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Voorwoord 

 Het uitwerken van een thesis is een proces van lange adem waar veel bloed, zweet en 

tranen aan te pas komen. Dit eindresultaat zou echter nooit tot stand zijn gekomen zonder de 

hulp van een aantal personen. Bij deze wens ik van de gelegenheid gebruik te maken om een 

bijzonder dankwoord te betuigen aan volgende personen: 

 Mijn promotor Prof. Dr. H. Roeyers voor de kans die mij werd geboden om me in dit 

onderwerp te verdiepen. Tevens voor het verlenen van de constructieve feedback in het 

eindstadium. 

 Bijzondere dank wil ik laten uitgaan naar Mevr. E. Bruyneel voor haar verbeteringen, 

haar kritische evaluatie en vooral om mij met haar goede raad en tips op het juiste spoor te 

brengen. 

 Tot slot verdient mijn naaste omgeving eveneens een bijzondere vermelding. Dit voor 

de onvoorwaardelijke steun en de vele motiverende woorden. 
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Abstract 

 Inleiding. Het belang van een vroege detectie van autismespectrumstoornis (ASS) en 

vroegtijdige interventies is een onmiskenbaar feit. Het opzet hiervan is een kwaliteitsvoller 

leven voor kinderen met ASS en hun omgeving nastreven. Het huidige prospectief onderzoek 

focust zich op broers en zussen van kinderen met ASS (hoog-risico kinderen). Specifiek wordt 

in deze studie een vergelijking gemaakt tussen de moeder-kind interactie op vijf en tien 

maanden en de taalontwikkeling op tien en veertien maanden tussen laag-risico kinderen en 

hoog-risico kinderen. Na deze afzonderlijk te hebben bekeken, zal het verband tussen de 

moeder-kind interactie en de taalontwikkeling op drie momenten (5-10 maanden, 5-14 

maanden, 10-14 maanden) worden nagegaan. Methode. De steekproef bestaat uit enerzijds 35 

jongere broers en zussen van kinderen met een diagnose ASS (hoog-risico kinderen) en hun 

moeders en anderzijds 35 typisch ontwikkelende kinderen (laag-risico kinderen) en hun 

moeders. Voor de moeder-kind interactie wordt gebruik gemaakt van de ‘Coding Interactive 

Behavior’. De taalontwikkeling wordt nagegaan met de ‘MSEL’ en ‘N-CDI’. Resultaten. Er 

worden op vijf en tien maanden geen significante verschillen gevonden op het vlak van moeder-

kind interactie tussen laag-risico kinderen en hoog-risico kinderen. Wat betreft de 

taalontwikkeling wordt er enkel op tien maanden een significant verschil gevonden op het vlak 

van taalbegrip. Hoog-risico kinderen vertonen dan namelijk een lager niveau van taalbegrip. 

Vervolgens lijkt de moeder-kind interactie op vijf maanden niet in verband te staan met de 

taalontwikkeling op tien en veertien maanden. De moeder-kind interactie op tien maanden 

daarentegen vertoont bij beide steekproeven enkele significante verbanden met de 

taalontwikkeling op veertien maanden. Discussie. In de discussie worden de bevindingen nader 

bekeken en wordt gezocht naar mogelijke verklaringen. Verder komen de sterktes en 

tekortkomingen van deze studie, suggesties voor toekomstig onderzoek en de klinische 

implicaties aan bod. 

 

Kernwoorden: autismespectrumstoornis, moeder-kind interactie, taalontwikkeling, hoog-risico 

kinderen 
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Autismespectrumstoornis 

Definiëring  

 Autismespectrumstoornis (ASS) wordt door de Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, fifth edition (DSM-5) omschreven als een neurobiologische 

ontwikkelingsstoornis gekenmerkt door een dyade van symptoomgebieden (APA, 2013). 

Enerzijds bestaat de tweedeling uit persisterende tekortkomingen in de sociale communicatie en 

sociale interactie in diverse contexten. Anderzijds omvat de dyade beperkte repetitieve 

gedragspatronen, activiteiten of interesses. Autisme wordt sinds 1996 in Vlaanderen officieel 

aanschouwd als een ernstige, complexe en levenslange handicap die de mogelijkheid tot 

zelfstandig functioneren in sterke mate limiteert (Speaks, 2008; Vansingle, Chambres, Auxiette, 

& Gil). 

 De verandering van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders -fourth 

edition-Test Revised (DSM-IV-TR) (APA, 2000) naar DSM-5 (APA, 2013) zorgde voor 

belangrijke veranderingen. Vanuit het dimensioneel perspectief in de DSM-5 vallen de 

verschillende subcategorieën weg en wordt het begrip ‘autismespectrumstoornis’ (ASS) 

geïntroduceerd (Worley & Matson, 2012). In de DSM-IV-TR, gekenmerkt door een categoriaal 

perspectief, was er sprake van een triade van symptoomgebieden: beperkingen in de sociale 

relaties, stoornissen in de verbale en non-verbale communicatie en stereotypische gedragingen 

en interesses. In de DSM-5 wordt deze triade vervangen door hoger vermelde tweeledige 

indeling. Een aantal andere belangrijke wijzigingen zijn de introductie van ernstcriteria, een 

versoepeling van de aanvangsleeftijd, het toevoegen van specifiers en de toelating van heel wat 

comorbide classificaties waaronder taalstoornissen. Dergelijke comorbiditeit met taalstoornissen 

is mogelijk gezien het criterium betreffende afwijkende taalontwikkeling vervallen is (van der 

Sijde, 2013). 

Prevalentie  

 De prevalentie van ASS wordt recent geschat op 60 op 10.000 (Elsabbagh et al., 2012). 

De verhouding tussen normaal begaafd en verstandelijk beperkt bedraagt 50-50 (Elsabbagh et 

al., 2012; Fombonne, 2009). Er is een jongens/meisjes verhouding van respectievelijk 4 op 1 

(Chakrabarti & Fombonne, 2001). Het IQ is mede bepalend voor de voornoemde ratio binnen 

ASS (Brugha et al., 2011; Fombonne, 2009). Mogelijke verklaringen voor deze opvallende 

geslachtsverhouding kunnen worden gevonden in het verschil in vroegtijdige neurobiologische 

ontwikkelingstrajecten en gedragsbeelden die minder worden herkend (Kirkovski, Enticott, & 

Fitzgerald, 2013). 
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Etiologie 

 ASS wordt verklaard door een samenspel van genetica, neurobiologie en omgeving 

(Johnson & Myers, 2007). Vooreerst wordt de heritabiliteit als invloedrijke factor geschat op 

negentig procent (Bailey et al., 1995; Dietz, Swinkels, van Daalen, van Engeland, & Buitelaar, 

2006; Fombonne, 2003; Lahuis et al., 2006). Daarnaast is de biochemische huishouding met 

grote waarschijnlijkheid de trigger om de stoornis tot uiting te laten komen. Tot slot kan de 

omgeving op drie momenten een cruciale rol spelen namelijk prenataal, perinataal en postnataal 

(Johnson & Myers, 2007). 

 Tegenwoordig zijn er drie cognitieve modellen die ernaar streven een verklaring te 

bieden voor de moeilijkheden die gepaard gaan met ASS. Deze modellen verlenen ons een beter 

inzicht in het proces van informatieverwerking en in het gedrag dat personen met ASS daarbij 

vertonen. Daarnaast bieden ze een houvast bij de behandeling van ASS (Roeyers & Warreyn, 

2014; van Lieshout, 2009). 

 De eerste theorie betreft de ‘Theory of Mind’ ontwikkeld door Baron-Cohen, Tager-

Flusberg en Cohen (1994). Deze theorie stelt dat personen met autisme er niet in slagen om het 

perspectief van anderen in te nemen. De tweede theorie stelt een tekort voorop in de executieve 

functies. Deze theorie geeft aan dat mensen met autisme moeilijkheden ervaren bij hogere orde 

controleprocessen die nodig zijn om gedrag te sturen in een voortdurend veranderende 

omgeving (Jurado & Rosselli, 2007). Tot slot behandelt de derde theorie de gebrekkige centrale 

coherentie (Happé & Frith, 2006). Deze refereert naar een afwijkende 

informatieverwerkingsstijl. 

 Deze drie theorieën bieden echter ieder afzonderlijk geen allesomvattende verklaring 

(Bailey, Phillips, & Rutter, 1996). Hieruit volgt dat men zowel genetische, cognitieve als 

neuropsychologische kennis zal moeten verenigen. 

Vroege Symptomatologie 

 De diagnose van een autismespectrumstoornis kan pas betrouwbaar gesteld worden 

vanaf de leeftijd van twee à drie jaar (Charman et al., 2005; Landa, 2008). De gemiddelde 

leeftijd in Vlaanderen ligt zelfs nog beduidend hoger (Renty & Roeyers, 2005). 

 Voorafgaand aan de diagnosestelling zijn er evenwel reeds bepaalde kenmerken 

zichtbaar (Filipek et al., 1999; Werner, Dawson, Osterling, & Dinno, 2000). Verstoringen in de 

sociale alsook de communicatieve ontwikkeling worden naar voren gebracht als één van de 

eerst kenbare signalen. Deze zijn zichtbaar op respectievelijk 9 en 18 maanden (Woods & 
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Wetherby, 2003). Tager-Flusberg (2010) wil de focus daarentegen leggen op een configuratie 

van atypische gedragingen. 

 Door onderzoek naar vroegtijdige signalen hoopt men informatie in te winnen over de 

diverse verschijningsvormen, de ontwikkelingsmechanismen en de grenzen van het 

autismespectrum (Zwaigenbaum et al., 2007). Dit met als finaal doel een vroegtijdige valide 

diagnose te kunnen weerhouden en het opstarten van een gepaste interventie mogelijk te maken 

(Osterling & Dawson, 1994; Volkmar, Lord, Bailey, Schultz, & Klin,2004). Men verwacht op 

die manier vooruitgang in diverse domeinen te kunnen verwezenlijken (Woods & Wetherby, 

2003). In dergelijk onderzoek wordt meestal één van de volgende methodes gehanteerd: 

 Retrospectief onderzoek. Een eerste strategie betreft de retrospectieve ouderbevraging 

met behulp van interviews en vragenlijsten. Men vraagt naar complexe gedragingen en 

ontwikkelingsmijlpalen (Dahlgren & Gillberg, 1989). Ondanks de vele informatie die hieruit 

voortvloeit, zijn er ook nadelen aan verbonden zijnde de lage betrouwbaarheid en validiteit. De 

antwoorden kunnen namelijk beïnvloed worden door geheugenbias en de capaciteit van de 

ouder(s) om zo’n gedrag te herkennen bij hun kind (Jones, Gliga, Bedford, Charman, & 

Johnson, 2014; Zwaigenbaum et al., 2005). Een tweede strategie betreft het gebruik van 

homevideo’s. Bij deze onderzoeksmethode vertrouwen de onderzoekers op video’s gemaakt 

door de ouders nog voor een specifieke pathologie werd vermoed of geïdentificeerd (Adrien et 

al., 1993). Als pluspunt wordt de ecologische validiteit en de objectiviteit naar voren gebracht. 

Deze methode biedt eveneens de mogelijkheid tot longitudinale observatie (Clifford, Young, & 

Williamson, 2007). Een minpunt zijn evenwel de problemen op het vlak van kwaliteit en 

representativiteit van de informatie (Roeyers & Warreyn, 2014). 

 Prospectief onderzoek. Als gevolg van voormelde beperkingen verbonden aan 

retrospectieve studies hebben onderzoekers de laatste decennia meer en meer de focus gelegd op 

het objectief en aldus op het meer betrouwbare prospectief onderzoek. Dergelijke studies volgen 

onder andere hoog-risico kinderen, veelal jongere broers en zussen van kinderen met ASS, 

vanaf de vroege kindertijd tot aan hun twee-drie jarige leeftijd (Jones et al., 2014). Dit is te 

wijten aan het feit dat het herhalingsrisico op 18,7% geschat wordt (Ozonoff et al., 2011) in 

vergelijking met een prevalentie van 1% bij de algemene populatie (Baird et al., 2006). Op die 

manier is er over de kinderen waarbij later de diagnose van ASS wordt vastgesteld, voldoende 

gedetailleerde en gestandaardiseerde informatie beschikbaar. 

 

 



4 

 

Broertjes en Zusjes van Kinderen met Autismespectrumstoornis 

 De genetische kwetsbaarheid bij eerstegraadsverwanten komt tot uiting in een verhoogd 

risico op ASS (18,7%), subklinische ASS symptomen (10-20%) en verscheidene 

ontwikkelingsproblemen (Dawson et al., 2002; Gamliel, Yirmiya, & Sigman, 2007; Messinger, 

2013). 

 Subklinische ASS symptomen worden vervat onder de klinische noemer ‘breder 

autisme fenotype’ (BAF) ( Bailey, Palferman, Heavey, & Le Couteur, 1998; Gamliel, Yirmiya, 

Jaffe, Manor, & Sigman, 2009; Micali, Chakrabarti, & Fombonne, 2004; Yirmiya et al., 2006). 

Er bestaat op heden nog steeds geen consensus over een algemene definitie. Het breder autisme 

fenotype komt tot uiting door milde en niet-pathologische soortgelijke problemen binnen de 

domeinen van de triade uit de DSM-IV-TR (Yirmiya et al., 2006). Deze kenmerken voldoen 

echter niet aan de criteria voor een diagnose ASS (Gamliel et al., 2009). De verschijningsvorm 

omvat onder andere beperkingen in de taalontwikkeling en moeilijkheden met communicatie, 

emotieregulatie en sociale responsiviteit (Cassel et al., 2007; Constantino, Zhang, Frazier, 

Abbacchi, & Law, 2010; Stone, McMahon, Yoder, & Walden, 2007). Ook Ibanez, Messinger, 

Newell, Lambert en Sheskin (2008) geven aan dat ongeveer 20% van de hoog-risico kinderen 

meer vatbaar zijn voor sociaal-communicatieve problemen die indicatief zijn voor het breder 

autisme fenotype. Dergelijke sociaal-communicatieve problemen worden opgesplitst in twee 

luiken. Enerzijds betreft het moeilijkheden met het gebruik van taal als communicatiemiddel 

voor sociale doeleinden. Anderzijds betreft het een taalachterstand. Het domein taal vormt één 

van de meest kwetsbare domeinen bij kinderen met ASS. Gezien dit feit is het niet 

verbazingwekkend dat taalproblemen evenzeer deel uitmaken van het breder autisme fenotype 

bij hoog-risico kinderen (Stone et al., 2007; Toth, Dawson, Meltzoff, Greenson, & Fein, 2007). 

 Desalniettemin hebben deze milde kenmerken een impact op de vroege ontwikkeling en 

leermogelijkheden van kinderen. Het is echter nog onduidelijk in welke mate dit leidt tot 

beperkingen op latere leeftijd. Verder onderzoek zal onder andere moeten uitwijzen of het 

mogelijk is dat bepaalde kenmerken van het BAF eerder van voorbijgaande aard zijn, terwijl 

andere eerder van blijvende aard zijn (Yirmiya & Ozonoff, 2007). 

Moeder-Kind Interactie 

Algemeen 

 Onderzoekers beklemtonen het belang van de primaire ouder-kind relatie (Feldman, 

2007). Tegenwoordig ligt de klemtoon meer op het bidirectionele karakter van de interactie. 
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Enerzijds tonen verscheidene studies aan dat het sociaal gedrag, allerlei competenties en diverse 

ontwikkelingsuitkomsten van een kind gelinkt kunnen worden aan het opvoedingsgedrag van de 

ouder(s) (Bromwich, 1990; Siller & Sigman, 2002). Onder ontwikkelingsuitkomsten verstaat 

men onder andere de cognitieve ontwikkeling en de taalverwerving (Crockenberg, Leerkes, & 

Barrig, 2008). In de literatuur wordt meer specifiek een intacte ouder-kind interactie als 

bepalend geacht voor een optimale sociale en communicatieve ontwikkeling van het kind 

(Feldman, Greenbaum, Mayes, & Erlich, 1997; Siller & Sigman, 2002). Anderzijds is de 

omgekeerde relatie ook een feit. Vroege kind karakteristieken zoals taalvaardigheden kunnen 

een invloed uitoefenen op de verdere ontwikkeling en kwaliteit van de ouder-kind interactie 

(Doussard–Roosevelt, Joe, Bazhenova, & Porges, 2003; Markus, Mundy, Morales, Delgado, & 

Yale, 2000; Spiker, Boyce, & Boyce, 2002). Een vlotte ontwikkeling bij kinderen zal ervoor 

zorgen dat bij de ouders minder stress en druk ontstaat. Dit zal bijgevolg ook effect hebben op 

de verdere opvoeding van de kinderen (Feldman, 2007; Schmeets & Schut, 2003). 

 In deze masterproef zal de focus gelegd worden op zes constructen betreffende moeder-

kind interactie. Hieronder volgt alvast een kort overzicht gegroepeerd volgens respectievelijk 

ouder-, kind- en dyadische constructen.  

 Maternele sensitiviteit wordt gedefinieerd als het opmerken en het interpreteren van de 

signalen van het kind en het hierop adequaat reageren (Shin, Park, Ryu, & Seomun, 2008). Het 

wordt als een belangrijke assumptie aanzien voor een kwaliteitsvolle interactie (Roemer & Van 

Dam, 2004). Dit sluit nauw aan bij het responsief zijn hetgeen verwijst naar de mate van 

ondersteuning, warmte en liefde in de relatie tussen ouder en kind (Barber & Olsen, 1997). 

Responsiviteit blijkt vooral voorspellend te zijn voor het sociaal functioneren van kinderen 

(Barber, Stolz, Olsen, Collins, & Burchinal, 2005; Gray & Steinberg, 1999).                  

 Maternele grensafbakening is een negatief aspect van controlerend gedrag door de 

moeder. Intrusieve moeders hebben minder oog voor de behoeften en de autonomie van het 

kind. Vaak behandelen zij hun kind hardnekkig en staan boosheid en irritaties centraal (Hart, 

Field, Jones, & Yando, 1999; Ispa et al., 2004). Kinderen reageren meestal op dit intrusief 

gedrag van hun moeder door enerzijds hun blik af te wenden, contact te vermijden of door zich 

terug te trekken om zichzelf te beschermen en anderzijds ervaren zij frustratie met agressie en 

ongereguleerde boosheid tot gevolg (Feldman, Dollberg, & Nadam, 2011). Dit kan bij de 

kinderen ook stress doen opwekken gezien ze geen controle hebben over de interactie (Cohn, 

Matias, Tronick, Connell, & Lyons-Ruth, 1986; Jones et al., 1997). Dergelijke interactie kan 

bijgevolg bijdragen tot problemen in de sociaal-emotionele- en taalontwikkeling van het kind 

(Feldman et al., 2011; Field, 2001; Pungello, Iruka, Dotterer, Mills-Koonce, & Reznick, 2009). 
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  De betrokkenheid van het kind wordt bepaald door de mate waarin een kind tijdens de 

interactie alert is, positieve emoties vertoont en zelf initiatief neemt (Feldman, 2010). Het 

betreft de vaardigheid om interacties met anderen te kunnen onderhouden. Dit lokt veelal 

materneel sensitief gedrag uit (Hudry et al., 2013).    

 Negatieve emotionaliteit van het kind wordt als een centraal aspect van een moeilijk 

temperament aanzien (Bates, 1989; Lee & Bates, 1985; Prior, 1992; Shiner, 1998). Dit uit zich 

onder meer door prikkelbaarheid, de mate waarin men tot rust kan worden gebracht, vatbaarheid 

voor negatieve reacties en een negatieve gemoedsgesteldheid (Sanson, Hemphill, & Smart, 

2004). In diverse onderzoeken wordt er een link verondersteld tussen temperament en 

opvoeding (Stice & Gonzales, 1998). Moeders hebben namelijk de neiging allerlei strategieën 

uit te werken om met de karakteristieken van hun kind te kunnen omgaan (Kasari & Sigman, 

1997; Meirsschaut, Warreyn, & Roeyers, 2011). Ook scoren deze moeders vaak hoog op 

controle en ondersteuning (Eisenberg, Fabes & Murphy, 1996). 

 Dyadische wederkerigheid toont aan of er sprake is van afstemming. Alsook duidt dit 

aan of de interactie synchroon en vloeiend verloopt (Feldman, 2007). Uit onderzoek blijkt dat 

dyadische wederkerigheid positief samenhangt met de algemene ontwikkeling van het kind 

(Beckwith & Rodning, 1996; Feldman & Greenbaum, 1997; Siller & Sigman, 2002).        

 Ten slotte is er de negatieve dyadische toestand. Dit duidt op een beperkte interactie in 

termen van emotionele expressiviteit, tevredenheid en het niveau van exploratie en 

enthousiasme (Feldman, 1998). In de literatuur is er een positieve correlatie terug te vinden 

tussen een negatieve dyadische toestand en intrusiviteit (Ispa et al., 2004). 

Kinderen met Autismespectrumstoornis 

 Ouder zijn van een kind met een autismespectrumstoornis wordt belichaamd als een 

complex bidirectioneel en dynamisch  proces (Spiker et al., 2002). Moeders van een kind met 

ASS vertonen over het algemeen een kwalitatief andere interactiestijl dan moeders van een kind 

met een typische ontwikkeling (Saint-Georges et al., 2010; Venuti, de Falco, Esposito, 

Zaninelli, & Bornstein, 2012). Dit kan mogelijks verklaard worden als een 

compensatiemechanisme voor de beperking(en) van het kind (Kasari & Sigman, 1997; 

Meirsschaut et al., 2011; Spiker et al., 2002). Ook vertonen deze moeders mogelijks ander 

gedrag omwille van de ervaren stress en de emotionele belasting die dit met zich meebrengt 

(Davis & Carter, 2008; Wachtel & Carter, 2008). ASS bepaalt de wijze waarop een kind gevolg 

zal verlenen aan de verzoeken van zijn moeder en omgekeerd zal een moeder haar gedrag 

hieraan aanpassen. Er kan dus worden besloten tot een wederkerige beïnvloeding (Adamson, 
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McArthur, Markov, Dunbar, & Bakeman, 2001). De manier waarop deze moeder-kind interactie 

zal verlopen, verschilt echter van kind tot kind. 

 Moeders van kinderen met ASS zijn meer op sociale initiatieven gericht, nemen meer 

dwingende, meer controlerende en minder declaratieve initiatieven en vertonen meer 

ontkennende reacties ten opzichte van hun kind (Kasari, Sigman, Mundy, & Yirmiya, 1988; 

Meirsschaut et al., 2011). Om het contact met het kind te versterken en de aandacht van het kind 

aan te scherpen zal men trachten meer fysiek contact na te streven en gebruik maken van hoog 

intensief verbaal maar ook non-verbaal gedrag (Doussard–Roosevelt et al., 2003; Lemanek, 

Stone, & Fishel, 1993). Wan et al. (2012) geven aan dat deze moeders een minder responsieve 

en sensitieve doch wel een meer intrusieve interactiestijl hanteren dan moeders van typisch 

ontwikkelende kinderen. Tevens maken zij gebruik van meer directieve strategieën, vertonen ze 

minder sociale en verbale benaderingen en vertonen ze meer sturend gedrag (Lemanek et al., 

1993; Spiker et al., 2002). Uit onderzoek blijkt bovendien dat deze moeders meer problemen 

ervaren bij het interpreteren van de signalen van hun kind (Esposito & Venuti, 2008). Andere 

onderzoekers daarentegen geven aan dat moeders van kinderen met ASS, in vergelijking met 

moeders van kinderen die een typische ontwikkeling kennen, even responsief en sensitief zijn en 

even vaak sociale toenaderingen naar hun kind tonen (Doussard-Roosevelt et al., 2003; Van 

Ijzendoorn et al., 2007). 

 Uit onderzoek blijkt dat een afwisselende directieve en afwachtende benadering meer 

bevorderend zal werken voor de ontwikkeling van een kind met ASS dan een hoofdzakelijk 

directieve houding. Ook is er evidentie te vinden voor een minder veeleisende interactiestijl naar 

kinderen met ASS toe (Siller & Sigman, 2002). Er kan een positief verband opgemerkt worden 

tussen de responsiviteit van ouders en ontwikkelingsuitkomsten op diverse domeinen bij de 

kinderen (Ruble, McDuffie, King, & Lorenz, 2008). Het belang van het nemen van initiatieven 

kan ook niet worden ontkend. Er bestaat namelijk een positief verband tussen het aantal en de 

aard van de initiatieven die door een ouder worden genomen en de evolutie over één jaar tijd die 

een kind doorloopt (Ruble et al., 2008; Siller & Sigman, 2002). Zij rapporteren ook dat wanneer 

ouders hoge niveaus van synchronisatie naar hun kind toe vertonen, deze betere 

ontwikkelingsuitkomsten in de toekomst zullen vertonen. Hier kan de link worden gelegd met 

ouderlijke trainingen als potentiële interventies. Tijdens deze trainingen leren de ouders onder 

andere meer gestructureerd op te voeden zodanig dat de verwachtingen naar het kind toe 

duidelijk worden (Howlin & Rutter, 1987; Schopler & Mesibov, 1994; Smith, Buch, & Gamby, 

2000). 
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 De stoornis bij kinderen met ASS schuilt specifiek in het wederkerige karakter van de 

sociale contacten (Spiker et al., 2002). De contactname is anders ten gevolge van de andere 

ontwikkeling op het vlak van sociale interactie en communicatie. De analyse van homevideo’s 

van kinderen met de leeftijd van zes maanden die later de diagnose van ASS kregen vastgesteld, 

toont aan dat kinderen met ASS in vergelijking met kinderen met een typische ontwikkeling 

minder aandachtig zijn voor de omringende elementen en minder sociaal gedrag vertonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Deze studie toont aan dat kinderen met ASS in de eerste zes maanden minder gericht zijn op 

sociale interactie en sociale stimuli (Maestro et al., 2002). Een ander onderzoek geeft, hierbij 

aansluitend, aan dat kinderen met ASS minder respons vertonen dan typisch ontwikkelende 

kinderen in de interactie met hun moeder. Zij reageren meer contingent indien hun moeder non-

verbaal gedrag vertoont. Dawson et al. (2004) tonen ook aan dat kinderen met ASS over het 

algemeen minder responsief en weinig sociaal betrokken zijn in de moeder-kind interactie. 

Daarnaast verlenen deze kinderen minder gevolg aan de sociale initiatieven van hun moeder 

(Adamson et al., 2001). Ze vertonen aldus meer teruggetrokken of negerend gedrag. Het 

spontane en intuïtieve karakter in de interactie lijkt anders of zelfs afwezig te zijn bij baby’s en 

peuters met ASS (Doussard-Roosevelt et al., 2003). 

 In deze masterproef wordt de moeder-kind interactie bekeken in het licht van de vroege 

taalontwikkeling. Verder in de inleiding wordt deze koppeling besproken. Warreyn, Roeyers en 

De Groote (2005) kaartten namelijk voordien reeds het belang aan om bij toekomstig onderzoek 

naar de vroege sociaal communicatieve vaardigheden aandacht te schenken aan de interacties 

met de voornaamste zorgverstrekker. 

Hoog- Risico Kinderen 

 Een intacte ouder-kind interactie is van groot belang bij kinderen met een verhoogd 

risico op ASS. Dit gezien sociaal-communicatieve beperkingen centraal staan bij ASS (Dawson, 

2008; Wan et al., 2012). Uit een studie van Wan et al. (2012) blijkt dat de sociale 

hersenontwikkeling van hoog-risico kinderen ervoor zorgt dat interactiepatronen evengoed een 

positief als een negatief effect kunnen hebben op de sociaal-communicatieve ontwikkeling. 

 In de literatuur komt naar voren dat moeders hun gedrag steeds aanpassen aan de 

karakteristieken van hun kind. Zo zal er mogelijks een andere interactiestijl kunnen 

geobserveerd worden bij hoog-risico kinderen (Doussard-Roosevelt et al., 2003). Zij vinden 

onder andere dat moeders van hoog-risico kinderen minder sociale verbale benaderingen 

vertonen en meer fysiek contact gebruiken in vergelijking met laag-risico kinderen. Ander 

onderzoek toont aan dat moeders hun kind frequenter aanraken om een respons uit te lokken 
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(Saint Georges et al., 2011). Wan et al. (2012) vinden eveneens enkele systematische en 

functionele verschillen in de vroege ouder-kind interactie tussen enerzijds hoog-risico kinderen 

en anderzijds laag-risico kinderen. Vooreerst hebben zij vastgesteld dat hoog-risico kinderen 

meer de neiging vertonen inactief te zijn in de interactie. Hoog-risico kinderen blijken ook 

minder synchroon te zijn met de moeder wanneer het kind de interactie leidt. Ten derde worden 

moeders van hoog-risico kinderen bestempeld als meer directief en vertonen ze een lagere 

sensitieve responsiviteit. Ook andere onderzoekers rapporteren dat zowel op zes als twaalf 

maanden de activiteit bij hoog-risico kinderen lager ligt en dat ze tevens minder positief affect 

vertonen (Zwaigenbaum et al., 2005). 

 Er is op heden weinig systematisch onderzoek beschikbaar over ouder-kind interacties 

bij hoog-risico kinderen. Diepgaander onderzoek lijkt aangewezen. Dit zou de mogelijke 

maatregelen en de rol die de ouder-kind interacties hierbij kunnen spelen aan het licht kunnen 

brengen (Wan et al., 2013). 

Taal 

Algemeen 

 Taal kan beschouwd worden als een code waar mensen gebruik van maken om hun 

communicatie inhoud en vorm te geven. Het wordt aanzien als één van de meest complexe, 

subtiele en miraculeuze communicatiesystemen (Schaerlaekens, 2008). Het stelt de mens in 

staat grip op de wereld te krijgen. Daarom leert een kind de taal best gaandeweg, op een 

natuurlijke en vrijwillige manier. De omgeving en in het bijzonder de ouders spelen hierbij een 

essentiële rol door een constante en een voldoende talige interactie aan te bieden (De Houwer, 

1990; Sharp en Hillenbrand, 2008). Om die reden noemt men de taalontwikkeling vaak een 

sociaal leerproces (Goorhuis-Brouwer, 2014). 

 De moedertaalverwerving vormt een deelaspect van het totale ontwikkelingsprofiel. Het 

tempo om een taal te leren, varieert van kind tot kind en verloopt in het algemeen trager bij 

jongens dan bij meisjes (Fenson et al., 1994). De periode gaande van nul tot zes jaar wordt als 

een kritieke periode aanzien waarin kinderen een stevige basis dienen te ontwikkelen (Robbe & 

Pitstra, 2001; Weitzman & Greenberg, 2002). In deze masterproef ligt de focus op de eerste 

twee levensjaren. 

 Er kunnen twee aspecten worden onderscheiden in de taalontwikkeling van het kind: de 

expressieve en receptieve taalontwikkeling. Onder expressieve taal wordt de taalproductie 

verondersteld. Receptieve taal verwijst naar het taalbegrip. Er bestaat een voortdurende 

wisselwerking tussen beide onderdelen. Alvorens het begrip en de productie van een eerste 
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woord of zin, vindt een traject van kleinere stappen plaats. Hier leren de kinderen onderdelen 

van de taal te beheersen (Sharp & Hillenbrand, 2008). Schaerlaekens (2008) stelt vier grote 

ontwikkelingsfases voorop in het moedertaalverwervingsproces: de prelinguale fase, de 

vroeglinguale fase, de differentiefase en de voltooiingsfase. Deze fasen zijn gekoppeld aan een 

leeftijdsbereik dat sterk kan variëren van kind tot kind. 

 In de prelinguale fase, ook gekend als de ‘silent period’ en van toepassing in het eerste 

levensjaar, worden de grondslagen van de taalverwerving gelegd. In het domein van de 

expressieve taal worden hierbij vier fasen onderscheiden. Vooreerst vindt het schreien, huilen en 

de productie van vegetatieve geluiden plaats. Vervolgens komt tussen de zes en acht weken het 

vocaliseren op de voorgrond. In de derde fase, dewelke een start kent op zeven maanden, 

ontstaat het brabbelen. De vierde fase, van toepassing vanaf acht maanden, bestaat uit de 

evolutie naar het sociaal brabbelen. Het einde van deze fase is moeilijk te onderscheiden van het 

begin van de woordproductie. Belangrijk hierbij is dat het proces van de herkenning van de 

moedertaal voltooid wordt. Het minst opvallende maar desalniettemin het belangrijkste in deze 

‘stille periode’ is het receptieve taalgebruik. Deze wordt als een noodzakelijke voorwaarde 

aanzien voor de eerder vermelde expressieve taal. Bij baby’s kan namelijk worden vastgesteld 

dat zij reeds bepaalde woorden kunnen herkennen, begrijpen en er reeds kunnen op reageren 

nog voor zij zelf kunnen praten. Tegen het bereiken van hun eerste verjaardag reageren kinderen 

reeds met fysieke gedragingen op bepaalde verzoeken van hun ouders: zij kijken op, lachen en 

reageren bij het horen van hun naam of een bepaald verbod / gebod. Dit heeft tot gevolg dat het 

kind op het einde van het eerste levensjaar zelf initiatief kan nemen in een interactie. Men zal 

ook meer en meer actief reageren op de impulsen van volwassenen. Dit wijst er op dat het kind 

tot het besef komt van de finaliteit van communicatie (Schaerlaekens, 2008). 

 De vroeglinguale fase loopt van 1 tot 2,5 jaar. In deze fase wordt de taalontwikkeling 

zichtbaar. De fonologische
1
 en fonotactische 

2
 ontwikkelingen die hun aanvang kennen in de 

sociale brabbelperiode worden hier verder ontplooid. Verder zullen de semantiek
3
 en de 

syntaxis
4
 zich actief gaan ontwikkelen. Ook de passieve woordenschat zal verder worden 

uitgebreid. Men kan zelf maar betekenisvolle woorden vormen als men begrip heeft van de 

                                                           
1
 Fonologie of klankleer beschrijft het klanksysteem van een bepaalde taal, d.w.z. de fonemen die in die 

taal voorkomen (Schaerlaekens, 2008). 
2
 Fonotaxis: regels die in talen gelden voor de opbouw van lettergrepen (Baker, Don, & Hengeveld, 

2012). 
3
 Semantiek: onderdeel van de taalkunde dat zich bezighoudt met het niveau van de betekenis, zowel met 

de betekenis van woorden en van gebruikte woordenschat, wat in engere zin het lexicon wordt genoemd, 

als met betekenisrestricties en de betekenis van grotere eenheden zoals woordgroepen en zinnen 

(Schaerlaekens, 2008). 
4
Syntaxis bestudeert de zinsbouw (Schaerlaekens, 2008). 
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fonemen
5
 en hun betekenis ervan. Het kind zal beginnen beseffen dat opeenvolgingen van 

klanken woorden vormen en naar voorwerpen, situaties en emoties verwijzen (Goorhuis & 

Schaerlaekens, 2000, Szagun, Stumper, Sondag, & Franik, 2007). Voor de ontwikkeling van het 

woordgebruik worden drie fasen onderscheiden. Vooreerst is er de fase van de één-woord- 

zinnen, welke fase gemiddeld tussen de twaalf en achttien maanden verschijnt. De kinderen 

beginnen echte woorden te gebruiken in plaats van te brabbelen. De exacte leeftijd waarop 

kinderen hun eerste woord uitspreken, verschilt echter van kind tot kind. De wijze waarop 

kinderen overgaan van het brabbelen naar het effectief vormen en uiten van woorden is uniek. 

Elk kind evolueert anders en doorloopt veelal een soort van overgangsfase waarbij zij gebruik 

maken van protowoorden
6
. Daarnaast zijn het specifiek inhoudswoorden in de vorm van 

zelfstandige naamwoorden die het meest frequent voorkomen in de eerste woordenschat. De 

fase van de twee-woordzinnen komt dan gemiddeld op rond de achttien maanden. Dit valt 

samen met de start van een woordenschatexplosie. Men zal hierbij de passieve 

syntaxisontwikkeling, die zich in de vorige fase beperkte tot intonatie, pauzes of accenten, tot 

een actieve syntaxisontwikkeling omzetten. Men gaat hun reeds verworven kennis gebruiken 

om woorden om te zetten tot kleine zinnen. De uiteindelijke fase van de meer-woordzinnen kent 

een snelle overgang van drie naar vier tot vijf en meer woordzinnen waarbij de telegramstijl op 

de voorgrond komt te staan. De passieve woordenschat ontwikkelt zich ook in deze fase sneller 

dan de actieve woordenschat. Het kind begrijpt namelijk meer dan het kan zeggen 

(Schaerlaekens, 2008). 

 De differentiatie-of verrijkingsfase is gemiddeld vast te stellen bij kinderen tussen 2,5 

en 5 jaar. Het taalverwervingsproces zal in een versneld tempo lopen. Daarnaast worden alle 

aspecten van de voorbije periode vervolledigd. De meest beduidende veranderingen zijn het 

gebruik van functiewoorden naast inhoudswoorden, de woordvervoeging, het verdwijnen van de 

telegramstijl en het experimenteren met nieuwe woordvormen. Na deze fase beschikt het kind in 

grote lijnen over de moedertaal (Schaerlaekens, 2008).  

 De laatste fase is de voltooiingsfase, gaande van 5 tot 10 jaar. De basis wordt verder 

uitgewerkt en de taal zal geleidelijk aan beginnen lijken op die van een volwassene. Dit betekent 

niet dat de beheersing van de taal bij iedereen hetzelfde is. Taalverwerving is immers nooit 

volledig af (Schaerlaekens, 2008). In deze masterproef zal niet verder worden ingegaan op deze 

laatstgenoemde twee fasen. 

                                                           
5
 Fonemen: het kleinste betekenisonderscheidend element van de taal (Schaerlaekens, 2008). 

6
 Protowoorden: woorden die baby’s zelf uitvinden om iets uit te drukken zoals onomatopeeën of 

klankgroepen (Schaerlaekens, 2008). 
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 Kinderen met Autismespectrumstoornis 

 Er bestaat een grote variatie in de kwaliteit en kwantiteit van taal bij kinderen met ASS. 

(Howlin, Goode, Hutton, & Rutter, 2004; Rapin & Tuchman, 2008; Smith, Mirenda, & 

Zaidman‐Zait, 2007). Dergelijke variatie kan zowel top-down (neurologische problemen 

veroorzaken de taalproblemen) als bottom-up (waarnemingsproblemen veroorzaken de 

taalproblemen) verklaard worden (Groen, Zwiers, van der Gaag, & Buitelaar, 2008). 

 Naar schatting wordt de non-verbale groep geraamd op 24-40% (Mesibov, Shea, & 

Schopler, 2004; Noens & van Berckelaer-Onnes, 2004). Groen et al. (2008) rapporteert dat 50% 

van de kinderen nooit tot een actief taalgebruik zal overgaan. Andere onderzoekers rapporteren 

dat minstens één derde (Bryson, 1996) tot de helft (Lord & Paul, 1997) van alle mensen met 

ASS over onvoldoende taal beschikken om aan de dagdagelijkse communicatieve behoeften te 

kunnen voldoen. Door deze enorme variabiliteit kan worden geponeerd dat het meten van de 

taalvaardigheid een goede voorspeller zou zijn voor het niveau van het later functioneren 

(Yoder & Stone, 2006). 

 Onderzoekers geven aan dat bij deze kinderen de moeilijkheden in de taalontwikkeling 

reeds in het eerste levensjaar opvallen doordat baby’s opmerkelijk stil zijn en veel minder 

communicatieve geluiden produceren (Siller & Sigman, 2002). Daarnaast zal hun 

taalontwikkeling beduidend langzamer verlopen (Le Couteur et al., 1989; Lord & Paul, 1997). 

Andere onderzoekers daarentegen tonen aan dat bij een derde van de kinderen met ASS de 

taalontwikkeling normaal op gang komt maar tijdens het tweede levensjaar een terugval kent 

(Goldstein, Minshew, Allen, & Seaton, 2002). Ze vertonen hierbij geen compensatie door 

middel van andere communicatiemiddelen (Jones et al., 2014; Mundy, Sigman, & Kasari, 

1994). Boucher (2012) toont in zijn literatuuroverzicht aan dat kinderen met ASS tot de leeftijd 

van zes jaar een aanzienlijk vertraagde taalontwikkeling, meer specifiek in fonologie en 

grammatica, vertonen. 

 Het taalprofiel van kinderen met ASS die taalproblemen ervaren, vertoont een aantal 

bijzonderheden. Receptieve en expressieve taalproblemen/stoornissen zijn alom aanwezig 

(Mitchell et al., 2006). Aan de productieve kant ziet men afwijkingen in de grammatica en de 

syntaxis. Kenmerkend hierbij zijn onder andere woordvindingsproblemen, lange pauzes in 

zinnen, het weglaten van kleine woordjes of bepaalde klanken, het gebruik van neologismen en 

het hanteren van korte zinnen. Ook verwisselt men persoonsvormen en zijn verschijnselen zoals 
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echolalie
7
 en prosodie

8
 aanwezig (Goorhuis– Brouwer & Schaerlaekens, 1994; van Berckelaer-

Onnes, 1992). Het taalgebruik wordt aldus niet op een communicatief correcte manier gebruikt 

en is niet vloeiend. Het receptieve taalgebruik wordt gekenmerkt door het verwisselen van 

homoniemen en moeilijkheden met het begrijpen van figuurlijk, ironisch en impliciet 

taalgebruik (van Berckelaer-Onnes, 1992). Bij kinderen met ASS is dikwijls alles zwart/wit. Zij 

ervaren dan ook moeilijkheden bij het leggen van verbanden en doelgericht handelen bij hogere 

orde complexe vragen (Filipek et al., 1999). Naast deze dichotomie van expressieve en 

receptieve taalproblemen/stoornissen kunnen nog enkele zaken bijgevoegd worden; er kan 

overigens gesproken worden van pragmatische, semantische en fonologische problemen 

(Loucas et al., 2008). Ook krijgt het taalgebruik op latere leeftijd een idiosyncratisch karakter 

(Frith, 1989). 

 Op basis van de beschikbare evidentie en observaties kan worden verondersteld dat het  

taalprofiel bij kinderen met ASS over het algemeen drie bijzondere kenmerken vertoont: 

Vooreerst is de articulatie relatief goed ten opzichte van andere taalkundige karakteristieken 

(Bartak, Rutter, & Cox, 1975; Boucher, 1976; Pierce & Bartolucci, 1977). Ten tweede bestaat er 

evidentie dat de expressieve taal meer ontwikkeld is dan het taalbegrip, dit in tegenstelling tot 

de normale taalontwikkeling (Hudry et al., 2010; Jarrold, Boucher, & Russell, 1997; Weismer, 

Lord, & Esler, 2010). Over het algemeen wordt het verschil tussen receptieve en expressieve 

taalvaardigheden geringer naarmate de kinderen ouder worden (Jarrold et al., 1997; Kjelgaard & 

Tager-Flusberg, 2001).Ten slotte is het begrip van woordenschat superieur ten opzichte van het 

begrijpen van grammaticale structuren (Tsai & Beisler, 1984) en zinnen (Tager-Flusberg, 1981). 

Andere groepsstudies concluderen dat over het algemeen de articulatie en syntaxis het minst 

getroffen worden, dit in tegenstelling tot begrip, semantiek en morfologie (Boucher, 2012). 

 Het is belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan taalproblemen bij kinderen 

met ASS. Een eerste argument hiervoor is dat recent onderzoek heeft aangetoond dat het niveau 

van communicatievaardigheid een belangrijke voorspeller is voor een beter 

ontwikkelingsverloop (Mawhood, Howlin, & Rutter, 2000). De hoeveelheid taal die een kind 

verwerft, beïnvloedt zeer sterk de groeimogelijkheden van dat kind naar de toekomst toe. 

Bijgevolg bepaalt dit ook verder hoe ASS zich manifesteert. Een bijkomend argument is dat de 

communicatieproblemen aanzien worden als één van de grootste stressfactoren bij ouders van 

kinderen met ASS (Bristol, 1984). Tot slot blijkt dat de communicatieve tekorten bij mensen 

                                                           
7
 Echolalie: letterlijk herhalen van een door ander talige uitlatingen zonder communicatieve intentie 

(Frith, 1989). 
8
 Prosodie: weinig en/of afwijkend gebruik van klemtoon, intonatie en frasering (Goorhuis-Brouwer & 

Schaerlaekens, 1994). 
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met ASS vaak de oorzaak zijn van hun eventuele gedragsproblemen (Sigafoos, 2000). Bijgevolg 

moet onderzoek naar voornoemde structurele taalproblemen, de directe oorzaken hiervan en 

tevens de gevolgen voor interventies aangemoedigd worden (Boucher, 2012). 

 Hoog- Risico Kinderen 

 Broers en zussen van kinderen met ASS vertonen een enorme heterogeniteit op het vlak 

van gedragskenmerken (Bailey et al., 1998; Cassel et al., 2007) en het vaardigheidsprofiel (Toth 

et al., 2007). Dit varieert van een stoornis op het spectrum naar een geïsoleerd 

ontwikkelingsprobleem zoals taalproblemen. Recente onderzoeken betreffende het breder 

autisme fenotype tonen eveneens het risico op ontwikkelingsvertragingen in het taalgebied aan 

(Gamliel et al., 2007; Toth et al., 2007). 

 Onderzoekers hebben het vermoeden dat het verloop van de taalontwikkeling bij hoog-

risico kinderen die later zelf de diagnose ASS vastgesteld krijgen verschilt van deze bij hoog-

risico kinderen die een normale ontwikkeling kennen (Cassel et al., 2007). Hierover werd tot op 

heden echter nog geen consensus bereikt (Rogers, 2009). Ook bestaat er nog geen consensus 

betreffende de taalkennis van hoog-risico kinderen in vergelijking met laag-risico kinderen. 

Sommige onderzoekers rapporteren dat de taalkennis van hoog-risico kinderen niet verschilt 

van laag-risico kinderen (Baron-Cohen, Allen, & Gillberg, 1992; Bishop et al.2004; Folstein 

et al.1999; Happé, Briskman, & Frith,2001; Pilowsky, Yirmiya, Shalev, & Gross-Tsur, 2003; 

Smalley & Asarnow, 1990). Anderen concluderen daarentegen tot lagere scores op verbale IQ 

testen en expressieve en receptieve taaltoetsen (August, Stewart, & Tsai, 1981; Bolton et 

al.,1994; Fombonne, Bolton, Prior, Jordan, & Rutter, 1997; Leboyer, Plumet, Goldblum, 

Perez-Diaz, & Marchaland, 1995; Plumet, Goldblum, & Leboyer, 1995). Ook vinden zij 

tekorten in specifieke taalaspecten zoals syntax, fonologische verwerking en pragmatiek 

(Bishop et al., 2004; Plumet et al., 1995), verbale vloeiendheid (Hughes, Plumet, & Leboyer, 

1999) en snelle naamgeving (Piven & Palmer, 1997). Tot slot blijkt uit onderzoek van Stone 

et al. (2007) dat hoog-risico kinderen, in vergelijking met laag-risico kinderen, onder meer 

een zwakkere score vertonen bij het begrijpen van woorden, zinnen en de communicatieve 

interacties met hun ouders. 

 In de literatuur wordt aangegeven dat vertragingen en tekorten in verschillende facetten 

van de ontwikkeling hun start kennen rond zeven à twaalf maanden (Landa & Garrett-Mayer, 

2006; Ozonoff et al., 2010; Rogers, 2009; Yirmiya et al., 2006; Zwaigenbaum et al., 2005). Men 

spreekt van een discontinuïteit in de ontwikkeling. Hierbij wordt vaak een vertraagde receptieve 

en een beneden gemiddelde expressieve taal gerapporteerd (Toth et al., 2007; Zwaigenbaum et 

http://link.springer.com/article/10.1007/s10803-009-0727-2#CR7
http://link.springer.com/article/10.1007/s10803-009-0727-2#CR17
http://link.springer.com/article/10.1007/s10803-009-0727-2#CR21
http://link.springer.com/article/10.1007/s10803-009-0727-2#CR35
http://link.springer.com/article/10.1007/s10803-009-0727-2#CR48
http://link.springer.com/article/10.1007/s10803-009-0727-2#CR1
http://link.springer.com/article/10.1007/s10803-009-0727-2#CR8
http://link.springer.com/article/10.1007/s10803-009-0727-2#CR18
http://link.springer.com/article/10.1007/s10803-009-0727-2#CR29
http://link.springer.com/article/10.1007/s10803-009-0727-2#CR40
http://link.springer.com/article/10.1007/s10803-009-0727-2#CR7
http://link.springer.com/article/10.1007/s10803-009-0727-2#CR40
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al., 2005). Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat de start van het brabbelen één maand 

vertraging kent (Iverson & Wozniak, 2007). Betreffende het tweede levensjaar werd reeds 

aangetoond dat dit een kritieke periode is waarin de van belang zijnde taalvaardigheden zich 

ontwikkelen (Landa & Garret-Mayer, 2006; Yirmiya et al., 2006; Yoder, Stone, Walden, & 

Malesa, 2009). Het is dan ook in deze periode dat opmerkelijke communicatie- en 

taalmoeilijkheden meer op de voorgrond kunnen treden (Bryson et al., 2007; Zwaigenbaum et 

al., 2005). Yirmiya et al. (2006) stellen op de leeftijd van veertien maanden aanzienlijk lagere 

scores vast bij hoog-risico kinderen op de ‘Mullen Scales of Early Learning’ (Mullen, 1995). 

Bayley (1993) rapporteert op dezelfde leeftijd van veertien maanden tevens lagere taalscores op 

de ‘Bayley Scales of Infant Development’. Daarnaast rapporteren verscheidene studies eveneens 

dat hoog-risico kinderen van 24 maanden of jonger lager scoren op taal-en 

communicatiebatterijen dan het normatieve (Landa & Garrett-Mayer, 2006; Landa & Goldberg, 

2005; Toth et al., 2007). Men vindt vervolgens in de leeftijdsperiode van 24 -36 maanden reeds 

significante verschillen op het vlak van taal tussen laag-risico kinderen en hoog-risico kinderen 

(Yirmiya et al., 2006). Andere onderzoekers daarentegen vinden geen groepsverschillen op de 

‘Bayley’ of ‘Reynell Developmental Language Scales’ (Reynell & Gruber, 1990). 

Desalniettemin vinden zij dat een aanzienlijk deel van de hoog-risico kinderen één en twee 

standaarddeviaties onder het gemiddelde van de receptieve taalvaardigheden scoren. Ten slotte 

vindt men op de leeftijd van 36 maanden significante verschillen in de expressieve en receptieve 

taal op de ‘Clinical Evaluation of Language Fundamentals-Preschool’ (CELF-P) (Wiig, Secord 

& Semel, 1992). 

 Indien er een taalachterstand is, blijft of neemt deze toe naarmate men ouder wordt 

(Brian et al., 2008). Men geeft aan dat de mogelijkse taalproblemen bij 40% van de hoog-risico 

kinderen tot in de lagere school aanwezig blijven. Later reflecteren deze moeilijkheden zich als 

taal-of academische moeilijkheden, aanzienlijke tekorten of andere diagnoses (Gamliel et al., 

2009). 

 Onderzoek van hoog-risico kinderen in de vroege kindertijd is onder andere belangrijk 

gezien de mogelijkheid van een camouflage effect door eventuele compensatiemechanismen. In 

deze masterproef zal de focus op de vroege kindertijd gelegd worden.  

Koppeling Moeder-Kind Interactie en Taal 

Algemeen 

 Een intacte ouder-kind interactie wordt als een belangrijke voorwaarde aanzien voor het 

vlot verlopen van het taalverwervingsproces bij kinderen (Tuijl & Leseman, 2004). Kinderen 
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leren immers taal door sociale interactie. Van Der Stelt (1993) geeft aan dat de interactie tussen 

ouder en kind gedurende de eerste zes maanden bepalend lijkt te zijn voor het tot stand komen 

van een optimaal communicatieniveau. 

 Bij het bekijken van de koppeling tussen ouder-kind interactie en taal wordt er vooreerst 

vastgesteld dat responsieve warme en betrokken ouderlijke gedragingen bij typisch 

ontwikkelende kinderen gelinkt worden aan een gezonde ontwikkeling en taalverwerving (van 

Bakel & Riksen-Walraven, 2002; Westerlund & Lagerberg, 2008). Kinderen kennen een 

snellere taalontwikkeling wanneer hun ouders een contingente en accepterende taalaanbieding 

aanwenden. Men kan dit mede realiseren door woorden te geven aan zaken waar het kind 

aandachtig voor is (Tamis-LeMonda, Bornstein, & Baumwell, 2001). Vroegtijdig materneel 

intrusief gedrag, evenals negatief en controleerbaar gedrag, kent een negatief verband met de 

taalontwikkeling (Field, 2001; Pungello et al., 2009). Sociale betrokkenheid van het kind wordt 

tevens als vitaal aanzien voor de vroege taalontwikkeling (Bosch, 1970). Verder wordt ook 

aangetoond dat kinderen die op de leeftijd van dertien maanden meer positief affect en meer 

betrokkenheid vertonen ten aanzien van de moeder, op 36 maanden hogere scores behalen op 

het vlak van taalvaardigheden (Kelly, Morisset, Barnard, Hammond, & Booth, 1996). Wat 

betreft de dyadische wederkerigheid vinden Beckwith en Rodning (1996) een positieve 

samenhang met expressieve taalvaardigheden. Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat 

wederkerige verbale interacties tussen moeder en kind op de leeftijd van dertien en twintig 

maanden onder meer medebepalend zal zijn voor het niveau van de taalontwikkeling op een 

leeftijd van 36 maanden (Kelly et al., 1996). 

Kinderen met Autismespectrumstoornis 

 Bij gezinnen met een kind met ASS kan de interactie tussen ouder en kind een echte 

uitdaging zijn. Uit onderzoek blijkt dat ouders van kinderen met ASS succesvol zijn in het 

aanpassen van hun interactief gedrag aan het taalniveau van hun kind (Siller & Sigman, 2002). 

 Siller en Sigman (2002) komen tot enkele conclusies in hun onderzoek omtrent de 

invloed van ouderlijk gedrag op de communicatieve ontwikkeling van het kind met ASS. De 

verbetering in taalvaardigheden bij een kind met ASS lijkt in verband te staan met de kwaliteit 

van het verbale gedrag door hun zorgverlener. Tevens vindt men een positief verband tussen 

ouderlijke sensitiviteit en de verdere taalontwikkeling van kinderen met ASS. Vervolgens toont 

men aan dat ouders die een hoge mate van responsiviteit vertonen ten opzichte van hun kind, 

een betere uitkomst vertonen op het vlak van taalontwikkeling. Daarenboven rapporteren zij dat 

ouderlijke responsiviteit als unieke predictor kan worden aanzien voor de taaluitkomsten, zelfs 
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als dit gecontroleerd wordt voor het initiële intelligentiequotiënt, de mentale leeftijd en het 

taalniveau (Siller & Sigman, 2008). Daarnaast stellen zij vast dat daar waar een hoge mate van 

synchronisatie in het gedrag van moeders vast te stellen is, een betere 

communicatieontwikkeling naar voren komt over een periode van één, tien en zestien jaar. Ook 

heeft men onderzoek verricht bij moeders die hun gedrag afstemmen op de vereiste aandacht en 

activiteiten van het kind. Dit zonder daarbij echter kwalitatief veeleisend te zijn. Men 

rapporteert dat men dezelfde resultaten bekomt op het vlak van taalvaardigheid, vergeleken met 

ouders van kinderen met een typische ontwikkeling of een andere ontwikkelingsachterstand. 

Ander onderzoek bevestigt dat het benoemen van de voorwerpen waar de interesse van het kind 

op dat ogenblik naar uitgaat, een positieve invloed zal hebben op het aanleren van woorden in 

dat domein (McDuffie & Yoder, 2010). Harris, Jones, Brookes en Grant (1986) veronderstellen 

een negatief verband tussen sommige vormen van directiviteit bij de ouders en het verloop van 

de taalontwikkeling bij de kinderen. Tenslotte stellen zij dat gezamenlijke betrokkenheid 

positief voorspellend lijkt te zijn voor de groei in de taalontwikkeling van het kind. 

 Ouderlijke interactie-kenmerken kunnen aldus een positieve invloed uitoefenen op de 

latere taalontwikkeling van het kind. Vanwege dit feit is het belangrijk te onderzoeken of de 

ASS-specifieke-interactiestijl wordt doorgetrokken naar hoog-risico kinderen en wat de impact 

hiervan is op het latere functioneren. 

Hoog-Risico Kinderen 

 Men heeft ondertussen aangetoond dat de interactie een positieve invloed kan hebben 

op de latere taalontwikkeling. Er is echter op heden weinig systematisch onderzoek verricht naar 

de moeder-kind interactie bij kinderen die risico lopen op ASS (Wan et al., 2012). Toekomstig 

onderzoek hiernaar alsook naar het verband met de taalontwikkeling zou een onmiskenbare 

meerwaarde vormen (Toth et al., 2007). Dit thema wordt nader bekeken in deze masterproef. 

 Uit reeds eerder gevoerd onderzoek blijkt ook hier dat een hoge responsiviteit, 

sensitiviteit en synchroniciteit een positief verband kennen met de taalontwikkeling (Landry, 

Smith, Swank, Assel, & Vellet, 2001; Siller & Sigman, 2002). Uit de literatuur blijkt ook dat bij 

hoog-risico kinderen intrusiviteit een negatief effect kent op de taalontwikkeling (Feldman et 

al., 1997; Siller & Sigman, 2002). 

Probleemstelling 

 In deze masterproef zal specifiek onderzoek worden verricht naar de moeder-kind 

interactie, de taalontwikkeling en het verband tussen beiden bij laag-risico kinderen en hoog-
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risico kinderen. Uit de literatuurstudie blijkt namelijk dat de primaire en bidirectionele ouder-

kind interactie als een belangrijke voorwaarde wordt aanzien voor het geslaagd verlopen van het 

taalverwervingsproces bij kinderen (Feldman, 2007; Tuijl & Leseman, 2004). Hoog-risico 

kinderen kunnen vroegtijdig beperkingen in de communicatie en sociale interactie, die indicatief 

zijn voor het breder autisme fenotype, vertonen (Ibanez et al., 2008; Toth et al., 2007). Deze 

systematische en functionele verschillen kunnen de relatie tussen ouder(s) en kind bemoeilijken 

(Wan et al., 2012). Vervolgens hanteren moeders van hoog-risico kinderen vaak een andere 

interactiestijl door zich aan te passen aan de bijzondere karakteristieken van hun kind 

(Doussard-Roosevelt et al., 2003). Het lijkt dus zinvol na te gaan in welke mate de moeder-kind 

interactie, waar zowel ouder- en kind-factoren als dyadische factoren in rekening worden 

gebracht, en taalontwikkeling aan mekaar gelinkt kunnen worden. Met dit onderzoek wordt 

getracht inzicht te krijgen in de ontwikkeling van ASS met als doel: een vroegere detectie van 

ASS en vroegtijdige interventies zodat een kwaliteitsvoller leven voor de kinderen met ASS 

alsook hun omgeving kan worden bereikt. 

 Een eerste onderzoeksvraag luidt als volgt: ‘Kunnen er significante verschillen worden 

vastgesteld in de moeder-kind interactie op vijf en tien maanden tussen laag-risico kinderen en 

hoog-risico kinderen?’ 

 Moeders van een kind met ASS vertonen veelal een kwalitatief andere interactiestijl dan 

moeders van een kind met een typische ontwikkeling (Saint-Georges et al., 2010; Venuti et al., 

2012). Er wordt verwacht dat deze kwalitatief andere interactiestijl in beperkte mate doorloopt 

naar hoog-risico kinderen. Uit de literatuurstudie blijkt ook dat hoog-risico kinderen andere 

gedragingen vertonen in dergelijke interacties (Wan et al., 2012; Zwaigenbaum et al., 2005). 

Bijgevolg worden ook volgende vaststellingen vermoed bij hoog-risico kinderen in vergelijking 

met laag-risico kinderen: lagere sensitieve responsiviteit, meer grensafbakening, lagere 

betrokkenheid van het kind, hogere negatieve emotionaliteit van het kind, een verminderde 

dyadische wederkerigheid en een meer negatieve dyadische toestand. 

 Vervolgens zal volgende hypothese worden nagegaan: ‘Kunnen er significante 

verschillen worden vastgesteld in de expressieve en receptieve taalontwikkeling op tien en 

veertien maanden tussen laag-risico kinderen en hoog-risico kinderen?’ 

 Hoog-risico kinderen hebben 10-20% kans om subklinische ASS symptomen te 

vertonen (Dawson et al., 2002; Messinger, 2013). Eén mogelijk kenmerk van dit breder autisme 

fenotype bevat beperkingen in de taalontwikkeling (Cassel et al., 2007; Constantino et al., 2010; 

Ibanez et al., 2008; Stone et al., 2007). In de literatuur  wordt veelal een vertraagde receptieve 
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en een beneden gemiddelde expressieve taal op één jarige leeftijd bij hoog-risico kinderen 

gerapporteerd (Toth et al., 2007; Zwaigenbaum et al., 2005). Er wordt bijgevolg op zowel het 

vlak van taalbegrip als op het vlak van taalproductie verschillen verwacht tussen laag-risico 

kinderen en hoog-risico kinderen. 

 Een derde onderzoeksobjectief luidt: ‘Is er een verband tussen de moeder-kind 

interactie op vijf maanden en de taalontwikkeling op enerzijds tien maanden en anderzijds 

veertien maanden? Een vergelijking tussen laag-risico kinderen en hoog-risico kinderen.’ 

 Een ouder-kind interactie wordt zoals hierboven reeds werd vermeld als een belangrijke 

voorwaarde aanzien voor het positief verlopen van het taalverwervingsproces bij kinderen           

(Tuijl & Leseman, 2004). Van Der Stelt (1993) geeft aan dat de interactie in de eerste zes 

maanden van een kind bepalend lijkt te zijn voor het tot stand komen van een optimaal 

communicatieniveau. Uit de literatuurstudie blijkt over het algemeen dat maternele sensitiviteit, 

betrokkenheid van het kind en dyadische wederkerigheid positief gecorreleerd zijn met de 

taalontwikkeling. Daarentegen rapporteren veel onderzoekers een negatieve correlatie tussen 

enerzijds maternele grensafbakening en negatieve emotionaliteit van het kind en anderzijds 

taalontwikkeling. Er heerst een vermoeden dat ook in deze studie dergelijke correlaties naar 

voor zullen komen. 

 Aansluitend zal volgende hypothese worden nagegaan: ‘Is er een verband tussen de 

moeder-kind interactie op tien maanden en de taalontwikkeling op veertien maanden? Een 

vergelijking tussen laag-risico kinderen en hoog-risico kinderen.’ 

 Er wordt verwacht dat bij deze onderzoeksvraag dezelfde correlaties als vermeld bij het 

derde onderzoeksobjectief, naar voren zullen komen. Nu stelt de vraag zich of de moeder-kind 

interactie op tien maanden al dan niet meer verband houdt met de taalontwikkeling in 

vergelijking met de moeder-kind interactie op vijf maanden. Uit de literatuurstudie blijkt 

namelijk dat moeders hun gedrag steeds aanpassen aan de karakteristieken van hun kind, 

inclusief het taalniveau. Dit kan mogelijks verklaard worden door het willen opzetten van een 

compensatiemechanisme voor de beperking(en) van hun kind, de ervaren stress en de 

emotionele belasting (Davis & Carter, 2008; Kasari & Sigman, 1997; Meirsschaut et al., 2011; 

Spiker et al., 2002; Wachtel & Carter, 2008). Daarnaast blijkt dat vertragingen en tekorten in 

verschillende facetten van de ontwikkeling bij hoog-risico kinderen hun start kennen rond zeven 

à twaalf maanden (Landa & Garrett-Mayer, 2006; Ozonoff et al., 2010; Rogers, 2009; Yirmiya 

et al., 2006; Zwaigenbaum et al., 2005). Men kan bijgevolg verwachten dat de moeder-kind 

interactie op tien maanden meer verband zal houden met de taalontwikkeling op veertien 
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maanden. Dit valt mogelijks te verklaren doordat de eventuele vertragingen en/of tekorten op 

vijf maanden nog niet duidelijk zichtbaar zijn. 
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Methode 

Steekproef 

 De steekproef bestond uit jongere broers en zussen van enerzijds kinderen met een 

diagnose ASS (hoog-risico kinderen) en anderzijds typisch ontwikkelende kinderen (laag-risico 

kinderen) en hun moeders. De hoog-risico kinderen werden gerekruteerd via diverse kanalen 

waaronder thuisbegeleidingsdiensten, revalidatiecentra, Centra voor Ontwikkelingsstoornissen 

en de Vlaamse Vereniging Autisme. De controlegroep werd gerekruteerd door briefverspreiding 

via Kind & Gezin en Vlaamse kinderdagverblijven. Daarnaast beschikte de onderzoeksgroep 

over een eigen website en maakte men geregeld gebruik van de netwerksite facebook in het 

kader van rekrutering. 

 De contactname met de kinderen en moeders was verspreid over vijf meetmomenten 

gedurende de eerste drie levensjaren. Deze waren vastgelegd op 5, 10, 14, 24 en 36 maanden. In 

deze masterproef werd de data van de eerste drie testmomenten gehanteerd. De leeftijd van het 

kind diende zich binnen de grenzen van volgend leeftijdsbereik te bevinden: 4-6, 9-11 en 13-15 

maanden. Verder werden in dit onderzoek enkel kinderen geïncludeerd waarvan minstens één 

van beide ouders de Nederlandse taal voldoende beheerste. Om die reden werden vier kinderen 

niet meegenomen in de verdere analyses.  

 In totaal namen 70 kinderen deel aan deze studie. Deze konden onderverdeeld worden 

in 35 laag-risico kinderen (18 jongens, 17 meisjes) en 35 hoog-risico kinderen (16 jongens, 19 

meisjes). Deze voltallige groep heeft niet aan elk meetmoment deelgenomen. Redenen hiervoor 

zijn onder meer ziekte, tijdsgebrek van ouders, vermoeidheid en technische problemen. 

Hieronder volgt een overzicht van de descriptieve statistieken. 
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Tabel 1 

Descriptieve statistieken steekproef 

 Laag-risico kinderen Hoog-risico kinderen Test (df) 

 

Moeder-kind interactie 

4-6 maanden 

Aantal 

M(SD) leeftijd 

Bereik 

Geslacht (M/V) 

9-11 maanden 

Aantal 

M(SD) leeftijd 

Bereik 

Geslacht (M/V) 

 

MSEL 

9-11 maanden 

Aantal 

M(SD) leeftijd 

Bereik 

Geslacht (M/V) 

13-15 maanden 

Aantal 

M(SD) leeftijd 

Bereik 

Geslacht (M/V) 

 

N-CDI 

9-11 maanden 

Aantal 

M(SD) leeftijd 

Bereik 

Geslacht (M/V) 

13-15 maanden 

 

 

 

27 

5.10 (0.33) 

4.37 – 5.80 

14:13 

 

29 

10.01 (0.45) 

9-10.80 

      17:12 

 

 

 

30 

10.12 (0.5) 

9-10.97 

15:15 

 

30 

14.22 (0.40) 

13.37-14.87 

16:14 

 

 

 

27 

10.28 (0.40) 

9.53-10.93 

15:12 

 

 

 

 

22 

5.03 (0.51) 

4-5.77 

11:11 

 

21 

10.33 (0.47) 

9.43-11 

        9:12 

 

 

 

24 

10.34 (0.47) 

9.43-11 

11:13 

 

23 

14.23 (0.52) 

13.13-14.90 

8:15 

 

 

 

11 

10.38 (0.48) 

9.60-11 

4:7 

 

 

 

 

t (47) = .542 

 

 

 

 

  t (48) = -2.397* 

 

 

 

 

 

 

t (52) = -1.634  

 

 

 

 

t (51) = -.074 

 

 

 

 

 

 

t (36) = -.670 

 

 

 

Aantal 

M(SD) leeftijd 

Bereik 

Geslacht (M/V) 

19 

14.48 (0.35) 

13.77-14.93 

9:10 

15 

14.46 (0.47) 

13.53-15 

6:9 

 

t (32) = .149 

Noot. M=gemiddelde; SD=standaarddeviatie; M=mannelijk; V=vrouwelijk; MSEL= Mullen Scales of 

Early Learning; N-CDI= Nederlandstalige versie van de MacArthur-Bates Communicative Development 

Inventories. 

* p < 0.05 

 

Opzet 

 Deze studie maakte deel uit van een lopend longitudinaal prospectief onderzoek 

uitgevoerd door de onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen van de Universiteit Gent. Dit 

onderzoek werd goedgekeurd door het Ethisch Comité van de Faculteit Psychologie en 

Pedagogische Wetenschappen. 
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Het onderzoek vond plaats in het onderzoekslaboratorium van de Faculteit Psychologie en 

Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent, met uitzondering van occasionele 

huisbezoeken. Het onderzoekslaboratorium was een rechthoekige ruimte bestaande uit volgende 

materialen: computer, mat, wipper, speelgoed, tafel en stoelen. Voor elke testafname diende de 

ouder een toestemmingsformulier te ondertekenen. Hierbij werd tevens meegedeeld dat men op 

elk moment het onderzoek kon stopzetten indien gewenst. Alvorens het onderzoek van start 

ging, werd een beknopte uitleg gegeven aan de ouders betreffende de testen die werden 

afgenomen. Bovendien werd gemeld dat alles werd gefilmd en opgenomen op dvd. Na elke 

testafname werd een attentie voorzien voor het kind in de vorm van speelgoed aangepast aan de 

leeftijd. 

Meetinstrumenten 

 Coding Interactive Behavior.  

 ‘Coding Interactive Behavior’ (CIB) (Feldman, 1998) is een globaal codeerschema om 

de kwaliteit van ouder-kind interacties na te gaan bij kinderen van 2 tot 36 maanden. Het 

schema omvat 43 schalen, onderverdeeld in 22 oudercodes, 16 kindcodes en 5 dyadische codes. 

Deze worden in het eerste levensjaar samengevat door middel van zes constructen: ouderlijke 

sensitiviteit, ouderlijke grensafbakening, sociale betrokkenheid van het kind, negatieve 

emotionaliteit van het kind, dyadische wederkerigheid en negatieve dyadische toestand. Er 

wordt gebruik gemaakt van een 5-puntenschaal die kan worden aanzien als een 9-punts Likert 

schaal daar 0,5 punten toegestaan zijn. 

 De psychometrische eigenschappen van de CIB zijn duidelijk aangetoond in onderzoek. 

Betreffende de constructvaliditeit wordt gedemonstreerd dat voormelde schalen laden op hun 

ontworpen constructen. De predictieve validiteit wordt hard gemaakt door het feit dat er 

associaties worden gevonden tussen interactief gedrag in de vroege kindertijd, gecodeerd met 

behulp van de CIB, en de latere cognitieve, symbolische, sociale, emotionele en morele 

ontwikkeling van de desbetreffende kinderen. Ten slotte wordt de test-hertest validiteit 

aangetoond in een steekproef van 210 kinderen, geobserveerd als pasgeborene en op 3, 6 en 24 

maanden. Hieruit komen, over de leeftijden heen, medium tot hoge correlaties tussen parallelle 

CIB constructen naar voor (Feldman, 1998). 

 Het coderen gebeurt na het meerdere malen observeren van een vijf minuten durende 

vrije spelobservatie en is gebaseerd op de ervaring van de observator. Omwille van deze reden 

is een intensieve training vereist waar de handleiding dient te worden ingestudeerd en ervaring 

moet worden opgedaan met het codeersysteem. 



24 

 

Het beeldmateriaal werd gecodeerd door vier studenten. Om de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid na te gaan, werd er gekeken naar het totaal gemiddelde 

percentage overeenkomst op basis van 20% dubbele coderingen voor de gehele groep. Op vijf 

maanden bedroeg dit 90.08% waar dit op tien maanden 91.44% bedroeg. 

 Daarnaast onderzocht men ook de interne consistentie van de samengestelde scores aan 

de hand van Cronbach’s alfa coëfficiënt. Men stelde een waarde van 0.60 als voldoende hoog 

voorop. In Tabel 2 worden de waarden en de omschrijvingen van de constructen gepresenteerd.  
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Tabel 2 

Interne consistentie CIB, uitgedrukt in Cronbach’s alfa coëfficiënt 

Noot. °het item ‘teruggetrokkenheid’ werd verwijderd;  *dit construct bestaat slechts uit 1 item;  / onvoldoende interne consistentie, bijgevolg worden deze constructen niet verder gebruikt.

               Schaal Omschrijving   Interne consistentie 

             Laag-risico kinderen           Hoog-risico kinderen 

      5 maanden    10 maanden      5 maanden   10 maanden 

 

Maternele sensitiviteit                  

                          

 

Maternele grensafbakening 

 

 

Betrokkenheid van het kind 

 

 

Negatieve emotionaliteit van het kind 

 

 

Dyadische wederkerigheid 

 

 

Dyadische negatieve toestand 

 

 

 

De mate waarin de moeder zich bewust is van de sociale 

signalen van het kind en hier gepast op reageert.  

 

 

Een controlerende stijl van de moeder waarbij ze de neiging 

heeft het kind overmatig te stimuleren en haar eigen 

voorkeuren aan het kind op te dringen.  

 

De mate waarin het kind vocaliseert, interacties initieert, 

vermoeid en alert is. Ook de affectieve uitdrukkingen en de 

blik ten aanzien van de moeder worden bekeken.  

 

Hierbij gaat het over  teruggetrokkenheid, negatief affect en 

een snelle verandering in gemoedstoestand zonder duidelijke 

reden.  

 

De mate waarin moeder en kind zich op mekaar afstemmen en 

de mate waarin de stijl ritmisch en vloeiend is. 

 

 

De mate waarin er meer uit de interactie kon gehaald worden.  

 

 

          .76                  .71                   .76                 .77 

 

 

         

              /                  .72                       /                  .81 

 

 

              /                  .66                       /                  .72 

  

 

              /                  .88°                     /                  .88° 

 

          .77                  .85                    .71                 .85 

 

  

             *                     *                       *                    * 
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 Nederlandstalige versie van de MacArthur-Bates Communicative Development 

Inventories (N-CDI).  

 De N-CDI is een semigestructureerde oudervragenlijst en geeft een eerste indruk over 

de taalmogelijkheden van een kind (Zink & Lejaegere, 2002). Deze oudervragenlijst kan dienen 

als screening en leiden tot de eerste detectie van mogelijke taalontwikkelingsproblemen bij 

kinderen uit de leeftijdsgroep 8-30 maanden. Daarnaast kan de oudervragenlijst gebruikt worden 

als aanvullende informatie bij het diagnostisch onderzoek. 

 Deze vragenlijst is het resultaat van een aanpassing en hernormering van de 

‘MacArthur-Bates Communicative Development Inventories’ (Fenson et al., 1993). De N-CDI 

woorden en gebaren, ontwikkeld voor kinderen van 8 tot 16 maanden, evalueert 

woordenschatbegrip, woordenschatproductie en het gebruik van gebaren. De N-CDI woorden en 

zinnen, ontwikkeld voor kinderen van 16 tot 30 maanden, evalueert eveneens 

woordenschatbegrip -en productie doch ook een aantal aspecten van de grammaticale 

ontwikkeling. 

 Wat betreft de interne consistentie en de validiteit van het meetinstrument hebben 

diverse onderzoekers aangetoond dat deze als betrouwbaar kunnen worden geclassificeerd (Zink 

& Lejaegere, 2002). 

 Mullen Scales of Early Learning (MSEL).  

 De MSEL (Mullen, 1995) is een gestandaardiseerd meetinstrument om het algemeen 

cognitief en motorisch functioneren na te gaan. Het leeftijdsbereik loopt van 1 tot 68 maanden. 

Het testresultaat bestaat uit een algemeen ontwikkelingsquotiënt en vijf scores. Deze scores 

weerspiegelen de ontwikkeling op vijf ontwikkelingsdomeinen: grove- en fijne motoriek, 

visuele perceptie, receptieve- en expressieve taal. Het instrument beschikt over goede 

psychometrische kwaliteiten (Casalin & Vliegen, 2009; Halle, Zaslow, Wessel, Moodie, & 

Darling-Churchill, 2011; Mullen, 1995; Schraeder, Heverly & Rappaport, 1990). 

Statistische Analyse  

 De data werd geanalyseerd met behulp van het statistisch computerprogramma SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences), versie 22.0. Voor alle statistische analyses werd als 

significantieniveau een alpha-waarde van 0.05 gehanteerd. 
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 Aanvankelijk werden de outliers en de verschillende assumpties nauwkeurig nagegaan. 

Hieronder volgt een overzicht. 

 De outliers werden nagegaan bij de moeder-kind interactie (CIB) en de 

taalontwikkeling (MSEL en N-CDI). Een waarde werd als outlier beschouwd wanneer deze zich 

meer of minder dan drie standaarddeviaties van het gemiddelde bevond. Deze waarden werden 

vervolgens vervangen door het bijhorende gemiddelde ± 3 standdaarddeviaties. 

   De assumptie van normaliteit werd nagegaan aan de hand van de Kolmogorov-Smirnov 

test. Daarenboven werd nagegaan of de significante p-waarden bevestigd konden worden door 

het bijhorende histogram/Q-Q plot. Hieronder een overzicht.  
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Tabel 3 

Resultaten van de Kolmogorov-Smirnov normaliteitstoets 

 Laag-risico kinderen Hoog-risico kinderen 

 

5 maanden 

- Moeder-kind interactie  

Leeftijd 

Maternele sensitiviteit 

Dyadische wederkerigheid 

Negatieve dyadische toestand 

 

10 maanden 

- Moeder-kind interactie 

Leeftijd 

Maternele sensitiviteit 

Maternele grensafbakening 

Betrokkenheid van het kind 

Negatieve emotionaliteit van het kind 

Dyadische wederkerigheid 

Negatieve dyadische toestand 

 

- MSEL 

Leeftijd 

Taalbegrip 

Taalproductie 

 

- N-CDI 

Leeftijd 

Woordbegrip 

Woordproductie 

 

14 maanden 

- MSEL 

Leeftijd 

Taalbegrip 

Taalproductie 

 

- N-CDI 

Leeftijd 

Woordbegrip 

Woordproductie 

 

Z (df) 

 

 

.16(27)
 

.15(26) 

.14(27) 

        .22(27)* 

 

 

 

.10(29) 

.12(29) 

.08(29) 

  .17(29)* 

    .42(29)*° 

 .12(29) 

    .33(29)*° 

 

 

.12(30) 

  .18(30)* 

   .19(30)*° 

 

 

.15(27) 

    .17(27)*° 

  .26(27)*° 

 

 

 

.11(30) 

   .27(30)*° 

   .29(30)*° 

       

  

.14(19) 

.12(19) 

   .24(19)*° 

 

Z (df) 

 

 

.10(22) 

  .20(22)* 

.13(22) 

  .24(22)* 

 

 

 

  .22(21)* 

.12(21) 

.13(21) 

 .11(21) 

    .32(21)*° 

 .13(21) 

    .30(21)*° 

 

 

.18(24) 

    .21(24)*° 

 .13(24) 

 

 

.22(11) 

 .20(11) 

  .32(11)*° 

 

 

 

.12(23) 

    .17(23) 

      .19(23)* 

 

 

.20(15) 

.11(15) 

.18(15) 

 

Noot. *Niet bevestigd door histogram/Q-Q plot (wordt aldus verondersteld normaal verdeeld te zijn);    

*° Bevestigd door histogram/Q-Q plot. 

   

  De assumptie van homoscedasticiteit werd nagegaan aan de hand van de Levene’s test. 

Mits uitzondering van ‘dyadische wederkerigheid’ op tien maanden werd gezien dat deze 

assumptie voldaan was voor alle variabelen. De assumptie betreffende lineariteit werd nagegaan 

via het bekijken van scatterplots. Daaruit bleek dat aan deze assumptie voldaan was voor alle 

variabelen, zowel bij laag-risico kinderen als bij hoog-risico kinderen. Ten slotte werd de 
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assumptie van de onafhankelijkheid van de errortermen nagegaan via de Durbin-Watson toets. 

Hieruit volgde dat ook deze assumptie voldaan was voor alle variabelen bij zowel laag-risico 

kinderen als bij hoog-risico kinderen. 

 Na de preliminaire analyses kon er bepaald worden wanneer er parametrische en niet-

parametrische testen dienden gebruikt te worden. Teneinde na te gaan of er significante 

verschillen konden worden vastgesteld op het vlak van de moeder-kind interactie en de 

taalontwikkeling tussen de twee steekproeven werd er gebruik gemaakt van One-Way ANOVA 

(parametrisch) en de Mann-Whitney U test (niet-parametrisch). Om de correlaties tussen beide 

na te gaan werd er gebruik gemaakt van de Pearson correlatiecoëfficiënt (parametrisch) en de 

Spearman rangcorrelatiecoëfficiënt (niet-parametrisch). Om de interpretatie van de resultaten te 

vereenvoudigen, werd ook bij de niet-parametrische testen het gemiddelde weergegeven.  
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Resultaten 

Onderzoeksvraag 1 

 ‘Kunnen er significante verschillen worden vastgesteld in de moeder-kind interactie op vijf en 

tien maanden tussen laag-risico kinderen en hoog-risico kinderen?’ 

 Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, werd er gebruik gemaakt van een One-Way 

ANOVA (parametrisch) en de Mann-Whitney U toets (niet-parametrisch). De resultaten worden 

weergegeven in Figuur 1 en Figuur 2. 

 Verschillen op vijf maanden.  

 Er werden geen significante verschillen waargenomen tussen de laag-risico kinderen en 

de hoog-risico kinderen wanneer er onderzoek werd gevoerd naar de moederlijke sensitiviteit    

(F(1,46) = .11, p = .74), dyadische wederkerigheid (F(1,47) = .15, p = .70) en negatieve 

dyadische toestand (F(1,47) = .33, p = .57). 

Figuur 1. Een vergelijking van de groepsgemiddelden van de gemelde subschalen van moeder-

kind interactie op vijf maanden tussen laag-risico kinderen en hoog-risico kinderen.  

 

 Verschillen op tien maanden.  

 Er werden geen significante verschillen waargenomen tussen de laag-risico kinderen en 

de hoog-risico kinderen op de subschalen moederlijke sensitiviteit (F(1,48) = 1.33, p = .26), 

moederlijke grensafbakening (F(1,48) = .11, p = .74), betrokkenheid van het kind (F(1,48) = 

2.41, p = .13), negatieve emotionaliteit van het kind (U(48) = 262, p = .32), dyadische 
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wederkerigheid (U(48) = 228.5, p = .13) en negatieve dyadische toestand (U(48) = 290.5, p = 

.76). 

Figuur 2. Een vergelijking van de groepsgemiddelden van de gemelde subschalen van moeder-

kind interactie op tien maanden tussen laag-risico kinderen en hoog-risico kinderen. 

 

Onderzoeksvraag 2 

‘Kunnen er significante verschillen worden vastgesteld in de expressieve en receptieve 

taalontwikkeling op tien en veertien maanden tussen laag-risico kinderen en hoog-risico 

kinderen?’ 

 Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden werd er gebruik gemaakt van een One-Way 

ANOVA (parametrisch) en de Mann-Whitney U toets (niet-parametrisch). De resultaten worden 

weergegeven in Figuur 3 en Figuur 4. 

 Verschillen op tien maanden.  

 Er werd een significant verschil waargenomen tussen de laag-risico kinderen en de 

hoog-risico kinderen op het vlak van taalbegrip (U(52) = 229, p < 0.05). Kinderen uit de hoog-

risico groep vertonen een lager niveau van taalbegrip. Er werd geen significant verschil 

waargenomen tussen de laag-risico kinderen en hoog-risico kinderen op het vlak van 

taalproductie (U(52) = 351, p = .87). Er werden evenmin significante verschillen vastgesteld op 

het vlak van woordbegrip (U(36) =111, p = .23) en woordproductie (U(36) = 126, p = .45) 

tussen de laag-risico kinderen en de hoog-risico kinderen.  
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Figuur 3. Een vergelijking van de groepsgemiddelden van het receptieve en expressieve 

taalniveau op tien maanden a.d.h.v.de ruwe scores van MSEL en N-CDI tussen laag-risico 

kinderen en hoog-risico kinderen. 

 

Noot. * p < .05  

 Verschillen op veertien maanden.  

 Er werden geen significante verschillen tussen beide groepen geconstateerd op het vlak 

van taalbegrip (U(51) = 273.5, p = .19) en taalproductie (U(51) = 315.5, p = .58) op veertien 

maanden. Er werden net zo min significante verschillen waargenomen op het vlak van 

woordbegrip (F(1,32) = 2.773, p = .11 ) en woordproductie (U(32) =  122, p =  .48) op veertien 

maanden tussen laag-risico kinderen en hoog-risico kinderen.  

Figuur 4. Een vergelijking van de groepsgemiddelden van het receptieve en expressieve 

taalniveau op veertien maanden a.d.h.v. de ruwe scores van  MSEL en N-CDI tussen laag-risico 

kinderen en hoog-risico kinderen. 
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Onderzoeksvraag 3 

‘Is er een verband tussen de moeder-kind interactie op vijf maanden en de taalontwikkeling op 

enerzijds tien maanden en anderzijds veertien maanden? Een vergelijking tussen laag-risico 

kinderen en hoog-risico kinderen.’ 

 Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, werd er gebruik gemaakt van de Pearson 

correlatiecoëfficiënten (parametrisch) en de Spearman rangcorrelatiecoëfficiënten (niet-

parametrisch). Gezien de geringe omvang van de steekproef is de holm-bonferroni correctie te 

streng waardoor deze in de masterproef niet werd toegepast. De resultaten worden 

gepresenteerd in Tabel 4. 

 Moeder-kind interactie vijf maanden – taalontwikkeling tien/veertien maanden.  

 Er werden geen significante correlaties waargenomen tussen laag-risico kinderen en 

hoog-risico kinderen.  
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Tabel 4 

Pearson correlatiecoëfficiënten en Spearman rangcorrelatiecoëfficiënten tussen de 

interactieconstructen op vijf maanden en de taalontwikkelingsschalen op tien maanden en 

veertien maanden 

 Maternele 

sensitiviteit 

Dyadische 

wederkerigheid 

Negatieve 

dyadische toestand 

 

-Laag-risico kinderen 

 

Taalniveau 10 maanden 

Taalbegrip MSEL 

Taalproductie MSEL 

Woordbegrip N-CDI 

Woordproductie N-CDI 

 

Taalniveau 14 maanden 

Taalbegrip MSEL 

Taalproductie MSEL 

Woordbegrip N-CDI 

Woordproductie N-CDI 

 

 

 

 

 

 rs = .05 

 rs = .15 

rs = -.09 

rs = -.05 

 

 

 rs = .11 

rs = -.11 

  r = .22 

rs = .44 

 

 

 

 

 

rs = -.07 

rs = .06 

rs = -.05 

rs = .03 

 

 

rs = .25  

rs = .02 

r = .26 

rs = .35 

 

 

 

 

rs = .17 

rs = -.16 

rs = .08 

rs = -.19 

 

 

rs = -.22 

rs = .11 

r = .04 

rs = -.17 

-Hoog-risico kinderen 

 

Taalniveau 10 maanden 

Taalbegrip MSEL 

Taalproductie MSEL 

Woordbegrip N-CDI 

Woordproductie N-CDI 

 

Taalniveau 14 maanden 

Taalbegrip MSEL 

Taalproductie MSEL 

Woordbegrip N-CDI 

Woordproductie N-CDI 

 

 

 

 

rs = -.13 

rs = -.07 

rs = .21 

rs = .21 

 

 

rs = -.06 

rs = -.21 

r = -.74 

rs = -.70 

 

 

 

 

rs = -.14 

rs = -.06 

rs = .58 

rs = .70 

 

 

rs = -.10 

rs = -.33 

r = -.48 

rs = -.54 

 

 

 

rs = .49 

rs = .08 

rs = .00 

rs = -.56 

 

 

rs = .40 

rs = .34 

r = .06 

rs = .27 

 

Noot. r = Pearson correlatiecoëfficiënt; rs = Spearman rangcorrelatiecoëfficiënt. 

Onderzoeksvraag 4 

‘Is er een verband tussen de moeder-kind interactie op tien maanden en de taalontwikkeling op 

veertien maanden? Een vergelijking tussen laag-risico kinderen en hoog-risico kinderen.’ 

 Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, werd er zoals bij de voorgaande 

onderzoeksvraag gebruik gemaakt van de Pearson correlatiecoëfficiënten (parametrisch) en de 

Spearman rangcorrelatiecoëfficiënten (niet-parametrisch). Ook hier was gezien de kleine 
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steekproefgrootte de holm-bonferroni correctie te streng waardoor deze niet werd toegepast in 

deze masterproef. De resultaten worden weergegeven in Tabel 5. Hieronder volgt een overzicht 

van de significante verbanden. 

 Maternele grensafbakening. Er werd bij de laag-risico kinderen een lage positieve  

correlatie waargenomen tussen de maternele grensafbakening op tien maanden en de 

taalproductie op veertien maanden gemeten a.d.h.v. MSEL. Daarnaast werd bij de laag-risico 

kinderen een matige positieve correlatie waargenomen tussen de maternele grensafbakening op 

tien maanden en de woordproductie op veertien maanden gemeten a.d.h.v. N-CDI. Bij de hoog-

risico kinderen daarentegen werd een matige negatieve correlatie gemeten tussen enerzijds de 

maternele grensafbakening op tien maanden en anderzijds het taalbegrip op veertien maanden 

gemeten a.d.h.v. MSEL. 

 Negatieve emotionaliteit van het kind. Bij de laag-risico kinderen werd er een matige 

negatieve correlatie gevonden tussen enerzijds de negatieve emotionaliteit van het kind op tien 

maanden en anderzijds het woordbegrip op veertien maanden gemeten a.d.h.v. N-CDI. Bij de 

hoog-risico kinderen daarentegen werd er een matige positieve correlatie gevonden tussen de 

negatieve emotionaliteit van het kind op tien maanden en de taalproductie op veertien maanden 

gemeten a.d.h.v. MSEL. Daarnaast werd een hoge positieve correlatie gevonden tussen 

enerzijds de negatieve emotionaliteit van het kind op tien maanden en anderzijds de 

woordproductie op veertien maanden gemeten a.d.h.v. N-CDI. 

 Negatieve dyadische toestand. Er werd bij de hoog-risico kinderen een hoge positieve 

correlatie gevonden tussen enerzijds een negatieve dyadische toestand op tien maanden en 

anderzijds de woordproductie op veertien maanden gemeten a.d.h.v. N-CDI.  
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Tabel 5 

Pearson correlatiecoëfficiënten en Spearman rangcorrelatiecoëfficiënten tussen de interactieconstructen op tien maanden en taalontwikkelingsschalen 

op veertien maanden 

Noot. r = Pearson correlatiecoëfficiënt; rs = Spearman rangcorrelatiecoëfficiënt. 

 * p < .05 ** p < .01 

 Taalbegrip MSEL Taalproductie MSEL Woordbegrip N-CDI Woordproductie N-CDI 

 

Laag-risico kinderen 

 

Maternele sensitiviteit 

Maternele grensafbakening 

Betrokkenheid van het kind 

Negatieve emotionaliteit van het kind 

Dyadische wederkerigheid 

Negatieve dyadische toestand 

 

Hoog-risico kinderen 

 

 

 

 

rs  = .12 

rs  = .20 

rs  = .17 

rs  = -.14 

rs  = .11 

rs  = .11 

 

 

 

 

 

rs  = .14 

rs  = .43* 

rs  = -.12 

rs  = .09 

rs  = .17 

rs  = .08 

 

 

r = -.15 

r = .06 

r = .42 

rs = -.50* 

rs = .12 

rs = -.07 

 

 

 

rs = .17 

rs = .66** 

rs = .17 

rs = -.39 

rs = .39 

rs = -.30 

 

Maternele sensitiviteit 

Maternele grensafbakening 

Betrokkenheid van het kind 

Negatieve emotionaliteit van het kind 

Dyadische wederkerigheid 

Negatieve dyadische toestand 

rs  = -.18 

              rs  = -.56* 

rs  = .06 

rs  = .48 

rs = -.26 

rs  = .27 

rs  = -.17 

rs  = -.24 

rs = -.07 

  rs = .66** 

rs = -.38 

rs = .21 

r = -.16 

r = -.31 

r = .10 

rs = .60 

rs = -.27 

rs = .61 

rs = -.12 

rs = .04 

rs = -.07 

rs = .76* 

rs = -.31 

      rs = .71**    
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Discussie 

 De centrale doelstelling van deze studie was tweeledig. Er werd enerzijds beoogd om na 

te gaan of er eventuele verschillen bestaan in de moeder-kind interactie tussen laag-risico 

kinderen en hoog-risico kinderen alsook de taalontwikkeling tussen laag-risico kinderen en 

hoog-risico kinderen. Anderzijds werd er bij beide steekproeven onderzoek gevoerd naar 

mogelijke verbanden tussen de moeder-kind interactie en de taalontwikkeling op drie momenten 

(5-10 maand, 5-14 maand, 10-14 maand). Hieronder zal er verder worden ingegaan op de 

bevindingen, sterktes en tekortkomingen van de studie, de richtlijnen voor toekomstig 

onderzoek en de mogelijke klinische implicaties van dit onderzoek. 

Bevindingen  

 Moeder-kind interactie.  

 Uit de resultaten van deze studie kwam naar voor dat er zowel op vijf maanden als op 

tien maanden geen significante verschillen vast te stellen zijn in de moeder-kind interactie 

tussen laag-risico kinderen en hoog-risico kinderen. 

 Op basis van de literatuurstudie werd er vooreerst verwacht dat moeders van hoog-

risico kinderen meer directief gedrag zouden stellen en een lagere sensitieve responsiviteit 

zouden vertonen. Daarnaast vond men in onderzoek ook dat hoog-risico kinderen meer de 

neiging hebben inactief te zijn in de interactie, minder positief affect vertonen en zich meer 

terugtrekken (Doussard-Roosevelt et al., 2003; Wan et al., 2013; Zwaigenbaum et al., 2005). 

Wat betreft het dyadische aspect werd er verwacht dat er bij de hoog-risico kinderen minder 

synchroniciteit en wederkerigheid en een meer negatieve dyadische toestand geobserveerd ging 

worden (Wan et al., 2012). Ander onderzoek vond echter weinig verschillen in de moeder-kind 

interactie tussen laag-risico kinderen en hoog-risico kinderen in de eerste levensmaanden 

(Landa & Garret-Mayer, 2006; Ozonofff et al., 2010; Yirmiya et al., 2006). Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat pas in de periode tussen zes en vierentwintig maanden 

ontwikkelingsvertragingen en sociaal-communicatieve problemen kunnen ontstaan en worden 

vastgesteld (Bryson et al., 2007; Rogers, 2009). Het is mogelijk dat de ouders pas op deze 

leeftijd ander gedrag stellen als compensatiemechanisme voor de beperking(en) van hun kind, 

de ervaren stress en de emotionele belasting (Davis & Carter, 2008; Kasari & Sigman, 1997; 

Meirsschaut et al., 2011; Spiker et al., 2002; Wachtel & Carter, 2008). 

 De visu leek er wel een mogelijke trend te kunnen worden geobserveerd die 

correspondeert met de literatuurgegevens. Op vijf maanden vertoonden de hoog-risico kinderen 
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namelijk een lagere score op dyadische wederkerigheid en een hogere score op negatieve 

dyadische toestand. Op tien maanden vond men bij de hoog-risico kinderen lagere scores op de 

constructen ‘maternele sensitiviteit’, ‘betrokkenheid van het kind’ en ‘dyadische 

wederkerigheid’. Daarentegen zag men hogere scores bij de constructen ‘negatieve 

emotionaliteit’ en ‘negatieve dyadische toestand’. Belangrijk hierbij is dat deze resultaten niet 

significant waren. Bijgevolg moet dit in sterke mate genuanceerd worden en zal verder 

onderzoek dit nader moeten exploreren. 

 Taalontwikkeling.  

 Uit de analyse kon enkel op tien maanden een significant verschil waargenomen worden 

op het vlak van taalbegrip gemeten a.d.h.v. MSEL. Hoog-risico kinderen vertoonden een lagere 

score op taalbegrip in vergelijking met de laag-risico kinderen. Er werden daarentegen geen 

significante verschillen opgemerkt op het vlak van taalproductie, woordbegrip -en productie op 

tien maanden. 

 Op veertien maanden werden er eveneens geen significante verschillen in het taalniveau 

opgemerkt. 

 Deze resultaten kunnen deels bevestigd worden vanuit de literatuur. Hoog-risico 

kinderen blijken een verhoogde kans te hebben op een vertraagde taalontwikkeling (Orsmond & 

Seltzer, 2007; Stone et al., 2007). Men heeft echter tot op heden nog geen consensus bereikt 

omtrent de taalkennis van hoog-risico kinderen in vergelijking met laag-risico kinderen. 

Sommige onderzoekers rapporteren dat deze niet verschillend zijn (Baron-Cohen et al., 1992; 

Bishop et al., 2006; Folstein et al., 1999; Happé et al., 2001; Pilowsky et al., 2003; Smalley & 

Asarnow, 1990). Andere onderzoekers rapporteren vaak een vertraagde receptieve en een 

beneden het gemiddelde expressieve taal bij hoog-risico kinderen op één jarige leeftijd (Toth et 

al., 2007; Zwaigenbaum et al., 2005). Yirmiya et al. (2006) bijvoorbeeld stellen op veertien 

maanden opmerkelijk lagere scores vast bij hoog-risico kinderen op de MSEL (Mullen, 1995). 

Ander onderzoek rapporteert tevens dat op dezelfde veertien maanden lagere taalscores op de 

‘Bayley Scales of Infant Development’ (Bayley, 1993). Daarnaast rapporteren verscheidene 

studies dat hoog-risico kinderen van 24 maanden of jonger lager scoren dan het normatieve op 

taal-en communicatiebatterijen (Landa & Garrett-Mayer, 2006; Landa & Goldberg, 2005;  Toth 

et al., 2007). 

 Een mogelijke verklaring die kan worden verstrekt voor het feit dat er slechts één 

significant verschil kon worden waargenomen in deze studie is de leeftijd waarop de 

taalontwikkeling in deze studie werd nagegaan. Deze bevond zich in het begin van een kritieke 

periode. De periode van 12 tot 24 maanden wordt namelijk algemeen als een overgangsperiode 

http://link.springer.com/article/10.1007/s10803-009-0727-2#CR7
http://link.springer.com/article/10.1007/s10803-009-0727-2#CR17
http://link.springer.com/article/10.1007/s10803-009-0727-2#CR21
http://link.springer.com/article/10.1007/s10803-009-0727-2#CR35
http://link.springer.com/article/10.1007/s10803-009-0727-2#CR48
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aanzien waarin van belang zijnde taalvaardigheden zich gaan ontwikkelen (Landa & Garret-

Mayer, 2006; Yirmiya et al., 2006; Yoder et al., 2009). Het is dan ook in deze periode dat 

opmerkelijke communicatie- en taalmoeilijkheden op de voorgrond kunnen treden (Bryson et 

al., 2007; Zwaigenbaum et al., 2005). Dit wijkt af van de visie van sommige andere 

onderzoekers die aangeven dat vertragingen en tekorten in verschillende facetten van de 

ontwikkeling hun start reeds kennen rond de leeftijd van zeven à twaalf maanden (Landa & 

Garrett-Mayer, 2006; Ozonoff et al., 2010; Rogers, 2009; Yirmiya et al., 2006; Zwaigenbaum et 

al., 2005). Ook hieromtrent werd tot op heden dus geen consensus bereikt. 

 Wederom leek het alsof enkele bevindingen zich toch weerspiegelden in de niet-

significante resultaten. De hoog-risico kinderen behaalden namelijk, zowel op tien als op 

veertien maanden, steeds lagere taalscores. Dit dient echter zeer voorzichtig te worden 

geïnterpreteerd en vergt verder onderzoek naar de toekomst toe om deze stelling verder te 

kunnen onderschrijven. 

 Koppeling moeder-kind interactie en taalontwikkeling.  

 Er werden bij zowel de laag-risico kinderen als de hoog-risico kinderen geen 

significante verbanden gevonden tussen de moeder-kind interactie op vijf maanden en de 

taalontwikkeling op tien en veertien maanden. Dit impliceert dat beiden elkaar weinig tot niet 

beïnvloedden. Er is aldus een discrepantie aanwezig tussen de analyses van deze studie en de 

literatuur. Men geeft namelijk in de bestudeerde literatuur aan dat de interactie tussen moeder en 

kind in de eerste zes maanden bepalend lijkt te zijn voor het tot stand komen van een later 

optimaal communicatieniveau (Van Der Stelt, 1993). Men rapporteert hierbij echter geen 

welbepaalde leeftijd. Een mogelijke verklaring voor de genoemde discrepantie zou kunnen zijn 

dat de moeder-kind interactie op vijf maanden meer in verband staat met de taalontwikkeling op 

24 en/of 36 maanden. Een onderzoek op deze latere leeftijd lijkt aldus aangewezen teneinde te 

kunnen uitmaken of er effectief een verband tussen beide bestaat. 

 Wanneer vervolgens de aandacht werd toegespitst op het verband tussen moeder-

interactie op tien maanden en taalontwikkeling op veertien maanden kwamen er wel enkele 

significante correlaties naar boven. Deze verschilden echter bij laag-risico kinderen en hoog-

risico kinderen. Dit is opmerkelijk gezien er, mits uitzondering van het taalbegrip op tien 

maanden, geen significante verschillen gevonden werden in de hierboven vermelde 

onderzoeksvragen 1 en 2. 
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 Vooreerst zag men bij de laag-risico kinderen een lage en matige positieve correlatie 

tussen enerzijds de maternele grensafbakening en anderzijds de taal -en woordproductie. Laag-

risico kinderen leken voordeel te halen uit een moeder die intrusief gedrag stelde en dus een 

structurerende aanpak hanteerde. Het kwam meer bepaald hun expressieve taalontwikkeling ten 

goede. Dit was op het eerste zicht een vreemde vaststelling. Uit de literatuurstudie werd 

namelijk afgeleid dat vroegtijdig materneel intrusief gedrag een negatief verband kent met de 

taalontwikkeling (Field, 2001; Pungello et al., 2009). Moeders stellen door dergelijk directief 

gedrag veelal gesloten vragen en laten weinig ruimte voor het kind om zelf vragen te stellen en 

deel te nemen aan het gesprek (Goorhuis & Schaerlaekens, 2000). Recent onderzoek heeft 

echter aangetoond dat de invloed van dergelijke interactiestijl kan variëren naargelang de talige 

mogelijkheden van het kind (Siller, Hutman, & Sigman, 2013). Verder onderzoek naar dit 

verband dringt zich op, waarbij hierbij rekening zal moeten worden gehouden met het 

taalniveau van ieder kind afzonderlijk. 

 Ten tweede kende bij de laag-risico kinderen de negatieve emotionaliteit van het kind 

een matig negatief verband met het woordbegrip gemeten a.d.h.v. N-CDI. Dit wordt bevestigd 

vanuit de literatuur. Kelly et al. (1996) toonden aan dat kinderen die op jonge leeftijd meer 

positief affect vertonen ten aanzien van hun moeder, hogere scores behalen op het vlak van 

taalvaardigheden. Een mogelijke verklaring voor dit resultaat is dat kinderen die veel negatieve 

emotionaliteit uiten, controlerend gedrag uitlokken bij hun moeder (Eisenberg et al., 1996), 

hetwelk op zijn beurt verder negatieve emotionaliteit bij het kind uitlokt (Feldman et al., 2011). 

Bijgevolg bevindt men zich in een vicieuze cirkel, hetgeen de taalontwikkeling niet ten goede 

komt. Uit ander onderzoek blijkt dat er ook een positief verband bestaat tussen de mate van 

negatieve emotionaliteit en het temperament van het kind: een hoge mate van negatief 

emotioneel gedrag leidt tot een licht ontvlambaar karakter (Salley, 2005). Kubicek, Schmitz en 

Emde (1996) tonen aanvullend aan dat een moeilijk temperament van het kind een negatieve 

invloed kent op de moeder-kind interactie. Hierdoor zal het kind minder verscheidene 

taalkundige ervaringen opdoen en zullen deze bovendien ook minder frequent naar boven 

komen in de interactie met de moeder. 

 Bij de hoog-risico kinderen bleek dat maternele grensafbakening en taalbegrip gemeten 

a.d.h.v. MSEL matig negatief gecorreleerd zijn. Hiertoe werd ook geconcludeerd door de 

bestudeerde literatuur. Maternele intrusiviteit kent ook bij hoog-risico kinderen een negatief 

effect op de taalontwikkeling van het kind (Feldman et al., 1997; Siller & Sigman, 2002). Hoog-

risico kinderen lijken geen voordeel te halen uit moeders die minder oog hebben voor de 

behoeften en de autonomie van het kind. Ook vertonen deze kinderen in dergelijke interacties 

vaak negatief gedrag, wat de bidirectionaliteit van de interactie aantoont (Egeland, Pianta, & 
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O’Brien, 1993). Dit heeft tot gevolg dat er niet kan gesproken worden van een intacte moeder-

kind interactie ondanks dit wel als essentieel gegeven wordt aanzien voor een optimale 

taalontwikkeling. Uit onderzoeksvraag 2 kan aanvullend worden besloten tot een significante 

lagere score op het vlak van taalbegrip bij de hoog-risico kinderen in vergelijking met de laag-

risico kinderen. Mogelijks vormt dit de verklaring waarom er bij de twee steekproeven een 

omgekeerd verband bestaat tussen maternele grensafbakening en taalontwikkeling. Hoog-risico 

kinderen met beperkte talige mogelijkheden halen namelijk meer voordeel uit een sensitieve 

interactiestijl (Siller et al., 2013). 

 Ten tweede kende negatieve emotionaliteit van het kind een sterke positieve invloed op 

de taalproductie en woordproductie. Zij halen met andere woorden voordeel uit het uiten van 

negatieve emoties. Net zoals bij laag-risico kinderen werd er verwacht een negatief verband te 

kunnen afleiden uit de literatuur. Onderzoek toonde echter aan dat kinderen die negatief 

emotioneel gedrag vertonen (vb. prikkelbaar, agressief, moeilijk behandelbaar gedrag), sterk 

controlerend gedrag bij de moeder uitlokken (Egeland, Pianta, & O’Brien, 1993). Deze 

conclusie wordt versterkt door ander onderzoek dat besluit dat kinderen met ASS betere 

resultaten behalen wanneer ouders een directieve houding in plaats van een sensitieve houding 

aannemen (Baker, Messinger, Lyons, & Grantz, 2010; Jarrold, 2003). Zij halen dus voordeel uit 

gestuurd gedrag. Deze conclusie is echter deels in strijd met de hierboven uiteengezette 

conclusie betreffende maternele intrusiviteit. 

 Ten slotte werd een hoog positief verband vastgesteld tussen de negatieve dyadische 

toestand en de woordproductie gemeten a.d.h.v. N-CDI. Hoog-risico kinderen lijken aldus 

voordeel te halen uit een interactie die beperkt wordt in termen van emotionele expressiviteit, 

tevredenheid en het niveau van exploratie en enthousiasme (Feldman, 1998). Dit betreft een 

heel opmerkelijke vaststelling. Gezien in de literatuur een positief verband werd afgeleid tussen 

maternele intrusiviteit en een negatieve dyadische toestand (Ispa et al., 2004), spelen mogelijks 

dit gegeven alsook andere factoren een rol bij deze opmerkelijke vaststelling. Hiervoor werd 

echter tot op heden geen directe verklaring in de literatuur aangereikt. 

 Er kan geconcludeerd worden dat de moeder-kind interactie op tien maanden, 

vergeleken met de moeder-kind interactie op vijf maanden, meer gelinkt is met de 

taalontwikkeling van het kind op veertien maanden. Uit de literatuurstudie is gebleken dat 

moeders in staat zijn hun gedrag aan te passen aan de bijzondere karakteristieken van hun kind. 

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er pas rond het einde van het eerste levensjaar, samen 

met de start van het ontstaan van vertragingen en tekorten in verschillende facetten van de 

ontwikkeling, een andere en meer specifieke interactiestijl op de voorgrond treedt, die invloed 

zal hebben op de latere taalontwikkeling. 
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 Er mag echter niet uit het oog worden verloren dat deze studie werd gesteund op een 

eerder kleine steekproef  wat tot vertekende, niet algemene resultaten zou kunnen leiden. Het is 

dus belangrijk om deze resultaten met enige voorzichtigheid te interpreteren. 

Sterktes en Tekortkomingen  

  Er werd reeds beperkt onderzoek gevoerd naar de moeder-kind interactie alsook de 

taalontwikkeling bij laag-risico kinderen, kinderen met ASS en in geringe mate bij hoog-risico 

kinderen. Over de koppeling tussen beiden daarentegen is er op heden bitter weinig informatie 

beschikbaar. In dat opzicht was deze studie in zekere mate uniek. Een tweede sterkte van dit 

onderzoek betrof de longitudinale onderzoeksopzet en de bijhorende beschreven 

onderzoeksprotocollen. Daarnaast kan het feit dat er bij de moeder-kind interactie naar zowel de 

maternele-, de kind- als ook de dyadische constructen werd gekeken als een meerwaarde 

worden aanzien. Tot slot vormde het gebruik van gevalideerde meetinstrumenten ook een 

bijzondere troef van dit onderzoek.  

 Naast voormelde sterktes waren er aan deze studie ook enkele beperkingen verbonden. 

Als gevolg hiervan dienden de bekomen resultaten met de nodige omzichtigheid te worden 

geïnterpreteerd. Vooreerst waren de resultaten gebaseerd op een zeer beperkte steekproef. Dit 

kon een kleinere power tot gevolg hebben. Ook kon men zich de nodige vragen stellen bij de 

representativiteit van de moeder-kind interactie. Het feit dat alles zich afspeelde in een 

onderzoekslaboratorium en tevens gefilmd werd, zal zowel voor de kinderen als voor de 

moeders een onwennige situatie geweest zijn en kan dus enigszins tot een vertekend beeld 

hebben geleid. Bovendien kon er, ondanks de intensieve training en het nastreven van de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, sprake zijn van een mogelijke bias bij het coderen van 

dergelijke moeder-kind interacties. Het subjectieve oordeel van de codeerder kon namelijk niet 

uitgeschakeld worden. Daarnaast kon in de descriptieve gegevens een significant verschil in 

leeftijd op tien maanden bij de moeder-kind interactie tussen laag-risico kinderen en hoog-risico 

kinderen worden vastgesteld. Hoog-risico kinderen waren op dat ogenblik namelijk gemiddeld 

gezien ouder dan de laag-risico kinderen. Bovendien hadden de constructen van de moeder-kind 

interactie op vijf en tien maanden enigszins een andere invulling waardoor vergelijkbaarheid 

gecompliceerder werd. Tenslotte was er mogelijks sprake van een sampling bias gezien de 

rekrutering op vrijwillige basis plaatsvond. 
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Richtlijnen Toekomstig Onderzoek  

 Uit de resultaten van deze studie kunnen enkele suggesties voor toekomstig onderzoek 

worden aangebracht. Opdat de huidige resultaten kunnen worden gerepliceerd en om de 

gemelde limitaties te reduceren, dringt bijkomend onderzoek zich op. 

 Het zou zinvol zijn om in dit toekomstig onderzoek de mogelijke interactie-effecten in 

het verband tussen de moeder-kind interactie en de taalontwikkeling na te gaan. Diverse 

onderzoeken hebben reeds aangetoond dat onder andere de socio-economische status van het 

gezin en de etniciteit een aanzienlijke rol spelen in zowel de moeder-kind interactie als de 

taalontwikkeling. Verder zou het interessant zijn om ook de vaders te betrekken. Uit de 

literatuur blijkt namelijk dat moeders en vaders er veelal een verschillende opvoedingsstijl op 

nahouden. Dit heeft mogelijks effect op allerlei ontwikkelingsuitkomsten van hun kind (Filppin 

& Watson, 2011; Grzadzinski, Luyster, Spencer, & Lord, 2014). Daarnaast is het feit dat de 

moderne vaders meer en meer een rol opnemen in de opvoeding van hun kind geen onbelangrijk 

gegeven. Vervolgens vormt deze studie een onderdeel van een longitudinale opzet. Het lijkt 

zeker zinvol om in de toekomst het verband tussen de moeder-kind interactie en de 

taalontwikkeling verder te onderzoeken op de leeftijden van 24 en 36 maanden en dus langere 

periodes te observeren. Ten slotte werd deze studie beperkt tot het nagaan van het verband 

tussen de moeder-kind interactie en de taalontwikkeling. Andere ouder- en kindkenmerken 

spelen mogelijks echter ook een rol bij de taalontwikkeling en kunnen mede in rekening worden 

gebracht bij toekomstig onderzoek. 

Klinische Implicaties 

 De resultaten van dit onderzoek toonden aan dat hoog-risico kinderen in vergelijking 

met laag-risico kinderen op de leeftijd van tien maanden over een lager taalbegrip beschikken. 

Dit wijst op het belang van vroege interventies wanneer dergelijke taalproblemen zich zouden 

blijven persisteren. Men zou op deze manier diverse taalontwikkelingsprofielen in kaart kunnen 

brengen en bijgevolg gepaste programma’s, begeleidingen en ondersteuning kunnen aanbieden. 

De taalontwikkeling speelt namelijk een belangrijke rol in de algemene ontwikkeling en 

levenskwaliteit van personen met ASS. 

 Aanvullend toont deze studie enkele verbanden aan tussen bepaalde interactieschalen op 

tien maanden en taalontwikkelingsschalen op veertien maanden. Deze verbanden verschillen 

echter tussen laag-risico kinderen en hoog-risico kinderen. Het belang van de moeder-kind 

interactie voor de latere taalontwikkeling kan ook na deze studie met enige voorzichtigheid 

aangehaald worden. Indien deze en eventueel bijkomende verbanden in verder onderzoek 
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zouden bevestigd worden en aldus blijkt dat de moeder-kind interactie een rol speelt bij 

voornoemde taalproblemen kan deze kennis leiden tot vroegtijdige opsporing van talige 

moeilijkheden. Daarenboven zou het klinische belang van vroegtijdige interventies bij hoog-

risico kinderen, dit nog voor de taal volledig beheerst is, onderstreept kunnen worden. 

Toekomstig onderzoek zal echter moeten uitwijzen welke interactiekenmerken bevorderlijk zijn 

voor de taalontwikkeling en welke interventies als effectief kunnen worden geacht. Men kan 

hierbij bijvoorbeeld denken aan oudertrainingen -en begeleidingen die reeds aangeboden 

worden door onder meer thuisbegeleidingsdiensten. Men zou hierbij de moeder-kind interactie 

kunnen ondersteunen en bevorderen en nieuwe vaardigheden aanleren als beschermende factor. 

Dit met als doel betere ontwikkelingsuitkomsten in de toekomst te bereiken. 
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Conclusie 

 Uit dit longitudinaal onderzoek kunnen drie zaken worden geconcludeerd. Vooreerst 

kunnen er tussen laag-risico kinderen en hoog-risico kinderen geen verschillen worden 

geobserveerd in de moeder-kind interactie op vijf en tien maanden. Als men vervolgens kijkt 

naar de expressieve en receptieve taalontwikkeling bij laag-risico kinderen en hoog-risico 

kinderen op tien en veertien maanden kan men een significant verschil vaststellen op het vlak 

van taalbegrip op tien maanden. Hierbij behalen de hoog-risico kinderen een lagere score. Dit 

resultaat stemt overeen met de bestudeerde literatuur over het breder autisme fenotype die wijst 

op het risico van ontwikkelingsvertragingen in het taalgebied (Gamliel et al., 2007; Toth et al., 

2007). Ten slotte worden bij het bekijken van beide onderzoeksvelden samen, enkele verbanden 

vastgesteld tussen interactieschalen van de moeder-kind interactie op tien maanden en 

taalontwikkelingschalen op veertien maanden. Bij diepgaander onderzoek rijzen er onverwijld 

enkele nieuwe vragen op waarvoor niet altijd een gepaste verklaring kan worden aangereikt. 

Desalniettemin bevestigen de resultaten over het algemeen de reeds beperkt gepubliceerde 

onderzoeken die wijzen op een verband tussen de vroege moeder-kind interactie en het latere 

taalverwervingsproces (Tuijl & Leseman, 2004). 

 Er kan worden geconcludeerd dat dit onderwerp zich vooralsnog in zijn kinderschoenen 

bevindt en diepgaander onderzoek aangewezen is. 
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