens moeten de data minstens van intervalniveau zijn, 

wat voor de gegevens van dit onderzoek het geval is. Anderzijds moeten de data 

normaal verdeeld zijn, of de normaalverdeling op zijn minst benaderen. Om te testen of 

de gegevens uit dit onderzoek aan deze voorwaarde voldeed, werd de skewness en 

kurtosis berekend van de verschillende variabelen. De resultaten zijn te vinden in tabel 

5. Alle variabelen, dit zijn de ratio’s van prompt gevolgd door sociaal-communicatief 

gedrag, beloning gevolgd door sociaal-communicatief gedrag en volgen gevolgd door 

sociaal-communicatief gedrag, resulteerden in een skewness en kurtosis tussen -1 en 1, 

waaruit we kunnen besluiten dat ze de normaalverdeling genoeg benaderen om de 

repeated measures te kunnen uitvoeren.  

 

Tabel 5. Resultaten skewness en kurtosis 
Variabelen Skewness Kurtosis 

Prompt_en_SCG -0,759 -0,227 

Beloning_en_SCG 0,313 -0,742 

Volgen_en_SCG -0,490 -0,413 

Noot: Prompt_en_SCG: ratio prompts die gevolgd worden door sociaal-communicatief gedrag; 

beloning_en_SCG: ratio beloningen die gevolgd worden door sociaal-communicatief gedrag; 

volgen_en_SCG: ratio van techniek volgen die gevolgd wordt door sociaal-communicatief gedrag. 
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4.5.1 Algemeen 

De gemiddelde ratio’s van de verschillende technieken zijn te vinden in tabel 6. 

Gemiddeld gezien was de ratio van prompten 0,399. Dit wil zeggen dat prompten in 

39,9 % van de gevallen gevolgd werd door sociaal-communicatief gedrag. Bij belonen 

was de gemiddelde ratio 0,270. Belonen werd dus in 27% van de gevallen gevolgd door 

sociaal-communicatief gedrag. Voor volgen was de gemiddelde ratio 0,491, volgen 

werd dus in 49,1% van de gevallen gevolgd door sociaal-communicatief gedrag.  

 

Vervolgens werd bekeken of Mauchly’s test of sphericity significant was, zodat de 

gegevens geïnterpreteerd konden worden. Dit was het geval met ²(2) = 7,125 en p = 

0,028. Hierna werd berekend of er een hoofdeffect van soort techniek kon worden 

gevonden, of met andere woorden, of het gevonden verschil in de gemiddelde ratio’s 

van de verschillende technieken ook een significant verschil was. Hiervoor werd 

bekeken of de multivariate test significant was via de methode van Wilk’s Lambda. 

Deze was significant met F(2,14) = 32,444 en p = 0,000. Hieruit kon besloten worden 

dat minstens één van de gevonden verschillen significant was. Om te kunnen besluiten 

hoeveel en welke verschillen significant waren, werden contrasten opgesteld en deze 

werden getoetst op hun significantie. De resultaten hiervan zijn te vinden in tabel 7. 

 

Tabel 6. Gemiddelde ratio’s voor repeated measures 
Variabelen Gemiddelde 

Prompt_en_SCG 0,399 

Beloning_en_SCG 0,270 

Volgen_en_SCG 0,491 

Noot: Prompt_en_SCG: ratio prompts die gevolgd worden door sociaal-communicatief gedrag; 

beloning_en_SCG: ratio beloningen die gevolgd worden door sociaal-communicatief gedrag; 

volgen_en_SCG: ratio van techniek volgen die gevolgd wordt door sociaal-communicatief gedrag. 

 

4.5.2 Vergelijking effectiviteit prompten en belonen 

Het eerste contrast was de vergelijking tussen de ratio’s van prompten en de ratio’s van 

belonen. Dit contrast was significant met F(1,15) = 11,542 en p = 0,004. Hieruit kon 

besloten worden dat het verschil tussen de gemiddelde ratio’s, of de effectiviteit wat 

betreft het uitlokken van sociaal-communicatief gedrag, significant van elkaar 
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verschilde. Prompten werd significant vaker gevolgd door sociaal-communicatief 

gedrag dan belonen. 

 

4.5.3 Vergelijking effectiviteit belonen en volgen 

Het tweede contrast was de vergelijking tussen de gemiddelde ratio’s van beloning en 

volgen. Ook dit contrast was significant met F(1,15) = 47,899 en p = 0,000. Hieruit kon 

geconcludeerd worden dat het gevonden verschil tussen de gemiddelde ratio’s 

significant was en dat volgen significant vaker gevolgd werd door sociaal-

communicatief gedrag dan belonen. De effectiviteit wat betreft het uitlokken van 

sociaal-communicatief gedrag lag dus hoger bij volgen dan bij belonen. 

 

Tabel 7. Resultaten contrasten repeated measures 
Contrasten F-waarde Vrijheidsgraden 

fout 

Vrijheidsgraden 

contrast 

significantie 

Prompt en beloning 11,542 15 1 0,004 

Beloning en volgen 47,899 15 1 0,000 

Prompt en volgen 2,923 15 1 0,108 

 

4.5.4 Vergelijking effectiviteit prompten en volgen 

Het derde en laatste contrast betrof de vergelijking tussen de gemiddelde ratio’s van 

prompten en volgen. Dit contrast was echter niet significant met F(1,15) = 2,923 en p = 

0,108. Het besluit dat volgen vaker gevolgd werd door sociaal-communicatief gedrag 

dan prompten, kon dus niet getrokken worden. Prompten en volgen verschillen niet 

significant in hun effectiviteit wat betreft het uitlokken van sociaal-communicatief 

gedrag. 
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5 DISCUSSIE 

 

Heel wat onderzoek in verband met therapieën voor ASS heeft zich gefocust op de 

werkzaamheid van de therapieën (bijvoorbeeld Odom et al., 2010a). Toch is het niet 

duidelijk waarom deze, vaak uitgebreide en intensieve, therapieën werken. In deze 

masterproef werd getracht een aanzet tot het antwoord op deze vraag te geven. Er werd 

gefocust op toegepaste gedragsanalyse, de veruit meest onderzochte therapie voor 

kinderen met ASS. Enkele veelgebruikte technieken uit deze therapiestroming, 

prompten, belonen en volgen, werden onder de loep genomen. Het doel was om uit te 

zoeken of deze interventies bijdroegen aan het ontwikkelen van sociaal-communicatief 

gedrag en indien dit zo was, in welke mate deze technieken hier dan aan bijdroegen. 

 

Om hier een antwoord op te geven, werden drie onderzoeksvragen opgesteld. Het 

verband tussen de hoeveelheid interventies en de hoeveel sociaal-communicatief gedrag 

binnen één sessie werd in kaart gebracht. Daarnaast werd onderzocht of er een verschil 

was tussen de hoeveelheid spontaan sociaal-communicatief gedrag en de hoeveelheid 

uitgelokt sociaal-communicatief gedrag binnen één sessie. Tenslotte werden de drie 

technieken met elkaar vergeleken op vlak van effectiviteit wat betreft het uitlokken van 

sociaal-communicatief gedrag. 

 

5.1 Conclusies onderzoeksvragen 

 

Algemeen werd een positieve correlatie gevonden tussen de hoeveelheid interventies en 

de hoeveelheid sociaal-communicatief gedrag. Hoe meer interventies de therapeut 

uitvoert, hoe meer sociaal-communicatief gedrag het kind stelt. Dit verband kan 

uiteraard ook omgekeerd geïnterpreteerd worden, waarbij de therapeut meer interventies 

gaat uitvoeren bij kinderen die vaker sociaal-communicatief gedrag stellen. Dit verband 

werd gevonden voor het aantal interventies en sociaal-communicatief gedrag, maar niet 

voor de lengte van dit gedrag. Mogelijks is het dus belangrijker om meer (kortere) 

interventies uit te voeren, dan een beperkter aantal, maar langere interventies.  

Ook voor het aantal keer dat men de techniek van prompten gebruikte, werd een 

positieve correlatie gevonden met het aantal sociaal-communicatieve gedragingen dat 
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het kind stelde. Hoe vaker er dus geprompt werd, hoe vaker het kind sociaal-

communicatief gedrag stelde. Opnieuw is het ook mogelijk dat een therapeut meer gaat 

prompten wanneer een kind vaker sociaal-communicatief gedrag stelt. Ook dit effect 

werd niet gevonden voor de lengte van het prompten en de lengte van het sociaal-

communicatief gedrag. Mogelijks speelt ook hier het aantal prompts een grotere rol dan 

de duur ervan. 

Voor de technieken belonen en volgen werden geen correlaties gevonden. Het is 

mogelijk dat dit verklaard kan worden doordat er veel vaker prompts werden gebruikt 

dan belonen en volgen. Prompts kwamen ongeveer vijf maal zo vaak voor als belonen 

en volgen. Ook in tijdsduur werd veel meer tijd besteed aan het geven van prompts, dan 

aan het geven van beloningen en het volgen van het kind. 

Wanneer de functie van het sociaal-communicatief gedrag bekeken werd, werden ook 

geen correlaties gevonden, noch met het geheel van interventies, noch met een 

specifieke techniek. Alhoewel het totale sociaal-communicatief gedrag wel samenhangt 

met het aantal interventies en specifiek met prompten, is er geen verband met het 

declaratief of imperatief sociaal-communicatief gedrag. Mogelijks kan dit verklaard 

worden door het feit dat er nog ander sociaal-communicatief gedrag wordt gesteld dan 

declaratief en imperatief sociaal-communicatief gedrag, waardoor het aandeel van het 

declaratief en imperatief sociaal-communicatief gedrag in het totale sociaal-

communicatief gedrag kleiner is. 

 

Wat correlaties niet kunnen, zijn de richting van een verband aantonen. Om hieraan 

tegemoet te komen, werd een vergelijking gemaakt tussen het aantal spontaan en 

uitgelokt sociaal-communicatief gedrag. Er werd gevonden dat er algemeen meer 

uitgelokt dan spontaan sociaal-communicatief gedrag is, meer specifiek wordt er dubbel 

zoveel uitgelokt sociaal-communicatief gedrag gesteld dan spontaan sociaal-

communicatief gedrag. Dit lijkt er op te wijzen dat de technieken hun doel bereiken en 

effect hebben op het uitlokken van sociaal-communicatief gedrag.  

Deze vergelijking werd ook gemaakt voor spontaan en uitgelokt en declaratief en 

imperatief sociaal-communicatief gedrag. Voor beide subcategorieën van sociaal-

communicatief gedrag werd meer uitgelokt sociaal-communicatief gedrag dan spontaan 

sociaal-communicatief gedrag gevonden. In beide gevallen kwam uitgelokt sociaal-
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communicatief gedrag zo’n 3,5 keer zo vaak voor als spontaan sociaal-communicatief 

gedrag. Ook hier lijken de technieken dus hun doel te bereiken, en slagen ze er in om 

twee belangrijke soorten sociaal-communicatief gedrag uit te lokken. Wat niet kon 

aangetoond worden met correlaties, lijkt dus toch te gelden: de interventies hebben een 

invloed op het uitlokken van zowel declaratief als imperatief sociaal-communicatief 

gedrag. 

 

Nu werd aangetoond dat de interventies sociaal-communicatief gedrag uitlokken, maar 

er werd nog geen antwoord geboden in hoeverre ze dit doen en of er een verschil bestaat 

tussen de verschillende technieken. Na de analyse van de resultaten blijkt dat vooral 

prompten en volgen vaak gevolgd worden door sociaal-communicatief gedrag. Het 

blijkt dat 40% van de prompts en 49% van de gevallen waarin de therapeut het kind 

volgt, gevolgd worden door sociaal-communicatief gedrag. Dit verschil is echter niet 

significant, er kan dus gesteld worden dat prompten en volgen even effectief zijn wat 

betreft het uitlokken van sociaal-communicatief gedrag. Belonen wordt significant 

minder vaak gevolgd door sociaal-communicatief gedrag, zo’n 27% van het belonen 

wordt gevolgd door sociaal-communicatief gedrag. Een mogelijke verklaring is te 

vinden in het feit dat niet elke techniek dezelfde bedoeling heeft. Prompten heeft zeer 

sterk de bedoeling onmiddellijk sociaal-communicatief gedrag uit te lokken, waar het 

dan ook vaak in slaagt. Bij volgen kan hetzelfde gesteld worden, omdat de therapeut op 

deze momenten meegaat in de interesses van het kind of in het sociaal-communicatief 

gedrag dat het kind reeds stelt, in de hoop dat het dan nog meer sociaal-communicatief 

gedrag zal stellen. Het doel van belonen is eerder het versterken van net gesteld sociaal-

communicatief gedrag, waardoor het in de toekomst vaker zal voorkomen, maar 

waarschijnlijk niet onmiddellijk na de beloning. 

 

5.2 Implicaties voor theorie en praktijk 

 

Een eerste implicatie voor de praktijk is het feit dat het effect van volgen blijkbaar 

onderschat wordt. Volgen wordt beduidend minder gebruikt dan prompten, waardoor de 

techniek op het eerste zicht ook niet lijkt samen te hangen met een toename in sociaal-

communicatief gedrag. Wanneer echter naar de effectiviteit van volgen wordt gekeken 
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wat betreft het uitlokken van sociaal-communicatief gedrag, blijkt deze techniek het 

even goed te doen als prompten. Volgen heeft echter als bijkomend voordeel dat het 

initiatief meer bij het kind kan liggen, wat belangrijk blijkt te zijn (Fentress & Lerman, 

2012).  

 

Een tweede implicatie is dat kinderen met ASS spontaan ongeveer even vaak declaratief 

sociaal-communicatief gedrag stellen als imperatief, in tegenstelling tot de bewering 

van Charman (1997). Verder zorgen de gebruikte interventies ervoor dat beide 

subcategorieën van sociaal-communicatief gedrag vaker voorkomen. Dit is van belang, 

omdat sociaal-communicatief gedrag een goeie voorspeller is voor de prognose van 

ASS (Pry, Petersen & Baghdadli, 2009). Ook zijn problemen met sociaal-

communicatief gedrag één van de vroegste tekenen van ASS (Dereu et al., 2011). 

Therapieën die zich hier op focussen, komen dus tegemoet aan de stelling dat het zeer 

belangrijk is om op een zo jong mogelijke leeftijd te starten met begeleiding (Harris & 

Handleman, 2000).  

 

Tenslotte blijkt dat de technieken van prompten, belonen en volgen, ten minste voor een 

deel de effectiviteit van toegepaste gedragsanalyse kunnen verklaren. Het is dus zeker 

aangewezen deze technieken verder te ontwikkelen en een prominente plaats binnen de 

therapie te (blijven) geven. 

 

5.3 Sterktes en beperkingen van huidig onderzoek 

 

Een belangrijke sterkte van deze studie is de innovativiteit ervan. Voor zover geweten 

zijn er nog geen studies die op zoek gaan naar het waarom van de effectiviteit van een 

therapie. Toch is dit een belangrijk punt, zeker omdat de therapieën vaak langdurig en 

intensief zijn. Er is aangetoond dat de gebruikte technieken ook werkelijk hun doel 

bereiken, namelijk het uitlokken van sociaal-communicatief gedrag. 

 

Verder is er, opnieuw voor zover geweten, nog geen video-onderzoek van therapieën bij 

ASS geweest, waarbij in detail geanalyseerd werd wat de therapeut deed en wat het 

effect hiervan op het kind was. Door gebruik te maken van de video-opnames kon de 
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therapie in een natuurlijke setting plaats vinden, op een manier waarin deze ook buiten 

onderzoek gegeven wordt. De gevonden effecten hebben dus een hoge ecologische 

validiteit. 

 

Een grote beperking aan dit onderzoek is de kleine steekproef waarop het gebaseerd is. 

Hierdoor is er weinig zekerheid of de resultaten veralgemeend kunnen worden naar een 

grotere populatie. Hieraan gekoppeld is het feit dat in deze beperkte steekgroep ook nog 

eens veel variatie tussen de kinderen was op verschillende vlakken. De kinderen 

bevonden zich in verschillende stadia van de ABA Play methode, hadden niet allemaal 

even veel therapiesessies achter rug, waren niet allen even verbaal (sommige spraken 

nog niet, anderen produceerden vlot zinnen). Variantie is uiteraard goed om conclusies 

te generaliseren, maar in deze beperkte steekproef kan het er mogelijks voor gezorgd 

hebben dat sommige effecten ofwel versterkt ofwel verzwakt werden. Het is mogelijk 

dat de technieken een ander effect hebben naargelang bepaalde kenmerken van de 

kinderen. In onze kleine steekproef was er echter geen mogelijkheid om effecten op 

verschillende subgroepen van kinderen te onderzoeken. 

 

Een andere beperking is de eerder lage interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, waardoor de 

gevonden effecten vertekend kunnen zijn. De lage interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

kan deels verklaard worden door het ingewikkelde en uitgebreide codeerschema, 

waardoor op veel gedragingen moest gelet worden. Anderzijds waren bepaalde 

gedragingen soms voor interpretatie vatbaar, zeker wat betreft de parameters van die 

gedragingen. Verder was het van sommige gedragingen moeilijk om het precieze start- 

en eindpunt te bepalen.  

 

Een laatste beperking is het feit dat de opgenomen sessies een momentopname waren en 

er dus enkel conclusies in verband met effecten op korte termijn konden getrokken 

worden. Het is niet duidelijk of het sociaal-communicatief gedrag over de sessies heen 

vaker spontaan gesteld werd, wat het uiteindelijke doel is van de therapie.  
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5.4 Suggesties voor toekomstig onderzoek 

 

Het is zeker wenselijk hetzelfde onderzoek over te doen met een grotere steekproef. 

Hierdoor kunnen eventueel wel verschillende subgroepen van kinderen onderscheiden 

worden. Op deze manier kan ook onderzocht worden of bepaalde technieken meer 

effect hebben bij bepaalde (kenmerken van) kinderen. Hierbij kan gedacht worden aan 

het intelligentiequotiënt, de mondigheid van de kinderen, het stadium waarin de 

kinderen zich bevinden, hoe lang het kind reeds in therapie is,… 

 

Verder is het zeker ook interessant om dit onderzoek om te bouwen tot een 

longitudinaal onderzoek, zoals ook duidelijk naar voor komt uit verschillende meta-

analyses (bijvoorbeeld Kasari & Lawton, 2010; Virués-Ortega, 2010). De gegevens uit 

een van de eerste sessies zouden vergeleken kunnen worden met gegevens uit latere 

sessies. Dit zou zeker belangrijke gegevens opleveren wanneer het aantal spontane 

sociaal-communicatieve gedragingen uit meerdere sessies met elkaar vergeleken 

worden, omdat het uiteindelijke doel van de therapie is dat het kind zo veel mogelijk 

spontaan sociaal-communicatief gedrag gaat stellen. Ook zou het kind gefilmd kunnen 

worden in een situatie buiten de therapie om na te gaan of het de geleerde vaardigheden 

ook toepast in andere situaties en een generalisering maakt. 

 

Uiteraard moet dit soort onderzoek ook herhaald worden voor andere technieken die 

gebruikt worden in toegepaste gedragsanalyse. Een belangrijk doel hierbij zou kunnen 

zijn om technieken die weinig tot geen effect hebben uit de therapie te halen en meer te 

focussen op de technieken waarvan bewezen is dat ze ook bijdragen tot het uitlokken en 

aanleren van sociaal-communicatief gedrag, zodat deze sneller en beter verworven 

kunnen worden. Hiernaast kan ook onderzocht worden of de technieken ook effect 

hebben op andere variabelen, bijvoorbeeld stereotiep gedrag.  
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