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Vroegtijdige interventie bij kinderen met 
ASS in België

• Diverse soorten voorzieningen komen in aanmerking: 
residentieel, ambulant, thuisbegeleiding, onderwijs

• Regionale verschillen
• Weinig coherentie in wat wordt aangeboden
• Weinig mogelijkheden tot intensieve individuele 

interventie
• Weinig wetenschappelijk onderzoek
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Imitatie- en joint attention training: 
Zie wat ik zie, doe wat ik doe 

(Warreyn & Roeyers, 2014)

• Ambulant en weinig intensief
• Imitatie en joint attention
• 24 sessies van een half uur
• 4 oefeningen per sessie
• Ontwikkelings- en gedragstherapeutische benadering
• RCT: Behandelingsgroep (N=18) en controlegroep (N=18)
• Kinderen tussen 3 en 7 jaar
• Onderzoek in 10 Centra voor Ambulante Revalidatie
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Conclusie

• RCT in samenwerking met de praktijk is mogelijk

• Positieve resultaten voor een kortdurende interventie 

• Lijkt een waardevolle aanvulling op het reguliere 
behandelingsprogramma

• Vaardigheden worden gegeneraliseerd naar andere 
personen (onbekende onderzoeker)

• Ook mogelijk om te implementeren in gezinnen, school 
(pilootstudies)
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Vergelijking 3 therapiemethodes
(Van der Paelt, Warreyn, & Roeyers, in press)

• Vergelijking van 3 therapiemethodes in de klinische 
praktijk (16 Centra voor Ambulante Revalidatie)

• Geen RCT: “community intervention study”

• 85 kinderen tussen 22-75 maanden oud

ABA + TAU
(20)

Imit/JA + TAU
(30)

TAU
(35)

Individuele
therapie

179 (50) 197 (77) 162 (66)

Vergelijking 3 therapiemethodes
(Van der Paelt, Warreyn, & Roeyers, in press)

• Pre-posttestdesign : effect van 6 maanden therapie op: 
‣ Imitatie

‣ Joint attention

‣ Symbolisch spel

‣ Taal

‣ Symptomen van ASS (ADOS)

‣ Ouderrapportage van symptomen van ASS, sociaal-emotionele 
ontwikkeling en niveau van adaptief functioneren



5

Imitatie

Pre-post: p < .001
Groep: ns
Groep x tijd: ns

RJA

Pre-post: ns
Groep: ns
Groep x tijd: ns
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IJA

Pre-post: p < .001
Groep: ns
Groep x tijd: ns

Symbolisch spel

Pre-post: p < .001
Groep: ns
Groep x tijd: ns
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Taalbegrip

Pre-post: p < .001
Groep: ns
Groep x tijd: ns

Taalproductie

Pre-post: p < .001
Groep: ns
Groep x tijd: ns
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ADOS ernstscore

Pre-post: p < .001
Groep: ns
Groep x tijd: ns

Vineland

Pre-post: p < .001
Groep: ns
Groep x tijd: ns
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CBCL totale probleemscore

Pre-post: ns
Groep: ns
Groep x tijd: ns

Globale uitkomst: categorieën

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

�Limited progress

�Limited-moderate progress

�Mixed

�Moderate-good progress

Good progress

ABA Imitation/JA TAU
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Individuele variatie: imitatie pre-post
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Conclusie

• Geen verschil in vooruitgang tussen de 3 
groepen

• Significante vooruitgang op meeste 
uitkomstmaten 
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Conclusie

• Geen meerwaarde specifieke methodes bij niet-
intensieve interventie? 

• Gangbare behandeling (TAU) lijkt al goed aangepast aan 
noden kinderen met ASS

• Sommige kinderen boeken geen enkele vooruitgang

Project ImPACT

Improving parents as communication
teachers
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Waarom oudertraining?

• Intensiteit interventie  leerkansen
• Aanleren in natuurlijke context  generalisatie
• Nieuw gedrag kan aangepakt worden wanneer 

het zich voordoet
• Impact op gevoel van competentie en 

stressniveau bij ouders
• Voortbouwen op kennis van ouders
• Grotere betrokkenheid van het hele gezin
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Doelen

• Sociale betrokkenheid (o.m. joint attention)

• Communicatie/taal

• Sociale imitatie

• Spel
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Project ImPACT: multiple baseline studie
(Van der Paelt, Warreyn, & Roeyers, submitted)

• 4 kinderen: leeftijd 3j7, 2j8, 1j11, 3j7

• 24 sessies, 1-2u/sessie, twee keer per week thuis

• Om de 2 weken: 15 min samenspel gefilmd

Resultaten vragenlijst ouders

• Ouders rapporteren vooruitgang op vlak van sociale 
betrokkenheid, communicatie, imitatie en spel

• Ouders zijn zeer tevreden over het programma
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Conclusie

• Meer synchrone communicatie ouders

• Vooruitgang op vlak van verzoeken, positieve responsen
op ouder, wederzijdse gedeelde aandacht, totale speltijd, 
imitatie

• Geen duidelijk effect op complexiteit spel

Algemene conclusies en perspectieven

• Er wordt weinig individueel gewerkt met jonge kinderen

• Huidige manier van werken in (deelnemende) CAR is 
blijkbaar aangepast aan kinderen met ASS, maar niet zo 
transparant wat er gebeurt

• % kinderen met goede vooruitgang is maximaal 30%

• Werken met ouders is nodig en ook veelbelovend

• Grote interindividuele variatie

• Wat werkt voor wie?

• Alvast een subgroep van kinderen die meer intensieve 
therapie nodig lijkt te hebben
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Algemene conclusies en perspectieven
• Nood aan meer wetenschappelijk onderzoek

• Welke intensiteit?

• Voorspellers van individuele behandelingsuitkomst

• Quid onderwijs?

• Combinatie interventie aangeboden door professionals + mediatie

door ouders

• Nood aan centrale coördinatie en regelmatige monitoring 
van zorg voor jonge kind met ASS en ouders

• Focus op evidence-based werken

• Focus op sociaal-communicatieve vaardigheden (cf. 
NICE-guidelines; vb. ESDM, ImPACT)

Algemene conclusies en perspectieven
• Prevalentie van 0.6 à 1%

 jaarlijks 762 – 1270 kinderen met ASS geboren in 
België

• Gezondheidseconomische aspecten in rekening brengen

• Het is perfect mogelijk om een zorgaanbod te creëren dat 
de levenskwaliteit van jonge kinderen met ASS en hun 
gezinsleden significant verbetert!
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