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Achtergrond 

Autismespectrumstoornissen (ASS) zijn complexe, levenslange stoornissen die veel 

problemen met zich meebrengen, zowel voor de individuen met deze stoornis als voor hun 

omgeving. De diagnoseleeftijd van ASS is de laatste decennia gedaald. Reeds op de leeftijd 

van twee jaar is nu in de meeste gevallen een betrouwbare diagnose mogelijk (Turner, 

Stone, Pozdol, & Coonrod, 2006). Dit is positief, vermits een lagere diagnoseleeftijd ook de 

mogelijkheid geeft om vroeger een gepaste behandeling aan te bieden en op die manier de 

verdere ontwikkeling optimaal te stimuleren. Uit verschillende studies blijkt bovendien dat 

de leeftijd bij aanvang van de interventie een belangrijke voorspeller is van de grootte van 

het effect van de behandeling (Wetherby & Woods, 2006). Het is dus essentieel om kennis 

op te doen over wat de meest werkzame behandeling is zodat die zo snel mogelijk na het 

geven van een  diagnose kan worden toegepast.  

Er bestaan veel verschillende soorten behandelingsmethoden met als belangrijkste 

doelstellingen het stimuleren van taal en communicatie, sociale en spelvaardigheden, 

cognitieve en academische vaardigheden, motorische vaardigheden, zelfredzaamheid en het 

verminderen van probleemgedrag (Vismara & Rogers, 2010).  

Er is echter nog onduidelijkheid over wat de meest werkzame behandeling is. Recente 

reviews (Dawson & Burner, 2011; Vismara & Rogers, 2010; Warren et al., 2011) wijzen 

immers op belangrijke methodologische tekortkomingen in het merendeel van de 

effectiviteitstudies.  De meeste onderzoeken hebben namelijk een erg kleine steekproef, 

waardoor de statistische power laag is, en maken geen gebruik van een design waarbij 

participanten op toevallige wijze worden toegewezen aan verschillende behandelingen, 

waardoor het eigenlijk niet mogelijk is om conclusies te trekken over welke interventies het 

best werken. De behandelingsmethode die het meest uitvoerig en met een degelijke 

methodologie onderzocht is, is de toegepaste gedragsanalyse, beter bekend als Applied 

Behavior Analysis of kortweg ABA. Wanneer deze methode, die vooral gericht is op het 

aanleren van vaardigheden door middel van beloning, zeer intensief wordt toegepast (20 tot 

40 uur per week) blijkt dat kinderen met ASS meer evolueren in de positieve zin dan bij het 

toepassen van de meer gangbare eclectische behandeling (Cohen, Amerine-Dickens, & 

Smith, 2006; Howard, Sparkman, Cohen, Green, & Stanislaw, 2005; Smith, Groen, & Wynn, 

2000).  

Om die reden wordt ABA het laatste decennium door velen beschouwd als de 

voorkeursbehandeling voor kinderen met ASS (National Research Council, 2001). Zowel 

veelomvattende behandelingspakketten als specifieke trainingen die zich op één vaardigheid 

richten, blijken een positief effect te hebben (Vismara & Rogers, 2010). Recent werd ook de 

effectiviteit aangetoond van een behandelingsprogramma dat ABA-principes combineert 

met ontwikkelingsgerichte technieken bij zeer jonge kinderen (Dawson et al., 2010). Een 

belangrijke vraag is echter in hoeverre dergelijke zeer intensieve behandelingen toepasbaar 

zijn in de praktijk. In de meeste studies wordt de behandeling immers uitgevoerd aan 
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universiteiten onder zeer gecontroleerde omstandigheden die in de praktijk niet in dezelfde 

mate mogelijk zijn (Stahmer, Collings, & Palinkas, 2005).  

Naast problemen met de praktische toepasbaarheid is het ook niet duidelijk of 

gedragstherapeutische methoden substantiële verbetering teweegbrengen in de 

kernsymptomen van kinderen met ASS. De meeste studies gaan het effect na van de 

behandeling op taal- en cognitieve vaardigheden en op adaptief gedrag, maar niet op 

sociaalcommunicatieve vaardigheden. Verschillende auteurs wijzen daarom ook op het 

belang van het ontwikkelen van interventies die als doel hebben sociaalcommunicatieve 

vaardigheden zoals imitatie, gedeelde aandacht en symbolisch spel te bevorderen. Diverse 

onderzoeken die gebruik maakten van random toewijzing hebben al aangetoond dat die 

vaardigheden te beïnvloeden zijn met specifieke behandelingen (Ingersoll & Schreibman, 

2006; Kasari, Freeman, & Paparella, 2006; Landa, Holman, O'Neill, & Stuart, 2011). 

Bovendien is er al enige evidentie dat ook  generalisatie mogelijk is naar andere 

sociaalcommunicatieve vaardigheden die niet rechtsreeks aangepakt zijn (Kasari et al., 

2006).  

Wanneer in effectiviteitsstudies  de vergelijking wordt gemaakt met een controlegroep, is dit 

meestal een groep die de gangbare behandeling in de praktijk ontvangt, “treatment as 

usual” genaamd. Het is evenwel niet duidelijk wat die gangbare behandeling precies 

inhoudt. In de meeste onderzoeken wordt dit immers niet beschreven. Er zijn wel enkele 

Amerikaanse studies die de inhoud van de behandeling voor kinderen met ASS in de praktijk 

nagaan. Daaruit blijkt dat men voor een deel wel de behandelingsmethoden toepast 

waarvoor er enige wetenschappelijke evidentie is. Deze worden echter in combinatie 

gebruikt met allerlei methoden en technieken waarvoor er slechts beperkte of helemaal 

geen evidentie is dat ze werkzaam zijn. De evidence-based methoden die worden gebruikt, 

worden door praktijkmensen bovendien aangepast op basis van de karakteristieken van het 

kind en eigen voorkeuren (Stahmer et al., 2005). Positief is wel dat de elementen die als 

belangrijk worden beschouwd in effectieve interventies, zoals betrekken van de ouders, 

individueel aanpassen van het curriculum, hoge intensiteit van behandeling, zo vroeg 

mogelijke start, voorspelbaarheid inbouwen in de omgeving en inhoud van de behandeling 

gericht op kernsymptomen ook worden genoemd door de mensen uit de praktijk als zaken 

waar aandacht aan wordt besteed (Stahmer, 2007). Deze bevindingen komen wel enkel uit 

focusgroepen en interviews, het is dus niet duidelijk of dit ook volledig strookt met de 

werkelijkheid.  

Er zijn dus enige gegevens met betrekking tot de inhoud van en gebruikte methodes voor 

behandelingen van kinderen met ASS in de Verenigde Staten. Gegevens over de situatie in 

Vlaanderen ontbreken echter. Het is nochtans wel belangrijk om hier zicht op te krijgen. Ten 

eerste om na te gaan in hoeverre evidence-based methodes gebruikt worden in de Vlaamse 

praktijk. Daarnaast is een dergelijke inventarisatie van praktijkkennis ook essentieel bij de 

ontwikkeling van nieuwe interventies. Recent wordt meer en meer gewezen op de nood om 
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rekening te houden met de capaciteiten en voorkeuren van mensen in de praktijk bij het 

ontwikkelen van nieuwe interventies. Zij zullen het immers zijn die de interventies 

uiteindelijk gaan uitvoeren. Wanneer interventies aan universiteiten worden ontwikkeld, 

zonder enige samenwerking met de praktijk, duurt het bovendien lang voor deze worden 

toegepast in de praktijk (Dingfelder & Mandell, 2011).  
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Methode 

Dataverzameling  

Er werd in opdracht van SEN een vragenlijst ontwikkeld om het behandelingsaanbod voor 

kinderen met ASS jonger dan 5 jaar in Vlaanderen in kaart te brengen. Er wordt daarin 

nagegaan hoeveel jonge kinderen met ASS worden behandeld in een voorziening en vanaf 

welke leeftijd. Verder wordt met open bevraging nagegaan of de behandeling bij de jongste 

kinderen met ASS verschilt van die van de oudere kinderen. Bovendien wordt voor een 

aantal methodes (ABA, PECS, floortime, ouderbegeleiding, TEACCH, sociale 

vaardigheidstraining en training van imitatie en joint attention) gevraagd of die al dan niet 

worden toegepast bij jonge kinderen met ASS. Ook wordt gevraagd om de belangrijkste 

doelstellingen en methodes te beschrijven en aan te geven welke disciplines bij de 

behandeling zijn betrokken. Tot slot kunnen de respondenten tekorten aangeven in de 

beschikbare informatie over behandeling van jonge kinderen met ASS.  

De vragenlijst werd in verschillende stappen verstuurd naar behandelingscentra en scholen 

in Vlaanderen. De vragenlijst werd eerst naar een beperkte groep centra gestuurd. Het ging 

over 14 centra die op provinciale vergaderingen van de organisatie Steunpunt Expertise 

Netwerken (SEN) werden genoemd omdat ze expertise zouden hebben op het vlak van 

interventie bij jonge kinderen met ASS. Meer specifiek waren dit 5 

thuisbegeleidingsdiensten, 4 MPI’s, 2 diensten kinder-en jeugdpsychiatrie, 2 

behandelingscentra en 1 school voor buitengewoon onderwijs.  Ze ontvingen de vragenlijst 

per post samen met een brief waarin werd gevraagd de vragenlijst in te vullen. 9 centra 

stuurden de vragenlijst terug, wat een respons ratio van 64% betekent. In tweede instantie 

werden alle 54 Vlaamse revalidatiecentra aangeschreven. Dit gebeurde opnieuw via de post. 

Na een maand kregen de revalidatiecentra die de vragenlijst nog niet terugstuurden een 

herinnering per email met in bijlage nogmaals de vragenlijst. Na deze oproep per mail 

bedroeg de respons ratio 52%. 

Een derde kanaal dat gebruikt werd om de vragenlijst te verspreiden was een mailinglijst van 

SEN. Op hun website (http://www.senvzw.be/) kunnen professionelen zich voor deze 

mailinglijst inschrijven wanneer ze interesse hebben in informatie over autisme. Op die 

manier ging de vragenlijst per email naar nog eens ongeveer 1000 mensen. Er werd ook een 

herinnering gestuurd per mail.  Bovendien verscheen de oproep op de website van SEN.  De 

respons via dit kanaal was echter laag, slechts 12 vragenlijsten werden terug gestuurd. 

Ten slotte werden de voorzieningen en scholen geselecteerd die volgens de website sociale 

kaart Vlaanderen (www.desocialekaart.be) met kinderen met ASS te werken. Wanneer uit de 

beschrijving bleek dat ze enkel met lagereschoolkinderen werkten, werden ze niet 

gecontacteerd. Op die manier werden nog eens 81 voorzieningen geselecteerd. Het ging om 

29 MPI’s, 23 scholen voor buitengewoon onderwijs, 11 Centra voor Geestelijke Gezondheid,  

8 ziekenhuizen (voornamelijk diensten voor kinder-en jeugdpsychiatrie), 5 

http://www.senvzw.be/
http://www.desocialekaart.be/
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thuisbegeleidingsdiensten, 4 kinderdagverblijven en 1 therapeutisch centrum. Zij kregen 

allen de vragenlijst per post. Bijgevoegd was een omslag met port betaald door 

bestemmeling. Van 20 centra kregen we de ingevulde vragenlijst terug, wat overeen komt 

met een respons ratio van 25 %. 

Dataverwerking 

De open vragen werden op volgende manier verwerkt: 

De vragenlijsten werden één voor één overlopen waarbij elk nieuw antwoord (doel, 

methode, tekort) dat werd genoemd door een centrum  werd genoteerd. Wanneer een 

ander centrum datzelfde antwoord (ongeveer hetzelfde geformuleerd) ook noemde werd dit 

samengeteld. Op die manier kon berekend worden hoeveel procent  van de centra een 

bepaald antwoord had gegeven. Vervolgens werden antwoorden die naar een zelfde 

overkoepelend thema verwezen geclusterd om de gegevens meer te structureren.   

Beschrijving steekproef 

In totaal werd de oproep door 69 voorzieningen beantwoord, waarvan er 52 centra kinderen met 

ASS jonger dan 5 jaar in behandeling hadden, en dus de vragenlijst invulden.  Hieronder wordt de 

verdeling over de verschillende sectoren weergegeven van de centra die de vragenlijst invulden. 
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Resultaten 

 

1. Algemene gegevens  

 

Gemiddeld over de verschillende centra is de vroegste leeftijd waarop de 

behandeling start 28 maanden. Dit varieert echter tussen de centra van 2 tot 48 

maanden.  Slechts 2 centra hadden op het moment van de bevraging kinderen jonger 

dan 2 jaar in behandeling. Gemiddeld waren er 2 kinderen van 2-3 jaar in 

behandeling en 7 van 4 tot 5 jaar. De thuisbegeleidingsdiensten zien het grootste 

aantal kinderen. Wanneer we hen uit de analyse laten, hebben de overige centra  

gemiddeld 5 kinderen van 4 jaar met ASS in therapie. De thuisbegeleidingsdiensten 

buiten beschouwing gelaten, hebben de voorzieningen gemiddeld 7 kinderen tussen 

2 en 5 jaar in therapie.  

 

2. Verschil aanpak jonge kinderen  

 

88% van de ondervraagde centra geeft aan dat hun aanpak bij de jongste kinderen 

verschilt van de aanpak bij oudere kleuters en lagere school kinderen. De 

antwoorden op de open vraag hoe de aanpak verschilt zijn sterk uiteenlopend en 

kunnen onderverdeeld worden in volgende thema’s (met telkens vermeld welk 

percentage van de ondervraagden een specifiek onderwerp genoemd heeft): 

 

- Doel van de therapie: De meeste centra geven aan dat er bij de jongste kinderen 

aan andere doelen wordt gewerkt. Het vaakst wordt vermeld dat algemene 

ontwikkelingsstimulatie belangrijker is bij jongere kinderen (40%). Vervolgens 

worden ook vroege sociaalcommunicatieve vaardigheden zoals imitatie (8%), 

gedeelde aandacht (6%), spel (8%), communicatie (8%) en taal (2%) door 

verschillende voorzieningen genoemd. Ook als extra belangrijk geacht bij jonge 

kinderen is het werken aan de basisvoorwaarden voor therapie, namelijk de 

gerichtheid op de omgeving vergroten (4%), kinderen vatbaar te maken voor 

leren (4%), contact en interactie verbeteren (2%) en zich veilig voelen, 

vertrouwen opbouwen (2%). Tot slot worden ook het werken aan problematiek 

rond eten, slapen en zindelijkheid (2%) genoemd als een belangrijker doel bij de 

jongste kinderen in vergelijking met de oudere kinderen 

Bij oudere kinderen daarentegen wordt aangegeven dat meer aan specifieke 

vaardigheden wordt gewerkt (17%). Specifieke doelen die worden genoemd zijn 

sociale vaardigheden (13%), sociaalcognitieve vaardigheden en 
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perspectiefneming (10%), psycho-educatie (6%), schoolse vaardigheden (6%), 

werkhouding (4%), zelfredzaamheid (4% ) en communicatieve  functies (2%).  

- Methode: Bij de jongste kinderen ligt volgens enkele centra de nadruk meer op 

het aanpassen van de omgeving (4%),  het bieden van een voorspelbare en 

gestructureerde omgeving (4%) en op concrete communicatie (6%). Daarnaast 

zijn enkele centra ook van mening dat ouderwerking (2%) en het 

verwerkingsproces van de ouders (2%) meer centraal staan bij de jongste 

kinderen. Enkele specifieke methodes die telkens door één voorziening worden 

genoemd, zijn het werken met spelmateriaal en boekjes, zoeken naar motivators, 

psychomotorische stimulatie en sensopathische stimulatie.  

Bij de oudere kinderen wordt het sterkere belang van visualisatie (werken met 

daglijnen, verwijzers, aanleerhoeken) (6%) genoemd.   

- Groepswerking versus individuele therapie:  Er zijn zowel centra die aangeven 

met de jongere kinderen meer in groep te werken (6%) als centra die vooral met 

oudere kinderen in groep werken (6%). 

 

- Waarneming: Enkele centra vinden het bij jonge kinderen belangrijker om 

aandacht te hebben voor de zintuiglijke waarneming (2%) en voor het leren 

kennen van onder-en overgevoeligheden (2%).  

 

 

3. Gebruik van behandelingsprogramma’s 

 

Er werd aan de centra gevraagd om aan te duiden van welk van de volgende 

programma’s ze elementen gebruikten in hun therapie bij kinderen met ASS jonger 

dan 5 jaar (hierbij konden verschillende antwoordmogelijkheden aangeduid worden):  

- ABA (toegepaste gedragsanalyse of werken met bekrachtiging, prompting, 

trainen van vaardigheden opgesplitst in deelvaardigheden, enz.)/ PRT (pivotal 

response training of gedragstherapie  toepassen in natuurlijke omstandigheden, 

met natuurlijke bekrachtigers enz.) 

- PECS (picture exchange communication system) of andere pictogramsystemen) 

- Floortime/ DIR-model of ontwikkelingsgerichte interventie (aanleren van 

vaardigheden in ongestructureerde spelsessies waarin de therapeut zo veel 

mogelijk het kind volgt) 

- Psycho-educatie ouders (ouders kennis bijbrengen over ASS) 

- Ouderbegeleiding (ouders vaardigheden aanleren) 

- TEACCH (o.a. omgeving verduidelijken door visualisatie) 

- Sociale vaardigheidstraining 

- Training van imitatie en joint attention (JA) Universiteit Gent (Petra Warreyn) 
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Volgende grafiek geeft de resultaten weer: 

 

    
 

 

Via een open vraag konden de voorzieningen en scholen ook andere 

behandelingsprogramma’s aangeven. Volgende programma’s werden genoemd:  Sherborne 

(8%), Hanen More than words (6%), spelbegeleiding (o.a. Ina Van Berckelaer)(6%), 

perspectiefnemingstraining (4%), Doos vol gevoelens (4%), Bright Start (2%), Blij, boos, bang, 

verdrietig: SOVA en stottertherapie voor kinderen van 4-8j (Spoelders en 

Ferman)(2%),Sensorische therapie ( Sensorische prikkelverwerking (boek Uit de 

Pas),Bogdashina profiel,opstellen sensorisch profiel, sensorische integratie,) (8% )En dan 

(Steven De Griek) (2%), Denk en doe (Steven De Griek)(2%), informeren van brussen:  Jikke 

Pikke komt er wel (Veenstra, 2003); De wereld van Luuk (Delfos, 2003); Stijn is anders 

(Vanvuchelen, 2002) (2%), methode van Marie-Christine Laznik-Penod (2%), boekjes voor 

psycho-educatie: ik-boek; ik zag 2 beren; Ik ken mezelf; fijn anders zijn; angst werkt niet 

(2%).  

 

4. Beschrijving behandelingsprogramma voor jonge kinderen met ASS 

 

We vroegen de voorzieningen ook zo concreet mogelijk hun behandelingsprogramma 

voor jonge kinderen met ASS te beschrijven en hierbij onderscheid te maken naar 

doelen en methodes.   
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A. Doelstellingen  

- Kernsymptomen: De meeste centra geven aan dat het werken aan de 

communicatieve (42%) en sociale vaardigheden (37%) een belangrijk doel is bij 

jonge kinderen met ASS. Andere doelstellingen die zijn gebaseerd op de 

kernsymptomen van ASS zijn het stimuleren van de sociale gerichtheid (15%), de 

taalontwikkeling (23%) en de spelontwikkeling (19%). Enkele specifieke 

vaardigheden die worden genoemd, zijn het bevorderen van de 

emotieherkenning (6%), imitatie (6%) en joint attention (2%). Tot slot wordt ook 

het verminderen van rigide gedrag genoemd door één centrum (2%).  

 

- Secundaire problemen: In ongeveer de helft van de voorzieningen wordt ook het 

aanpakken van secundair probleemgedrag expliciet genoemd als doelstelling. Het 

gaat hier specifiek om het aanpakken van motorische problemen (19%), 

stimuleren van schoolse vaardigheden (13%), auditieve en visuele gerichtheid 

verbeteren (9%), verminderen van gedragsproblemen (8%), verbeteren van de 

zelfredzaamheid (8%) en de zelfregulatie (6%), stimuleren van de werkhouding 

(6%) en aandacht (2%), Bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling (9%) 

(met o.a. het aanpakken van angst (4%) en verbeteren van emotioneel 

welbevinden (2%)).  Tot slot worden ook het aanpakken van eetproblemen (2%) 

en het stimuleren van de visueel-ruimtelijke vaardigheden (2%) genoemd als 

doelstelling.  

 

- Algemene ontwikkelingsstimulatie: 27% van de voorzieningen noemt het 

stimuleren van de algemene ontwikkeling als doelstelling. 

 

- Onderliggende cognitieve symptomen: Een klein deel van de centra werkt ook 

expliciet op de onderliggende tekorten, namelijk de sociale cognitie of 

perspectiefneming (10%), het voorstellingsvermogen (4%), executieve functies 

(2%) en samenhangend leren denken (2%).  

 

- Ouders: Enkele centra stellen ook doelen voor de ouders, namelijk verbeteren 

van de afstemming van de ouders (4%), verbeteren van de ouder-kind interactie 

(2%) en uitbreiden van de kennis en vaardigheden van de ouders (2%).  

 

 

B. Methodes 

- Inwerken op de omgeving: Veruit het meest genoemd als methode is het 

beïnvloeden van de omgeving van het kind met ASS. Dit kan op verschillende 

manieren. De meest gebruikte methode lijkt het begeleiden van de ouders en het 

bredere netwerk (42%) en het geven van psycho-educatie aan hen (31%). 

Daarnaast worden ook de TEACCH-principes vaak genoemd. Slechts 2 centra 
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noemen deze methode expliciet, maar veel andere voorzieningen baseren zich 

duidelijk op de principes, waarvan het aanpassen en verduidelijken van de 

omgeving en zo het creëren van voorspelbaarheid het meest genoemde is (37%). 

Specifiek betekent dit dat er gewerkt wordt met visualisatie (15%) zoals 

dagschema’s (6%), prikkels en stressfactoren worden gereduceerd, waardoor er 

rekening wordt gehouden met de sensorische overgevoeligheden (6%), de 

communicatie naar het kind wordt verduidelijkt door bvb gebruik te maken van 

een verwijzersysteem (12%) en er wordt gewerkt met gestructureerde taakjes en 

taakdozen (10%). Ook het Hanen More Than Words programma dat vooral focust 

op het aanleren van technieken aan de ouders om de communicatie van hun kind 

te stimuleren wordt door één centrum genoemd.  

 

- Algemene therapiemethodes:  Het meest wordt hier de ontwikkelingsgerichte 

therapie genoemd (15%), waarbij door de meerderheid wordt gespecificeerd dat 

het over Floortime gaat (10%). Het gebruik van gedragstherapeutische principes 

wordt ook door enkele centra genoemd (10%), waarvan 1 centrum specifiek 

spreekt over ABA. Andere algemene methodes die worden genoemd zijn de 

systeemtherapie (2%) en de oplossingsgerichte therapie (2%).  

 

- Trainen van specifieke vaardigheden: Een deel van de voorzieningen geeft aan 

specifieke trainingen te gebruiken voor het aanleren van vaardigheden zoals 

spelbegeleiding (13%), sociale vaardigheidtraining (10%), training van de 

perspectiefnemingsvaardigheden (4%), communicatietraining (6%) en het 

aanleren van alternatieve communicatie (4%),  training voor gedeelde aandacht 

en imitatie van de Universiteit Gent (4%) en een andere imitatietraining (2%),  

cognitieve stimulatie (2%), voedingsbegeleiding (2%), zindelijkheidtraining (2%) 

en psycho-educatie op kleuterniveau (2%).  

 

- Andere methodes: Methodes die op een breder domein van vaardigheden effect 

beloven zijn Sherborne (8%), ik-steunende speltherapie (4%) en ervaringsgericht 

leren (2%). 

 

- Specifieke technieken: Enkele centra geven ook specifieke technieken aan die zij 

gebruiken bij jonge kinderen met ASS, namelijk het werken met verhalen (2%),  

het bespreken van concrete situaties (2%), gebruik van scripts (2%), gebruik van 

video-opname (2%), bepalen van het sensorisch profiel (2%), snoezelen (2%) en 

het gebruik van werkmateriaal van de Vlaamse Vereniging Autisme (2%).  
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5. Betrokken disciplines 

 

In de meeste voorzieningen is er een logopedist en/of audioloog (88%), psycholoog en/of 

orthopedagoog (88%), ergotherapeut en/of psychomotorisch therapeut (77%) en een 

kinesist (67%) betrokken bij de therapie van jonge kinderen met ASS. Verder is in 33 % van 

de voorzieningen ten minste één arts (kinderpsychiater, kinderarts, neuropsychiater, NKO-

arts) betrokken bij de therapie. Tot slot spelen ook maatschappelijk assistenten (25%), 

sociaal verpleegkundigen (8%), opvoeders (15%), kinderverzorgsters (4%) en leerkrachten 

(13%) een rol bij de behandeling in sommige voorzieningen.  

 

Op volgende figuur is te zien in welke mate verschillende disciplines betrokken zijn bij de 

therapie van jonge kinderen met ASS: 

 

 
 

6. Tekorten in de beschikbare informatie over behandeling bij jonge kinderen met ASS 

 

42% van de ondervraagde voorzieningen geeft tekorten aan in de beschikbare 

informatie. Vooral algemene vragen naar vroegstimulatie (6%), outcome onderzoek 

(6%), informatie over bestaande programma’s (8%), informatie naar onderzoek over 

interventies in het algemeen (2%) en informatie rond een opleiding over 

vroegbegeleiding (2%) worden gesteld.  Daarnaast geven sommige centra een gebrek 

aan informatie aan over het stimuleren van bepaalde vaardigheden (nl. imitatie en 

gedeelde aandacht (2%), spel (2%)) en over de volgorde waarin vaardigheden best 

worden aangeleerd (2%). 
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Ook worden door enkelen  specifieke problemen vermeld waarover bijkomende 

informatie welkom is, namelijk behandeling van sensorische problematiek (2%),  

motorische problemen (2%) en omgaan met moeilijk gedrag in therapie en thuis 

(2%). Verder ontbreekt volgens enkele centra ook informatie over therapie bij 

specifieke doelgroepen (ASS en mentale retardatie (6%) en ASS en visuele beperking 

(2%)). Tot slot geeft één voorziening ook het gebrek aan informatie over outcome 

onderzoek naar Floortime en Stepping Stones aan.  
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Bespreking van de resultaten 

52 Vlaamse voorzieningen die met jonge kinderen met ASS werken, gaven informatie 

over hoe een behandeling van die doelgroep er bij hen uitziet. De steekproef bestond 

voor ongeveer de helft uit revalidatiecentra. De andere helft waren in volgorde van 

aantal:  scholen voor bijzonder onderwijs, MPI’s, CGGZ’s, diensten voor kinder- en 

jeugdpsychiatrie, thuisbegeleidingsdiensten, therapeutische kinderdagverblijven, een 

therapeutisch centrum en een privé-praktijk.  

 

De vroegste leeftijd waarop de behandeling kan starten, is gemiddeld 28 maanden. 

Zonder de thuisbegeleidingsdiensten, die een groter aantal kinderen zien, hebben de 

andere voorzieningen gemiddeld 7 kinderen in behandeling tussen de 2 en 5 jaar 

oud, waarvan de meesten al 4 jaar zijn. Er zijn dus nog weinig kinderen met ASS die al 

vanaf 2-3 jaar therapie krijgen, terwijl we weten dat hoe vroeger de gepaste 

behandeling kan worden geboden, hoe beter de uitkomst is. Bijna alle ondervraagde 

voorzieningen geven aan dat de aanpak bij de jongste kinderen met ASS verschilt van 

de aanpak bij de oudere kleuters en lagere schoolkinderen. De reden hiervoor is 

voornamelijk omdat er aan andere doelen gewerkt wordt, maar ook voor een deel 

omdat er andere accenten worden gelegd in de methode.  

 

De belangrijkste doelstellingen in een behandelprogramma zijn het werken aan de 

kernsymptomen, namelijk vooral het stimuleren van sociale en communicatieve 

vaardigheden. Ook het behandelen van secundaire problemen en algemene 

ontwikkelingsstimulatie zijn voor veel centra belangrijk. Uit de bevraging blijkt dus 

dat in de praktijk in grote mate aan de  doelstellingen wordt gewerkt die door de 

wetenschappelijke literatuur als belangrijk geacht worden.  

 

Als behandelingsmethode staat inwerken op de omgeving centraal. Het begeleiden 

van de ouders en het toepassen van TEACCH-principes zijn hierbij de belangrijkste  

pijlers. Dat het belangrijk is om de ouders te betrekken bij de behandeling wordt 

algemeen aangenomen in de literatuur (National Research Council, 2001). Wat het 

TEACCH-programma betreft, is er enige evidentie voor het effect van bepaalde 

individuele  principes van het programma.  Zo werd het belang van het bieden van 

structuur al aangetoond (Bodfish, 2004). Ook het bieden van visuele ondersteuning, 

het gebruiken van de interesses van het kind en het gebruiken van hulpmiddelen om 

de communicatie  te ondersteunen wordt volgens de auteurs van een recente review 

over TEACCH door onderzoek bevestigd (Mesibov & Shea, 2010). Er zijn ook enkele 

studies (o.a. Panerai et al., 2009) die toepassing van het hele programma 

geëvalueerd hebben en positieve uitkomsten rapporteerden. Er is echter nog een 

gebrek aan methodologisch sterke studies, waardoor er nog onduidelijkheid is over 

de werkzaamheid van het TEACCH-programma, zeker in vergelijking met 
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gedragstherapeutische programma’s waarvan de effectiviteit al meer ondersteund 

wordt door onderzoek.  

 

Andere algemene therapiemethodes worden slechts door een minderheid genoemd, 

hierbij zijn vooral ontwikkelingsgerichte interventie en gedragstherapie populair. Uit 

de gesloten bevraging blijken principes van beide in de helft van de ondervraagde 

voorzieningen aan bod te komen. Toch noemt slechts één voorziening op 10 

spontaan de gedragstherapie als gebruikte  methode voor de behandeling van jonge 

kinderen met ASS. Dit is nochtans wel de methode met de meeste empirische 

evidentie. Voor ontwikkelingsgerichte interventies zoals Floortime is er bijna 

uitsluitend evidentie uit gevalsstudies. Verder onderzoek is dus noodzakelijk om 

uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van deze interventies.  

 

Een minderheid van de voorzieningen noemt ook specifieke methodes om bepaalde 

vaardigheden mee  te  stimuleren. Hier is echter weinig overeenkomst over de 

verschillende centra heen: de meeste specifieke methodes worden slechts door 

enkele centra genoemd. Enkele centra geven hierbij aan specifieke trainingen voor 

vroege sociaal-communicatieve vaardigheden te gebruiken, wat ook volgens recente  

onderzoeken als effectief wordt gezien.  

 

In de meeste centra worden vooral logopedisten, psychologen, ergotherapeuten en 

kinesisten betrokken bij de therapie.  

Iets minder dan de helft van de voorzieningen geeft tekorten aan in de beschikbare 

info over behandeling bij jonge kinderen met ASS. De onderwerpen waarover een 

tekort aan informatie ervaren wordt, zijn zeer divers. Aangezien mensen uit de 

praktijk meestal geen toegang hebben tot wetenschappelijke literatuur, is het 

belangrijk om evidence-based praktijken voldoende te verspreiden via opleidingen en 

hiervoor eventueel ook nieuwe kanalen te zoeken.  

 

Met dit onderzoek werd een eerste beeld geschetst van het behandelingsaanbod 

voor kinderen met ASS in Vlaanderen. Er zijn echter ook een aantal beperkingen aan 

deze studie. Vooral de revalidatiesector is goed vertegenwoordigd in de steekproef 

van voorzieningen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat jonge kinderen met ASS 

misschien vooral in de revalidatiesector terechtkomen.  Bij andere voorzieningen was 

de respons ratio eerder laag, waardoor we niet zeker kunnen zijn of de resultaten 

veralgemeenbaar zijn naar alle sectoren die met jonge kinderen met ASS werken. 

Bovendien kunnen we niet uitsluiten dat de behandeling in de centra die bereid 

waren om de vragenlijst in te vullen niet verschilt van de voorzieningen waarvan we 

geen antwoord kregen.  
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Conclusie 
 

We kunnen besluiten dat net zoals in de Verenigde Staten ook in de Vlaamse praktijk 

voor een deel methodes worden gebruikt die door onderzoek worden ondersteund, 

samen met veel andere methodes waarvoor er nog te weinig wetenschappelijke 

evidentie is. Positief is dat er een grote overeenkomst is tussen de doelstellingen 

waaraan in de Vlaamse praktijk wordt gewerkt en de doelstellingen die door 

onderzoekers als belangrijk naar voren worden geschoven. Maar verder onderzoek is 

aangewezen om uit te maken in hoeverre deze bevindingen generaliseerbaar zijn 

naar alle voorzieningen die met jonge kinderen met ASS werken.  
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