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Voorwoord
Tijdens mijn studie in Nijmegen kwam ik in de jaren vijftig
reeds in contact met het probleem van het autisme.
Mevr.dr. I.B.M. Frye en Prof.dr. P.J.A. Calon hadden in die
tijd reeds een ruime ervaring met autistische kinderen.
Mijn contacten met autistische kinderen in deze periode,
lieten een diepe indruk na. Toen ik in 1975 op het Pedolo-
gisch Instituut te Oisterwijk weer in aanraking kwam met
deze kinderen, ben ik aan deze studie begonnen.
Zonder de hulp van velen was dit proefschrift niet tot stand
gekomen. Hiervoor ben ik hen dankbaar.
De autistische kinderen werkten gewillig mee aan het onder-
zoek, de zwakzinnige kinderen met veel plezier. De ouders
van de kinderen gaven graag toestemming tot deelname aan
het onderzoek en verstrekten de gewenste inlichtingen, ook
al was het niet direct van nut voor hun kind.
Tijdens het onderzoek verleenden doctoraal-studenten ontwik-
kelingspsychologie, leerkrachten en collegae medewerking,o.a.
J.H. van den Bosch, W.A.J. van den Brink, mevr. A.A.M. de
Cort-Struijs, mevr.drs. A.M.R. Haagh-van Gastel,
drs. J.J.M. Laheij, mevr.drs. C.F.J. de Jong-Engels,
mevr.drs. P. Rots-Postma, mevr.drs. H.M.W. Sprangers-
Spiering, mevr.drs. C.J.C. Wasser, mevr.drs. A. van Wordragen.
Het Audio-Visueel Centrum van de Katholieke Hogeschool en de
Instrumentele Dienst van de Subfaculteit Psychologie hebben
de technische voorzieningen van het onderzoek verzorgd. De
tekeningen werden gemaakt door A. van Helfteren. Verschillen-
de scholen voor Zeer Moeilijk lerende Kinderen waren bij het
onderzoek betrokken: de St. Michaelschool en de Franciscus-
school te Tilburg, de Dr. A. van Voorthuijzenschool en de Ds.
M.G. Blauwschool te Haarlem; Ook de Peuterspeelzaal 'De Peu-
tersoos' te Oisterwijk en de kleuterscholen 'De Wildeman' te
Oisterwijk en 'De Kleine Beer' te Asten. Drs. J.H.G. Poell
en C.J. de Zeeuw hebben op het Pedologisch Instituut en de
P.I.-school de voorwaarden gecreëerd om het onderzoek te
doen en voor te bereiden.

De kritische commentaren van Prof. dr. C.H.M.Brunia en Prof.
dr. E.J. Bijnen waren zeer waardevol. Mevr. A.J. Leenaars
heeft meerdere malen de tekst getypt.
Prof.dr. J.M. van Meel heeft mij als promotor met zijn ab-
stracte en kritische wijze van denken gestimuleerd de gren-
zen van mijn inzichten te verleggen.
Míjn interesse voor het autisme werd gedeeld door Anneke,
die meedacht en zorgde dat ik de betekenís van dit onderzoek
in de rechte verhouding bleef zien.
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DEEL I. LITERATUURGEGEVENS

Inleiding

In de eerste twee hoofdstukken zullen literatuurgegevens
over het syndroom van het vroegkinderlijk autisme gepresen-
teerd worden, die vooral gebaseerd zijn op publicaties van-
af de jaren zeventig. Vbbr die tijd was veel onderzoek bij
autistische kinderen niet gebaseerd op een éénduidige diag-
nostiek (Hintgen en Bryson, 1972). Na die tijd werden de
problemen in de diagnostiek niet opgelost, maar het is
sedert de jaren zeventig meer gebruikelijk om aan te geven
welke criteria gehanteerd zijn bij de diagnostiek, zodat de
lezer een indruk heeft van de groep kinderen, die bij een
onderzoek betrokken waren.
In het eerste hoofdstuk zal worden ingegaan op de diagnos-
tiek en mogelijke verklaringen voor het ontstaan van het
autisme.
Het tweede hoofdstuk presenteert onderzoeksgegevens over
zwakzinnige autistische kinderen.
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HOOFDSTUK I. HET SYNDROOM VAN HET VROEGKINDERLIJK AUTISME

I.1. Algemene kenmerken

I.1.1. Diagnostiek

In de jaren veertig werd de term autisme voor het eerst toe-
gepast bij kinderen. Daarvoor werd het woord alleen in de
psychiatrie van de volwassenen gebruikt om er een symptoom
van de schizofrenie mee aan te duiden; de term is afkomstig
van E. Bleuler (Asperger, 1944; J. Wing, 1976).
Kinderen met autistisch gedrag werden in 1940 beschreven te
Nijmegen (Frye, 1968; Prick, 1971; Meyknecht, 1971; Snijders-
Oomen, 1975; Chorus, 1976), in 1943 in de Verenigde Staten
(Kanner, 1943) en in 1944 in Wenen (Asperger, 1944). Onder-
staande titels laten zien hoe de term autisme destijds ge-
bruikt werd. De tekst in het jaarverslag van 1940 van Het
Pedologisch Instituut te Nijmegen spreekt van autisten, die
overmatig op zichzelf betrokken zijn (Meyknecht, 1971). Het
artikel van Kanner (1943) is getiteld: Autistic Disturbances
of Affective Contact. De publicatie van Asperger (1944)
draagt de titel: Die 'Autistischen Psychopathen' im Kindes-
alter.
Door de publicatie van Kanner (1943) heeft het syndroom van
het vroegkinderlijk autisme in de gehele wereld grote bekend-
heid gekregen. Kanner zag het autisme als een aangeboren
stoornis van het affectieve contact waardoor er geen relatie
tot stand komt met mensen en situaties. Kanner (1943) be-
schreef de overeenkomst van elf kinderen als volgt:
- zij zijn vanaf de geboorte extreem eenzaam;
- zij hebben een angstige obsessieve behoefte om dezelfde

toestand te handhaven ('sameness');
- zij vertonen bij het opgepakt worden geen anticiperende
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houding;
- een aantal kinderen leert niet spreken. Bij de sprekende

kinderen is de taal niet communicatief en beperkt zich
vaak tot 'namen noemen'. Bij het spreken vertonen zij een
aantal eigenaardigheden: een (al of niet vertraagde)
echolalie, een papegaaiachtige toon; het verschijnsel van
'literalness'; het spreken over zichzelf in de tweede of
derde persoon;

- zij hebben een behoefte om dezelfde toestand te handhaven,
hetgeen leidt tot monotone herhaling van gedrag (bijvoor-
beeld vasthouden aan een bepaald gedragsverloop bij eten,
naar bed gaan, etc.);

- zij vertonen een beperking van de spontane activiteit
(ritualisme):

- zij zijn gehecht aan bepaalde voorwerpen;
- zij voeren bepaalde bewegingen uit op een ritmische manier,

bíjvoorbeeld het snel zichzelf ronddraaien, het schudden
met het lichaam, het fladderen met de armen, de handen snel
open en dicht klappen, snel uitschietende bewegingen maken
en op en neer rennen, het tikken met vingers op objecten
en het manipuleren met kleine voorwerpen, zoals bijvoor-
beeld het snel ronddraaien van een munt;

- zij vertonen geen oogcontact;
- zij hebben eilandjes van goede prestaties (intelligent om-

gaan met objecten). Ondanks de vaak plompe, grove motoriek
hebben zij een zeer handige, fijnere motoriek. Zij hebben
een uitstekend 'mechanisch geheugen'.

Kanner twijfelde er niet aan, dat de autistische kinderen
goede cognitieve potenties hadden, want hun physiognomie was
intelligent. Hij beschrijft de ouders van de kinderen als
zeer intelligent, maar niet warm in het contact.

In de drie decades na Kanner's eerste publicatie over dit
onderwerp worden veel tegenstrijdige meningen aangetroffen
over het autisme. De controverse betreft o.a.: de sociaal-
economische kenmerken van de gezinnen, waaruit de kinderen
komen, de oorzaken, de potentiële ontwikkelingsmogelijkheden
van de kinderen, de intelligentie, de affectiviteit en per-
soonlijkheidskenmerken van de ouders (Hintgen en Bryson,
1972). Berckelaer-Onnes (1979) geeft hiervan een historisch
overzicht.

De oorzaak van deze tegenstrijdige onderzoeksresultaten is
gelegen in diagnostische en methodologische problemen. De
moeilijkheden met de diagnostiek hebben onderzoekers ertoe
gebracht in 1961 gezamenlijk een aantal criteria op te stel-
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len vo~r de diagnostiek van ernstig psychisch gestoorde kin-
deren en die voortaan aan te duiden met de term kinderpsy-
chose. Deze criteria zijn bekend als de negen criteria van
Creak (1961). Zij hebben betrekking op:
1. een stoornis in de emotionele relaties
2. een stoornis in het bewustzijn van de eigen persoon
3. pathologische preoccupaties met voorwerpen
4. weerstand tegen verandering
5. abnormale zintuigelijke belevingen
6. het vertonen van schijnbaar onlogische angsten
7. een stoornis in de spraakontwikkeling
8. stoornissen in de bewegingspatronen
9. een disharmonische ontwikkeling met ernstige ontwikke-

lingsachterstanden.
In veel studies werden daarna deze criteria gebruikt. Of-
schoon er nu wel afspraken waren, bleek toch de oro.~lematiek
niet te zijn opgelost: de term psychose is te algemeen om
het syndroom van het vroegkinderlijk autisme aan te duiden
(Rutter, 1968). Er vallen meerdere ziektebeelden onder, zon-
~ier verband met elkaar. Bovendien signaleerde Rutter in 1968
nog steeds dezelfde onduidelijkheid in de diagnostiek als
vóór 1961, namelijk het door elkaar gebruiken van de termen
kinderschizofrenie, kinderpsychose, autisme en 'atypical
child'. 'Although the '9 points' referred to childpsychosis in
general rather than specifically to the infantile variety,
it differs principally in the requirement that the disorder
begins in infancy, and also in the exclusion of those items,
such as overactivity or excessive anxiety, which do not
serve to distinguish the autistic child from children with
other psychiatric disorders' (Rutter, 1968). Rutter (1968)
wees voorts op het volgende onderscheid: bij de terminologie
van het woord autisme moet een onderscheid gemaakt worden
in symptoom en syndroom. Het symptoom autisme is een varië-
teit van het sociale contact, aangeduid als sociaal terug-
getrokken zijn. Dit symptoom vertoont een continuum van een
ernstige persisterende sociale teruggetrokkenheid tot een
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milde voorbijgaande vorm van teruggetrokkenheid. Het syn-
droom van het autisme is een klinisch beeld met een aantal
symptomen, zoals deze door Kanner beschreven werden.
In 1972 omschrijft 'The Fifth WHO Seminar on Psychiatric
Diagnosis, Classification and Statistics' het syndroom van
het autisme als volgt (we nemen de oorspronkelijke tekst
hier over, omdat deze kort en duidelijk is):
'Responses to auditory and visual stimuli are abnormal and
there are usually severe difficulties in the understanding
of spoken language. Speech is delayed in developing; if it
does develop, it is characterized by echolalia, the reversal
of pronouns, immature grammatical structure, and inability
to use abstract terms. There is generally an impairment in
the social use of both verbal and gestural language. Problems
in social relationship are most severe before the age of 5
years and include an impairment in the development of eye-
to-eye gaze, social attachments, and cooperatve play. Ritual-
istic behaviour is usual and may include abnormal routines,
resistance to change, attachment to odd objects, and stereo-
typed patterns of play. The capacity for abstract or symbolic
thought and for imaginative play is diminished. Intelligence
ranges from severely subnormal to normal or above. Perform-
ance is usually better on tasks involving rote memory or
visuospatial skills than on those requiring symbolic or
linguistic skills' (Ontleend aan Rutter, 1972).

De betrouwbaarheid van de diagnostiek werd in de jaren zeven-
tig onderwerp van studie. Uit een zeer uitgebreid literatuur-
overzicht van Hintgen en Bryson (1972) bleek, dat de meeste
onderzoekers twee verschillende typen kinderen in één onder-
zoeksgroep bij elkaar genomen hadden, namelijk autistische
en schizofrene kinderen; deze werden in de publicaties met
de verzamelnaam psychotisch aangeduid. Conclusies met be-
trekking tot de autistische kinderen afzonderlijk zijn daar-
om uit deze onderzoekingen niet te trekken.
Op het 'International Symposium on Autism' te St. Gallen in
1976 stelde Rutter voor, het syndroom van het autisme te om-
schrijven met de volgende 4 kenmerken (zie Rutter, 1978a,
1978c):

1. Een stoornis in het ontwikkelen van sociale relaties: ge-
brek aan hechtingsgedrag en geen troost zoeken bij verdriet.
Geen anticiperende houding vertonen bij het opgepakt worden.
Geen aanpassing van de houding, terwijl het kind naar iemand
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kijkt. Gebrek aan samenwerking bij groepsspel; het niet kun-
nen ontwikkelen van blijvende vriendschappen.
2. Een taalstoornis met specifieke kenmerken: gestoord begrip
voor taal (generalisaties worden niet begrepen), echolalie,
omkering van het persoonlijk voornaamwoord (bijvoorbeeld in
plaats van 'ik wil een glas melk': 'wil jij een glas melk').
In de prelinguale periode is het brabbelen vaak gestoord
(traag en monotoon). Er is een gebrek aan reacties op gelui-
den en geen gebruik van gebaren; weinig gebruik van woorden
ten behoeve van de communicatie, ook als er spraakontwikke-
ling is. Symbolisch-representatief spel ontbreekt. Meestal
wijzen autistische kinderen niet.
3. Weerstand tegen verandering ('insistence on sameness').
Ritualistische of dwangmatige verschijnselen en stereotiep
spel. De meest voorkomende stereotypie is: met de handen
wapperen. Niet contstant komen voor: handfladderen, met de
vingers tikken, vingerwrikken, zichzelf ronddraaien. Bij de
dwangmatige verschijnselen treft men aan: gehechtheid aan
speciale dingen, weerstand tegen verandering en de behoefte
aan een bepaalde ordening van de omgeving.
4. Vroegtijdig ontstaan van het syndroom (vóbr 30 maanden;
Rutter, 1972, 1974, 1978a).

Het vierde kenmerk betreft het verloop van de stoornis en is
van wezenlijk belang omdat het een punt van onderscheid is
tussen het autisme en de kinderschizofrenie. We vermelden het
onderzoek van Kolvin (1971) dat hierop betrekking heeft. Uit
het onderzoek van Kolvin (1971) (80 kinderen) bleek, 'de
psychose'~ van vóór het derde levensjaar een ander beeld op
te leveren dan de psychose van ná het vijfde levensjaar. De
verschillen hadden betrekking op zelf-isolering, dat signi-
ficant (0,01-niveau) meer voorkomt bij kinderen van de
'early-onset'- groep (met name bij omgang met andere kinderen)
en oogcontactvermijding. Ook vond hij op het gebied van de
taalontwikkeling significante verschillen (0,01-niveau) tus-

~ gebruikt als verzamelnaam
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sen de genoemde 2 groepen met betrekking tot echolalie en
spraakontwikkeling. Alle kinderen van de 'late-onset'-groep
vertoonden spraakontwikkeling, hoewel vertraagd. Dit laatste
was niet het geval bij kinderen uit de 'early-onset'-groep.
Ook op het gebied van stereotype bewegingen en dwangmatige
verschijnselen werden significante (0.01-niveau) verschillen
gevonden: de 'early-onset'-groep vertoonde significant meer
abnormale preoccupaties, weerstand tegen verandering, stereo-
type bewegingen en hyperkinesieën. Er werden bij de 'early-

onset'-groep geen aanwijzingen gevonden voor het optreden van
hallucinaties (visueel, auditief, lichamelijk).
Ook Prior et al. (1975a) vonden met de vragenlijst van
Rimland ~ verband tussen het vroeger optreden van de stoornis
en Kanner's criteria voor autisme.

De opvattingen van Rutter zijn afwijkend van de WHO-definitie
uit 1972 en van de 'National Society for Autistic Children'
uit de U.S.A., waar Ritvo en Freeman woordvoerders van zijn.
Ritvo en Freeman (1978) voegen aan de kenmerken van Rutter
nog toe: gestoorde responses op sensorische stimuli en dis-
harmonieën in het ontwikkelingsverloop en -tempo. Zij be-
schouwen het kenmerk 'weerstand tegen verandering' niet als
specifiek, maar vatten het op als behorend bij de stoornis
in de relaties met personen, objecten en gebeurtenissen.
Rutter (1978a) is van mening, dat de toegevoegde kenmerken
van Ritvo en Freeman niet specifiek zijn en wel in die zin,
dat ze ook kunnen voorkomen bij verschillende vormen van
psychosen én dat niet ieder autistisch kind ze heeft. Volgens
Rutter is, in navolging van Kanner, de weerstand tegen ver-
andering wel specifiek. Rutter's opvatting (1978a, 1978c)
houdt, in vergelijking met de oorspronkelijke opvatting van
Kanner uit 1943 in, dat er een grotere groep kinderen mee
wordt aangeduid. Dit is een gevolg van een verschil in op-
vattina tussen Rutter in 1978 en Kanner in 1943 met betrek-
king tot drie punten:

~ Diagnostic Checklist (Rimland, 1971)
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- het tijdstip waarop de stoornis ontstaat.
Volgens Kanner (1943) vanaf de geboorte; volgens Rutter vbbr
30 maanden. Kanner zegt in 1956 echter (Eisenberg en Kanner,
1956), dat hij enkele kinderen heeft aangetroffen, .iie zich
tot 18 à 20 maanden normaal ontwikkeld hebben en pas daarna
het autistisch syndroom gingen vertonen, waarbij ook taal-
functies verloren gíngen.
- het intelligentienniveau van de kinderen.
Kanner meende, dat autistische kinderen normaal begaafd zijn.
Volgens Rutter (1978c) komt het syndroom voor op alle niveaus
van verstandelijke begaafdheid. Autisme en zwakzinnigheid
komen vaak samen voor. In veel studies wordt dit gevonden
(o.a. DeMyer, 1976; Schopler et al., 1980).
- het bestaan van organisch-cerebrale stoornissen.
Ofschoon Kanner in 1943 en 1956 sprak over een aangeboren
stoornis, bedoelde hij hiermee niet dat er sprake was van
een pathologie van het centraal zenuwstelsel. Met een pedia-
trisch onderzoek werden er geen evidente afwijkingen gevon-
den. Later vertoonden 2 van de 11 kinderen die hij in 1943
beschreef wel epileptische verschijnselen (Kanner, 1973).
Momenteel is men in het algemeen van mening (zie p. 25), dat
het autisme ontstaat op basis van stoornissen in het centraal
zenuwstelsel, die echter niet manifest hoeven te zijn. Deze
stoornissen kunnen zowel biologisch verankerd zijn, als in
de loop van de eerste levensjaren ontstaan.

Rutter,(1978c) is het ook niet eens met Kanner's opvatting
(Eisenberg en Kanner, 1956) om twee primaire kenmerken te
onderscheiden, namelijk de extreme zelf-isolering en de weer-
stand tegen verandering. 'Curiously, the simplified criteria
entirely omitted the peculiar abnormalities of language to
which Kanner had drawn attention both in his original des-
cription (Kanner, 1943) and in later writings (Kanner, 1946)'
(Rutter, 1978c, p. 140).
Wing (1980a) wijst erop, dat de symptomen van het autisme
in een zeer grote variëteit kunnen voorkomen. Ook zijn er
autistische kinderen die op latere leeftijd wèl sociaal ge-
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drag, taal en fantasiespel ontwikkelen. Echter, welk van deze
vaardigheden een autistisch kind ook ontwikkelt, steeds valt
de rigiditeit op waarmee een bepaalde vaardigheid gebruikt
wordt. Bijvoorbeeld: oogcontact gaat gepaard met een lege
blik, één bepaald fantasiespelletje wordt maanden achter
elkaar herhaald. Bij oudere autistische kinderen is de socia-
le teruggetrokkenheid en de weerstand tegen verandering moei-
lijk te herkennen (Wing, 1978, 1980a).
Onderwerp van discussie is vaak: het Vermijden van oogcontact
en de intelligente physiognomie. Het vermijden van oogcontact
komt vooral voor in de eerste kinderjaren (Rutter, 1974;
Wing, 1976a) en is bij oudere autistische kinderen vaak moei-
lijk te herkennen (Wing, 1978, 1980a). Volgens Hutt (1975)
wordt oogcontact Vermeden ter bescherming tegen een te hoog
arousal-niveau. Dienske (1977a) kon oogcontactvermijding bij
4-10-jarige autisten niet vaststellen. Langdell (1978) vond,
dat jonge autistische kinderen meer naar de mondzone van ge-
zichten (foto's) keken, terwijl dit bij oudere autistische
kinderen niet meer voorkwam. Gesteld kan worden, dat het ver-
mijden van oogcontact vooral op jonge leeftijd voorkomt en
later niet meer. Oudere autistische kinderen kijken de ander
Vaak met een lege blik aan, of kijken zogenaamd dwars door
iemand heen. Volgens Rutter (1978a), gebruiken autistische
kinderen het oogcontact niet zoals normale kinderen dit doen,
namelijk om iets aan te duiden (Collis, 1979 noemt dit de
'deictic gaze'; zie ook pagina 72).

De inteligente physiognomie blijkt Voor iedere onderzoeker
van autistische kinderen, Vooral binnen een populatie van
zwakzinnige kinderen, een onmisbaar kenmerk te zijn.

I.1.2. De afgrenzing van het syndroom van het vroeg-
kinderZijk autisme

Het syndroom van het vroegkinderlijk autisme is onder meer
te onderscheiden van:
1. de kinderschizofrenie
2. de autisten van Asperger
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3. de desintegratieve psychose
4. het deprivatie-syndroom
5. de dysfasie
6. autistische reactievormen
7. zwakzinnigheid.

I.1.2.1. De kinderschizofrenie

Een groot probleem is het onderscheid tussen de kinderschi-
zofrenie en het autisme. De kinderschizofrenie, met een bij-
na ideritieke symptomatologie als de schizofrenie bij volwas-
senen, kan als volgt afgebakend worden ten opzichte van het
autisme:
- Bij het schizofrene kind komt vaak een zich terugtrekken
in de fantasie voor, bij het autistische kind niet (Rutter,
1972). Bij de kinderschizofrenie is er sprake van een verlies
van het realiteitsbesef na een aanvankelijk normale ontwikke-
ling (Rutter, 1972).
- Waanvoorstellingen en hallucinaties worden zelden bij het
autisme gesignaleerd, meestal wel bij de kinderschizofrenie
(Rutter, 1971).
- Bij de schizofrenie zijn eilandjes van relaties of van
emotionele afhankelijkheid aanwezig (DeMyer, 1971).
- Het verloop van de schizofrenie is episodisch, terwijl dit
bij het autisme niet het geval is (Rutter, 1978c).
- Op het gebied van het taalgebruik zijn er verschillen. De
taalstoornis is bij autistische kinderen zeer specifiek (zie
criteria Rutter). Bij de kinderschizofrenie is er een verlies
van voorheen verworven taal. Bovendien hebben schizofrene
kinderen communicatieve spraak.
- De sexe-ratio is bij het autisme: m: vr - 3 à 4: 1, bij
de kinderschizofrenie is de verhouding ongeveer gelijk
(Rutter, 1971, 1972).
- Het tijdstip, waarop de ziekte uitbreekt is een belangrijk
differentiaaldiagnostisch hulpmiddel: bij het autisme vbbr
30 maanden.

10



I.1.2.2. De autisten van Asperger

Asperger (1944, 1968) beschrijft een groep kinderen die hij
aanduidt als autistische psychopaten. Volgens hem hebben
deze kinderen een karakterologische stoornis: zij zijn ge-
voelsarm. Vanuit dit gezichtspunt ziet Asperger een overeen-
komst met het vroegkinderlijk autisme: zijn groep kinderen
heeft ook een stoornis in het affectieve contact.
Het syndroom van het vroegkinderlijk autisme wordt echter
niet meer opgevat als een stoornis in het affectieve contact.
De stoornis in de cognitie en de taalontwikkeling is essen-
tieel naast de stoornis in het ontwikkelen van sociale rela-
ties.
De autisten van Asperger hebben geen stoornis in het cogni-
tief functioneren en de taalontwikkeling. Integendeel zelfs:
zij zijn zeer intelligent, ongewoon spontaan en origineel in
hun denken, zij kunnen zeer abstract denken, zij hebben een
spraak die grammaticaal zeer goed ontwikkeld is.
Naar mijn mening vertonen de kinderen die Asperger beschrijft
een extreme variant uit het scala van menselijke contactmoge-
lijkheden. Zij voldoen niet aan de vier criteria van Rutter.

I.1.2.3. De desintegratieve psychose

Door Rutter (1972, 1977) wordt het syndroom van het autisme
afgegrensd van de desintegratieve psychose. De ontwikkeling
van een kind met een desintegratieve psychose is tot 3 à 4
jaar normaal, daarna vertoont het kind een totale regressie
en desintegratie van het gedrag; taal- en spraakgebruik gaan
dan verloren. Ook is er een verlies van sociale vaardigheden,
een stoornis in de interpersonale relaties, een verlies van
interesse in de dingen en een ontwikkeling van stereotypieën.
De prognose is slecht, de spraak herstelt zich niet en de
kinderen blijven ernstig geestelijk gehandicapt.

I.1.2.4. Het depri~atie-syndroom

Het autistisch syndroom is te onderscheiden van het
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deprivatie-syndroom (Ornitz, 1971). Bij kinderen met het
deprivatie-syndroom worden de volgende symptomen niet aange-
troffen: stereotiep hand-wapperen, vinger-wrikken, snel rond-
draaien, op de tenen lopen, voortdurend heen en weerschieten,
zich stijfhouden bij het vastgehouden worden, ooqcontact-
vermijding, echolalie, omkering van het voornaamwoord. Ook
heeft het gedepriveerde kind niet de atonale, aritmisch hol-
klinkende stem van het autistische kind. Het gedepriveerde
kind heeft geen dwangmatige belangstelling voor speciale
voorwerpen of speelgoed; het autistische kind wel. Het ge-
depriveerde kind eet onmatig veel (in tegenstelling tot het
autistische kind), is overdreven vriendelijk en zoekt aan-
dacht en affectie bij de volwassene. Hoewel de spraakontwik-
keling van de gedepriveerde kinderen vertraagd is, b].ijven
ze niet mutistisch.

Z.1.2.5. De dysfasie

Bartak et al. (1975) vonden, dat de taalstoornis bij autis-
tische kinderen ernstiger en uitgebreider is dan bij dys-
fatici. Dysfatische kinderen vertonen communicatief gedrag
door middel van gebaren, terwijl autistische kinderen dit
niet doen (zie verder hoofdstuk II.1.6.).

I.1.2.6. Autistische reactievormen

Het gedrag van ernstig meervoudig zintuigelijk (visus en ge-
hoor) gehandicapte kinderen kan lijken op dat van autistische
kinderen (Wing, 1969): zij betasten en besnuffelen anderen,
zij hebben moeilijkheden met het begrijpen en gebruiken van
gebaren en ze vertonen abnormale bewegingen, zoals draaien,
op de tenen lopen, fladderen met de armen. Er is echter een
duidelijk onderscheid: autistische kinderen zijn meer in
zichzelf gekeerd.
Een onderscheid is, wat het gedrag betreft, niet altijd mo-
gelijk. Het autistisch syndroom kan aangetroffen worden bij
kinderen met organisch-cerebrale afwijkingen en endogene
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stofwisselings-anomalieën (Prick en Calon, 1965). Ook bij
oudere kinderen (ouder dan vijf jaar) kunnen autistische
reactievormen optreden en ook weer Verdwijnen (DeLong et al.,
1981). In de klinische praktijk worden deze kinderen als
autistisch beschouwd.

I. 1. 2. 7. 7a~akzinnigheid

Autisme en zwakzinnigheid komen veelal samen voor. Het
autistisch gedrag wordt in deze gevallen niet verklaard door
de lage IQ-score. Sommige laag-functionerende kinderen zijn
zeer communicatief en gebruiken gebaren (Wing, 1976a). Bij
diep-zwakzinnige kinderen is de diagnose autisme echter vaak
problematisch (zie verder hoofdstuk II.2. en II.3.).

I.1.3. De frequentie maarin het syndroom voorkomt

Volgens Rimland (1974), die met zijn vragenlijst voor ouders
(Checklist E2), gegevens verzamelde van een zeer groot aan-
tal psychotische kinderen, is slechts 1 op 10 van de psycho-
tische kinderen autistisch. Indien men zich strikt houdt aan
de criteria van Kanner (1943), zoals Rimland (1974) dit voor-
stelt, zou de frequentie waarin het syndroom voorkomt, zeer
gering zijn, namelijk 1 op 20.000 geboorten.
Met deze opvatting zijn wij het niet eens. Wij delen de
mening van Rutter (p. 7), dat de kenmerken van het vroeg-
kinderlijk autisme bij een grotere groep kinderen worden aan-
getroffen dan Kanner oorspronkelijk dacht.
Wing et al. (1976a) bespreken de resultaten van vier surveys,
uitgevoerd in Engeland (twee), de U.S.A. en Denemarken. In
elk Van deze studies werden grote populaties kinderen uit
een bepaalde leeftijdsgroep gescreend (respectievelijk
78.000, 25.000, 899.750, 46.000 kinderen). Alle studies komen
tot de conclusie, dat 4 à 5 kinderen per 10.000 onder de
leeftijd Van 15 jaar het autistisch syndroom vertonen. Een
onderzoek in Nederland in de drie noordelijke provincies,
waarbij de kenmerken van Rutter gebruikt werden, vindt een
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frequentie van 3 op 10.000 kinderen van 0 tot 14 jaar
(Prinsen, Heevel 8~ Meiners, 1979).

I.1.4. Sexe-ratio

Volgens Rutter (1972) is de verhouding van jongens en meis-
jes 3: 1, volgens Kolvin (1971) 3: l. Harper en Williams
(1975) blijken in hun sample van 131 autistische kinderen
43 meisjes en 88 jongens te hebben. In de follow-up studies
van DeMyer et al. (1973) komen 85 jongens en 35 meisjes
voor. In het Nederlandse onderzoek van Prinsen et al. (1979)
is de verhouding van jongens en meisjes 1,5 : 1. In het al-
gemeen kan gesteld worden, dat er meer jongens dan meisjes
autistisch zijn.

I.1.5. De prognose

Uit de follow-up studies van Rutter (1970), Detdyer et al.
(1973), Lotter (1974) en Kanner (1973) bij respectievelijk
56, 120, 32 en 11 kinderen blijkt het volgende:
1. Ongeveer de helft van de autistische kinderen heeft een
ongunstige prognose op latere leeftijd (variërend van 12 tot
18 jaar). De percentages van de kinderen, die ten tijde van
het follow-up onderzoek nog langdurige residentiële verzor-
ging nodig hadden, waren bij de studies van Rutter (1970):
54~, van DeMyer et al. (1973): 42~ (dit getal neemt toe tot
59g in de leeftijdsgroep die ouder dan 15 jaar is). Lotter
(1974) zegt: 62~ is zodanig gehandicapt, dat veel zorg en
begeleiding nodig is. Van Kanner's oorspronkelijke 11 kinde-
ren bleken er 5 residentiële verzorging nodig te hebben
(Kanner, 1973).
2. Een duidelijk verschil in prognose tussen:
a. de groep autistische kinderen, die een IQ van ongeveer
60 of ineer hebben en bovendien enige spraak vertonen,
b. de groep autistische kinderen, die een laag IQ hebben
(~ 60) en geen spraak vertonen.
Naarmate het IQ hoger is en meer communicatieve spraak aan-
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wezig is op jongere leeftijd (5 jaar), is er meer kans dat
autistische kinderen zich later beter sociaal aanpassen en
spraak ontwikkelen. Zo blijkt uit de studie van DeMyer et al.
(1973), dat 65~ van de niet-sprekende kinderen mutistisch
blijft en slechts 19~ enige bruikbare spraak ontwikkelt.
Kanner (1973; een studie uit 1955) vermeldt gegevens van 42
kinderen:
a. van 19 kinderen, die op jonge leeftijd niet konden spre-
ken, spreekt er slechts één op 14-jarige leeftijd,
b. van de 23 kinderen, die op jonge leeftijd enigszins konden
spreken, zijn er later 13 kinderen qua spraakgebruik en aan-
passing vooruit gegaan; 10 kinderen uit deze subgroep zijn
psychotisch geworden.
Uit de tot nu toe beschikbare gegevens blijkt niet, dat alle
autistische kinderen potentieel een goede intelligentie heb-
ben. Integendeel, ongeveer de helft van de autistische kinde-
ren blijft na verloop van jaren nog op zwakzinnig niveau
functioneren. Een overzicht van een groot aantal follow-up
studies door Lotter (1978) bevestigt dit gegeven. De gemeten
IQ's blijven in de loop der jaren vrij constant (DeMyer et
al., 1973; DeMyer, 1976; Lotter, 1974).

I.1.6 De inteZZigentie

Lockyer en Rutter (1969) en DeMyer et al. (1974) zijn van
mening, dat de intelligentie van autistische kinderen be-
trouwbaar en valide gemeten kan worden. DeMyer et al. (1974)
vermelden, dat een heronderzoek van autistische kinderen

(na 6 jaar) vrij hoge correlaties vertoont met het eerste
onderzoek: corr. totaal IQ - 0,70, corr. perf. IQ - 0,57,
corr. verb.IQ - 0,63. Lockyer en Rutter (1969) vermelden
een correlatie van 0,63.
Bij de begin-evaluatie echter van het onderzoek van DeMyer
werden vooral de 'Vineland Social Maturity Scale' en de 'DePdyer
profile test' gebruikt, terwijl bij de follow-up o.a. de
WISC en de Leitertest gebruikt werden. Niet alleen werden
dus verschillende soorten tests gebruikt bij de evaluatie,
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maar bovendien werd de Vineland ingevuld door de moeder
(DeMyer et al., 1973), terwijl de 'DeMyer Profile Test' niet
gestandaardiseerd is. Ook Lockyer en Rutter gebruikten bij
het begin andere tests dan bij het follow-up onderzoek. Be-
trouwbare uitspraken over de intelligentie van autistische
kinderen zijn daarom nog moeilijk te doen.
Ofschoon Van Krevelen (1972) meent, dat het intelligentie-
niveau van autistische kinderen niet dat van zwakzinnige
te boven gaat, blijkt dit in een aantal gevallen wel het
geval te zijn. Dit percentage is echter klein (6~), een zeer
hoog percentage (94~) uit een groep van 155 autistische kin-
deren heeft op jonge leeftijd IQ's onder 68 (DeMyer, 1976).
Na een behandeling zou het verbaal IQ met 11 punten stijgen,
zonder behandeling niet (DeMyer et al, 1974). De stijging
van het verbaal IQ zou vooral voorkomen bij de autistische
kinderen, die bij het beginniveau enige spraak vertonen.

I.1.7. Terminolvgie

In Engeland is het gebruikelijk om in navolging van Lorna
Wing (1976a) van 'early childhood autism' te spreken. Een
vergelijkbare term in Nederland is vroegkinderlijk autisme
(Prick, 1965, Van Berckelaer-Onnes, 1979).Lorna Wing bedoelt
met haar term dezelfde groep kinderen als Rutter, namelijk
autistische kinderen van alle niveaus van begaafdheid, in-
clusief zwakzinnige kinderen en kinderen met organische
stoornissen, die al of niet manifest zijn. In deze betekenis
gebruiken wij de term ook.
In Nederland is voorts de term ontwikkelingspsychose in
gebruik die door Kamp geïntroduceerd is (Kamp, 1954, 1973).
Kamp spreekt van een psychose bij kinderen als een ernstige
aandoening, die zowel de relatie met de realiteit als het
stemmingsleven verstoort en die de gehele persoonlijkheid
voor langere tijd sterk afwijkend doet zijn (Kamp, 1970).
Omdat bij het autisme de ontwikkelingsstoornis een der be-
langrijkste algemene factoren is, spreekt Kamp van een ont-
wikkelingspsychose.
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Uit een onderzoek van Baartman ( 1978) bleek dat deskundigen
met de termen autistisch en psychotisch dezelfde gedragsbeel-
den bedoelen, maar daarbij verschillende accenten aangeven:
de autistische groep is sterker gepreoccupeerd met dingen en
heeft een ernstiger taalstoornis. De klassificatie autistisch
werd bovendien meer gegeven op jongere dan op oudere leef-
tijd en meer aan jongens dan aan meisjes.
Naar mijn mening wordt met de term vroegkinderlijk autisme
de specifieke aard van de stoornis beter aangeduid dan met
de term ontwikkelingspsychose.

I.1.8. Conelusie en standpuntbepaling

Op basis van vier kenmerken kan het syndroom van het vroeg-
kinderlijk autisme vastgesteld worden:
1. het ontstaan vóór de leeftijd van 2~ jaar,
2. een stoornis in de sociale ontwikkeling,
3. een stoornis in de taalontwikkeling en de voorlopers van

taal,
4. weerstand tegen verandering, zich o.a. uitend ín stereo-

tiep spel en abnormale preoccupaties.
Enkele kenmerken, die tot de stoornis in de sociale ontwikke-
ling behoren, zijn bij jonge autistische kinderen beter te
herkennen en minder goed bij oudere: het vermijden van oog-
contact, sociale teruggetrokkenheid en weerstand tegen ver-
andering. Gestoorde responses op sensorische stimuli kunnen
aangetroffen worden bij autisme, maar zijn niet specifiek.
Overeenkomstig het standpunt van Rutter beschouwen wij een
kind als autistisch als het voldoet aan de hierboven genoem-
de vier kenmerken. Het syndroom van het vroegkinderlijk
autisme kan voorkomen bij alle niveaus van verstandelijke
begaafdheid.
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I.2 Verklaringswijzen

I.2.1. Inletiding

Vanuit psychologisch gezichtspunt kunnen in de literatuur
een tweetal groepen van verklaringswijzen onderscheiden
worden:
1. Opvattingen, die het accent leggen op cognitieve factoren
om de aard van het syndroom inzichtelijk te maken. Onder cog-
nitie wordt verstaan: het geheel van activiteiten waardoor
het individu uit zijn omgeving informatie opneemt, verwerkt,
codeert, bewaart en weer voor gebruik beschikbaar maakt
(Van Meel, 1981). Taal is volgens deze omschrijving dus ook
een aspect van het cognitief functioneren.
2. Opvattingen, die het accent leggen op communicatieve fac-
toren om de aard van het syndroom inzichtelijk te maken.
Communicatie in het algemeen heeft betrekking op de over-
dracht van informatie tussen op zijn minst twee individuen.
Communicatie kan zowel verbaal als non-verbaal plaatsvinden.
Mackay (1972), die diverse problemen rondom de term communi-
catie bespreekt, zegt, dat er sprake is van communicatie,
als signalen doelgericht van de een naar de ander worden
overgebracht en het effect geëvalueerd wordt.
Psychologische gezichtspunten alleen kunnen echter het
autisme niet verklaren. 'De mening, dat men hier te maken
heeft met een functionele stoornis van de hersenen wint
steeds meer terrein. Een functionele stoornis dus, die een
gevolg is van een verstoring in de anatomische, fysiologische
of chemische integriteit van hersenweefsel'. (Le Coultre,
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1977, p. 333). Het valt buiten onze competentie om op de
hiergenoemde organisch-cerebrale stoornissen in te gaan.
In deze studie wordt getracht, om een aantal psychologische
aspecten te verhelderen, zodat de aard van de functionele
stoornis duidelijk wordt. Uiteindelijk kunnen alleen multi-
disciplinaire gegevens het autisme verklaren. In I.2.4. wor-
den in het kort enkele organisch-cerebrale stoornissten ge-
noemd.

I.2.2. De roZ van cognitieve factoren

Ws bespreken hier alleen de opvattingen, zonder op onder-
zoeksgegevens in te gaan; dit laatste wordt in het volgende
hoofdstuk gedaan.
Hermelin (1978a) meent, dat de cognitieve stoornis primair
is en niet de taalstoornis. Volgens haar zijn de onderlig-
gende processen,nodig voor de ontwikkeling van representa-
tieve en symboolsystemen, gestoord. De eigenlijke stoornis
moet vroeg in de ontwikkeling gezocht worden, omdat ze reeds
vanaf de geboorte aanwezig is.
Volgens O'Connor (1978) suggereren de resultaten van de
experimenten die hij samen met Hermelin deed (Hermelin en
O'Connor (1970), dat er een fundamentele stoornis is in het
symboolsysteem en het logisch denken, dat zowel verbaal als
non-verbaal redeneren betreft.
Rutter (1970, 1972), Bartak et al. (1975, 1977) en Baker
et al. (1976) veronderstellen, dat een vroege taalontwikke-
lingsstoornis de ontwikkelingsmogelijkheden en de sociale
aanpassing van autistische kinderen bepaalt als ze ouder
worden. Rutter's (1978b, 1979) standpunt is als volgt:
het afwijkend taalgebruik van autistische kinderen is een
centraal kenmerk binnen de cognitieve stoornis. Churchill
(1972, 1978) vindt in casuïstisch materiaal steun voor de
hypothese van het bestaan van een centrale taalstoornis.
Ricks en Wing (1975, 1976), Richer (1976) en Wassing (1978)
zijn van mening, dat er bij autisme sprake zou zijn van een
stoornis in het gebruik van en de omgang met symbolen, die
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betrekking hebben op taal en non-verbale communicatie. Wing
(1978) meent op grond van een omvangrijke epidemiologische
studie, dat de autistische kenmerken (zowel de stoornis in
de communicatie als die in het symbolisch denken) facetten
zijn van één onderliggende stoornis in de cognitieve ont-
wikkeling.
Rimland (1964) meent, dat autistische kinderen nieuwe zin-
tuiglijke gegevens en ervaringen slechts in verband kunnen
brengen met beperkte fragmentarische gegevens uit het ge-
heugen. Deze stoornis heeft volgens Rimland twee duidelijk
observeerbare en onderling afhankelijke consequenties:
a. het kind kan geen relaties begrijpen, noch denken in
termen van begrippen, symbolen, analogieën of abstracties,
b. het kan zintuiglijke indrukken niet integreren tot een
begrijpelijk geheel.
Ornitz en Ritvo (1968, 1976) onderscheiden 5 sub-clusters
van symptomen: stoornissen in de waarneming, motoriek, rela-
ties, taal en in het ontwikkelingstempo en -verloop. Zij
brengen deze in verband met 3 onderliggende ontwikkelings-
stoornissen:
a. een stoornis in de differentiatie van het zelf en de

buitenwereld
b. een stoornis in de imitatie
c. een stoornis in de capaciteit om de perceptuele input te

moduleren; er is te weinig input en~of deze is fragmen-
tarisch.

De stoornissen in het gedrag van autistische kinderen kunnen
ook opgevat worden als een stoornis in het leerproces.
Lovaas en zijn medewerkers (1971, 1979) doen dit. De opvat-
ting van deze auteurs wordt hier genoemd omdat Lovaas en
de zijnen van mening zijn, dat de stoornis in het leerproces
in verband staat met een bepaald aspect van het cognitief
functioneren, namelijk met 'stimulus overselectiviteit'.
Lovaas et al. (1979) zijn van mening, dat autistische kinde-
ren slechts responderen op een beperkt aantal kenmerken uit
de omgeving, hetgeen wordt aangeduid met 'stimulus over-
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selectiviteit'. Deze overselectiviteit heeft in het algemeen
tot gevolg, dat er problemen zijn met het aanleren van nieuw
gedrag en in het bijzonder van taal en sociaal gedrag. Op
andere leertheoretische aspecten wordt verder niet ingegaan;
Dullaart-Pruyser (1977) geeft hiervan een overzicht.

I.2.3. De rol van coimm,cnicatieve factoren

De communicatie kan belemmerd worden door stoornissen in het
affectieve en sociale contact of ten gevolge van milieu-
factoren.

I.2.3.1. Autisme aZs stoornis in het affectieve en sociale
contact

Eisenberg en Kanner (1956) benadrukken de stoornis in het
affectieve contact. Het autisme kan gezien worden als een
stoornis in het affectieve en sociale contact, die tot stand
komt op basis van angst (Bettelheim, 1967; Bosch, 1970;
Ruttenberg, 1971; Tinbergen, E. en N. (1972). De veronder-
stelling van deze opvattingen is,dat na op heffen van de
contactstoornis een normale verstandelijke ontwikkeling
mogelijk kan zijn, die voorheen geblokkeerd was.
Tinbergen, E. en N. (1972) menen, dat er bij autistische
kinderen een motivationeel conflict is. Dit ontstaat als
twee onverenigbare functionele systemen, namelijk van toe-
nadering versus vermijding, tegelijk geactiveerd worden. De
activatie van de toenadering wordt hierdoor geblokkeerd.
Dit motivationele conflict ontstaat ten gevolge van een
stress-situatie in de omgeving van het kind. Het motivatio-
nele conflict wordt in belangrijke mate bij het autistische
kind opgeroepen door de signaalfunctie van de non-verbale
communicatie met mensen uit de omgeving. Het kind ervaart in
het gedrag van de ander signalen, die voor hem aanleiding
zijn om zich terug te trekken. Er zou een zekere predisposi-
tie zijn om met een hyper-aroused angstsysteem te reageren.
Hierdoor wordt het motivationele conflict niet opgelost,
maar ontstaat een voorkeur voor vermijdingsgedrag.
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Wing en Ricks (1976b) kritiseren E. en N. Tinbergen en menen,
dat zij een te eenzijdige visie hebben; er is meer aan de
hand dan vermijden van oogcontact, dat het uitgangspunt
van hun redenering vormt.
Volgens Frye (1968) is het autisme een stoornis in het socia-
le contact. Volgens haar gaat het autistische kind op in de
wereld van het tasten, van het tactiel-kinesthetisch beleven;
het verliest zich steeds weer in lichaamsbelevingen. Autis-
tische kinderen blijven gevangen in het tactiel-kinesthetisch
beleven, in de eigen lichamelijkheid en zijn op het eigen
zelf betrokken. Dit uitsluitend op het lichamelijke zelf ge-
richt blijven,ziet ook Prick (1965) als een fundamentele
stoornis van het autisme. De opvatting van Frye en Prick
vertoont verwantschap met de psycho-analytische opvatting
van Mahler (1952). 'The turning from predominantly proprio-
ceptive awareness to increased sensory awareness of the
outer world occurs through the medium of affective rapport
with the mother', (Mahler, 1952, p. 287). Het autistische
kind slaagt er volgens Mahler niet in deze drempel te nemen,
omdat de moeder niet als representant van de buitenwereld
wordt waargenomen.
B. Bettelheim (1967) meent, dat autistisch gedrag ontstaat
in de periode waarin het zeer jonge kind (1-2 jaar) spontaan
actief doelgericht gedrag moet gaan vertonen. Ten gevolge
van pathogene exogene momenten ontstaat regressie en het kind
trekt zicht terug uit een voor hem bedreigende wereld. Het
kind wordt overspoeld door angst en sluit de buitenwereld
af, die het als té pijnlijk ervaart. Het autistische kind
zoekt veiligheid door het contact met de wereld, die hem zo
angstig maakt, te reduceran. Eeazelfde soort verklaring wordt
door Harper et al. (1975) gebruikt: autistische kinderen kun-
nen geen stress hanteren.

I.2.3.2. De relatie van autisme en milieufactoren

Omdat communicatie ook betrekking heeft op overdracht van in-
formatie vanuit de sociale omgeving op het individu, wordt
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in deze paragraaf ook ingegaan op de vraag of bepaalde
milieufactoren een rol spelen in het tot stand komen van
het autisme. In de discussie over de sociaal-economische
status en het opleidingsniveau van de ouders van autistische
kinderen zijn veel controversiële standpunten gelanceerd.
Een gedetailleerd literatuuroverzicht van deze tegenstrijdi-
ge onderzoeksresultaten is te vinden bij Cantwell et al.

( 1978) .

Kanner zelf (Kanner, 1973: een publicatie uit 1955) vermeldt,
dat in 94~ (van 105 kinderen) de beide ouders 'high school
graduates' waren. Dit lijkt een selectieve groep te zijn
geweest.
De Myer et al. (1973) vinden in follow-up gegevens van 155
kinderen bij de groep autistische kinderen met laag niveau~
(N-66) een lagere sociaal-economische status dan bij de
groep met middenniveau (N-63) en de autistische kinderen
met een hoog niveau (N-26).
Ritvo et al. (1971) vinden geen verschil bij 148 autistische
kinderen (in sociale klasse, inkomen, opleidingsniveau en
beroepsniveau van het gezin) in vergelijking met een contro-
legroep van 74 kinderen, die in hetzelfde ziekenhuis waren
opgenomen met andere neuropsychiatrische stoornissen.
Schopler et al. (1979) vinden geen verband tussen autisme en
de sociaal-economische status van de ouders.
Een publicatie van Wing (1980b) sluit de discussie over het
verband tussen autisme en de sociaal-economische status van
het gezin. Wing (1980b) toont met een epidemiologische studie
aan, dat de sociale klasse van de vaders van autistische kin-
deren eenzelfde verdeling vertoont als die van de gehele be-
volking uit het gebied waar het onderzoek gedaan werd. Dat in
het verleden autistische kinderen soms meer ín hogere milieus
werden aangetroffen, is toe te schrijven aan factoren, die
invloed hebben op de verwijzing naar bepaalde poliklinieken

~De termen 'hoog', 'midden' en 'laag' verwijzen naar niveaus
van de intelligentie (zie p. 29), die deze auteurs bij zwak-
zinnige autistische kinderen onderscheiden.
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(bijvoorbeeld door kennis van de ouders over autisme) en het
hanteren van verschillende kriteria voor de selectie van het
autisme.
De hypothese, dat autisme zou ontstaan onder invloed van af-
wijkende persoonlijkheden van de ouders wordt getoetst door
McAdoo en DeMyer (1978). Zij gebruiken bij dit onderzoek een
controlegroep van:
a. ouders, wier kinderen een 'child guidance clinic' be-
zochten; de ouders waren gematched op ras, leeftijd, op-
leidingsniveau en de aard van de relatie tot het kind,
b. een groep van ouders, die poliklinische psychiatrische
hulp zochten.
Om de eventuele afwijkende persoonlijkheidsstructuur van de
ouders vast te stellen gebruiken zij de MMPI (Minnesota
Multiphasic Personality Inventory). McAdoo en DeMyer vinden
voor de hypothese, dat autisme zou ontstaan onder invloed
van afwijkende persoonlijkheden van de ouders, geen steun.
Cox et al. (1975) vinden bij het gebruik van een controle-
groep van dysfatische kinderen geen aanwijzingen dat ouders
van autistische kinderen emotioneel minder responsief en
koud zouden zijn.
Cantwell et al. (1977) hebben geen steun gevonden voor de
suggestie, dat autisme een gevolg zou zijn van afwijkende
communicatiepatronen tussen moeder en kind. Volgens Cantwell
et al. (1978) is de oorzaak van het vinden van tegenstrij-
digheden in het onderzoek op het gebied van familiefactoren,
gelegen in methodologische problemen, onzuivere diagnostiek
en het onjuist gebruiken van controlegroepen, waarin het
'child to parent'-effect niet onder controle gehouden is.
Cantwell et al. (1976) hebben een studie opgezet, waarin de
beide methodologische bezwaren ondervangen werden.
Zij gebruiken als controlegroep een aantal dysfatische kinde-
ren, die gematched zijn op non-verbaal IQ (gemiddelde 92).
Het aantal autistische kinderen is 15. Zij hebben drie as-
pecten onderzocht:
a. De effecten van ernstige stress en traumatische gebeurte-
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nissen in de vroege kinderjaren.
b. Het effect op het kind van een afwijkende persoonlijkheid
van de ouder(s) (zoals koud, obsessief, sociaal-teruggetrok-
ken, e.d.).
c. De effecten van afwijkende ouder-kind interactie op de
ontwikkeling van het kind (verkregen door middel van obserr
vatie van de natuurlijke interactie van ouders en kinderen
in het gezin) .
Geen van de drie invloeden werd aangetoond. Op grond van
deze resultaten zou men kunnen zeggen, dat het milieu (als
uitsluitend exogene factor) geen oorzaak kan zijn van het
ontstaan van het syndroom van het autisme.

I.2.4. Organisch-cerebraZe candities

Hypothesen over de aard van de relatie tussen bepaalde psy-
chologische kenmerken van het autisme en specifiéke stoor-
nissen in de cerebrale mediatie van het gedrag worden ge-
opperd door o.a. Rimland, Prick, Ornitz en Ritvo. De meeste
onderzoekers zijn wat het aangeven betreft van dit type
relaties meer algemeen: zij veronderstellen dat de organisch-
cerebrale stoornis van invloed is op het cognitief functio-
neren (o.a. Rutter).
Rimland (1964) veronderstelt een verband tussen de cognitie-
ve dysfunctie bij het autisme en een stoornis in de functie
van de formatio reticularis van de hersenstam.
Volgens Pr.ick (1971) animeert de autistische existentie
slechts het sub-corticale deel van de cerebrale organisatie
Deze partiële cerebrále organisatie manifesteert zich ín ge-
stoorde interpersonale relaties, gebrekkige objectrelaties,
een deficiënte ik-ontwikkeling, een insufficiënt ontwikkeld
lichaamsschema en lichaamsbeeld en stoornissen in de waar-
neming.
De reeds door Ornitz en Ritvo (1968, 1976) genoemde ontwik-
kelingsstoornissen worden door hen geassocieerd met het on-
vermogen om een contantie in de waarneming te handhaven.
Dit laatste zou het gevolg zijn van het falen van de homeo-
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statische regulatie van het centraal zenuwstelsel met be-
trekking tot facilitatie- en inhibitie-invloeden en
effecten. Ornitz (1971) postuleert een 'breakdown' van de
vestibulaire controle op de senso-motorische integratie. De
ideeën van Ornitz en Ritvo spelen een rol in het onderzoek
van Van Engeland. Van Engeland (1980) vindt, dat 35 ontwik-
kelingspsychotische kinderen (sprekend en niet-sprekend)
overgevoelig zijn voor prikkels. Als gevolg hiervan bouwen
ze een 'beschermende remming' op, waardoor ze hypo-
responsief worden. Dit sluit wellicht aan bij het paradoxaal
gegeven, dat Hermelin en O'Connor (1970) vinden, namelijk
dat autistische kinderen (N-10) meer alert blijven bij con-
tinue geluidsstimulatie, terwijl ze in het dagelijkse leven
auditieve stimuli veelal negeren. Belangrijk om te vermelden
is het gegeven, dat een aantal autistische kinderen op latere
leeftijd epileptische verschijnselen krijgen, die ze vroeger
niet hadden (Rutter, 1970; Kanner, 1973).
Voor een overzicht van de organisch-cerebrale aspecten van
het syndroom van het autisme verwijzen we naar Ornitz en
Ritvo (1976) en Pigott (1979).
Het inmiddels bekend geworden tweelingonderzoek van Folstein
en Rutter (1978) toont aan, dat bij het autisme genetische
factoren geassocieerd zijn met cognitieve stoornissen.
Biologische risicofactoren in de perinatale periode kunnen
al of niet samenwerken met een genetische predispositie. De
invloed van pre- en perinatale factoren wordt ook gevonden
door Fínigan et al. (1979) Hoe de verbanden precies zijn in
dit multi-conditioneel geheel is niet duidelijk. Rutter
(1979, p. 261) zegt: 'The biological origins of autism
remain ill understood. However, it is clear that genetic
factors play an import.ant role in etiology and that a
variety of inedical conditions associated with brain damage
in infancy also predispose to autism. Although the behav-
ioral syndrome of autism has a certain unity, it is most
unlike that it will prove to be pathologically or medically
homogeneous'.
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I.2.5. Scnnenvatting en voorlopige standpuntbepaling

Algemeen wordt aangenomen, dat het autisme een gevolg is
van organisch-cerebrale stoornissen, waarvan de aard nog
niet duidelijk is.
Sommige auteurs ~~eronderstellen, dat de stoornissen in het
cognitief functioneren primair zijn. Dit heeft een stoornis in
de symboolvorming en de taalontwikkeling tot gevolg. Zij
veronderstellen, dat deze stoornis generaliseert naar de
stoornis in de sociale relaties, de stereotypieën in het
spel en de weerstand tegen verandering.
Andere auteurs baseren hun verklaringswijzen op de veronder-
stelling dat de stoornis in het contact de cognitieve en
taalontwikkeling blokkeert. De opvatting, dat de contact-
stoornis in verband te brengen is met persoonlijkheidsken-
merken van de ouders, wordt niet door onderzoek gesteund.
Er blijkt geen verband te zijn tussen autisme en de sociaal-
economische status van het gezin.
Ons uitgangspunt is, dat de stoornis van het vroegkinderlijk
autisme zich, bij zwakzinnige autistische kinderen met weinig
of geen spraak-taalontwikkeling, in de eerste maanden na de
geboorte openbaart. Op dit niveau functioneren cognitie en
communicatie nog als een eenheid. Wij gaan er van uit, dat
het vroegkinderlijk autisme een syndroom is, dat biologisch
verankerd ligt in de genen, of een gevolg is van pré- of
post-nataal opgetreden organisch-cerebrale stoornissen,
die al of niet manifest kunnen zijn.
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HOOFDSTUK II. EMPIRISCHE GEGEVENS VAN COGNITIE EN
COMMUNICATIE BIJ HET SYNDROOM VAN HET
VROEGKINDERLIJK AUTISME

II.1. Cognitieve aspecten

II.1.1. Het intelligentieprofiel van het autistische kind

Kanner (1943) observeerde reeds een disharmonische structuur
Van de intelligentie bij autistische kinderen. Hij wijst op
het slechte taalgebruik enerzijds en intelligent omgaan
met objecten anderzijds. De door Wassing (1965) bij 4 kinde-
ren en Bartak et al. (1975) bij 9 kinderen gesignaleerde
hoge score bij de blokpatronen Van de WISC (Wechsler Intel-
ligentietest voor kinderen) ligt in de lijn Van Kanner's
oorspronkelijke observaties. Het slechte taalgebruik wordt
beschreven door DeMyer (1975, 1976) en Rutter (1978b).
Bij autistische kinderen (N-87) blijkt het performaal IQ
een goede voorspeller te zijn Voor schoolsucces (DeMyer
et al., 1974) hoewel dit gegeven niet los te zien is Van
het al of niet gebruik van taal. Uit de gegevens Van DeMyer
et al.(1973) Van 87 autistische kinderen blijkt, dat het
Verschil tussen verbaal en performaal IQ bij follow-up
kleiner wordt. Volgens DeMyer et al. (1971) presteren autis-
tische kinderen het beste op tests díe puzzels omvatten
en het Sequin Vormenbord; het slechts bij Verbale, Visuo-
motorische en oog-hand coórdinatietaken, zoals kopiëren Van
geometrische figuren en de menstekening. Ook bij kinderen
met Verschillende intelligentie-niveaus, diep zwakzinnig
(IQ-29; N-35) en matig zwakzinnig (IQ-47; N-19) wordt de
discrepantie Van een laag Verbaal IQ en een hoger perfomaal
IQ aangetroffen (DeMyer et al., 1972b). De Myer (1976) en
DeMyer et al. (1974) Vinden Verschillen in taalniveau tussen
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drie groepen zwakzinnige autistische kinderen. De drie
groepen zijn: hoog (gemiddeld IQ- t 61), midden (gemiddeld
IQ- } 43), laag (gemiddeld IQ- f 30). Deze IQ's zijn slechts

als richtlijnen op te vatten, aangezien DeMyer tests ge-
bruikt, die niet gestandaardiseerd zijn. De verschillen zijn:
- De kinderen uit de 'lage' groep zijn niet-sprekend en zeer
geretardeerd op alle gebieden van de intelligentie.
- De kinderen uit de 'midden' groep hebben enig taalgebruik,
maar communicatieve spraak ontbreekt. In tenminste één enkele
performale activiteit presteren ze volgens de leeftijd.
- De kinderen uit de 'hoge' groep hebben soms enige communi-
catieve spraak; zij hebben wel taalbegrip. Hun performaal
IQ (f 67) is groter dan het verbaal IQ (t 51). Ons onderzoek
richt zich op zwakzinnige autistische kinderen uit de zoge-
noemde 'midden' groep.

II.1.2. De aandacht

Vaak wordt gedacht, dat autistische kinderen geen aandacht
hebben voor de buitenwereld, maar uit empirisch onderzoek
blijkt dit niet. Observationeel onderzoek met betrekking tot
oriëntatiegedrag en aandacht werd verricht door Hermelin en
O'Connor (1970). Bij 12 autistische kinderen (leeftijd 5 tot
16 jaar, door middel van observatie via een one-way screen
blijkt, dat zij hun aandacht richten op voorwerpen uit de
omgeving. Als zij in een kamer komen, oriënteren zij zich
met betrekking tot de voorwerpen in die kamer zoals normale
kinderen dit doen. De autistische kinderen blijven echter
meer uit de buurt van sommige voorwerpen, bijvoorbeeld een
grote doos, een deken. De autistische kinderen brengen even-
veel tijd in de nabijheid van een persoon door die in de
kamer is, als een controlegroep van zwakzinnige kinderen.
De resultaten van het onderzoek van Hermelin en O'Connor
zijn verkregen met behulp van een experimentele opzet, in
een vrije-keuze-situatie (de kinderen konden zich vrij be-
wegen in een grote ruimte). Autistische kinderen richten hun
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aandacht dus wel op objecten en personen uit hun omgeving.

II.1.3. Stirrrulus overselectiviteit

Lovaas en zijn medewerkers (1971) bestudeerden responses op
diverse stimuli bij autistische kinderen, met behulp van
discriminatie-leertaken. Zij menen, dat autistische kinderen
slechts op een beperkt aantal cues uit hun omgeving respon-
deren. Dit noemen zij stimulus overselectiviteit. Lovaas
et al. (1971) bekrachtigen in een discriminatie-leertaak bij
6 autistische kinderen responses op een complex van 3 simul-
taan aangeboden stimuli (auditief, Visueel, tast). Daarna
werden de afzonderlijke stimuli apart aangeboden om na te
gaan, op welke modaliteit van het stimuluscomplex gerespon-
deerd werd. Het bleek, dat normale kinderen op alle drie
stimuli uit het complex reageren, zwakzinnige kinderen op
twee en autistische kinderen op één stimulus (bf de Visuele
3f de auditieve, maar niet de tactiele). De autistische
kinderen kunnen de stimuli, als ze apart worden geoefend,
wèl onderscheiden. Het verkregen resultaat is dus niet het
gevolg Van een unimodale waarnemingsstoornis. Vier Van de
zes autistische kinderen uit het experiment van Lovaas waren
zwakzinnig en niet-sprekend, zodat men niet zonder meer mag
generaliseren, dat 'overselectiviteit' bij alle autistische
kinderen wordt aangetroffen.
Deze studie Vormde de start van veel onderzoek naar over-
selectiviteit bij autistische kinderen. Lovaas et al. (1979)
en Prior (1979) geven hiervan een overzicht. OVerselectivi-
teit blijkt bij zwakzinnige autistische kinderen niet alleen
voor te komen als meerdere zintuigmodaliteiten in het sti-
muluscomplex worden aangeboden, maar ook als het stimulus-
complex binnen één modaliteit blijft. Zelfs al wordt het
stimuluscomplex gereduceerd tot twee, binnen één modaliteit,
de visuele of de auditieve, dan is er nog sprake Van over-
selectiviteit. OVerselectiviteit kan echter gereduceerd wor-
den door frequente herhalingen Van de stimulus-aanbieding
(Schreibman et al., 1977; Koegel et al. 1979).
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Prior (1979) is van mening, dat overselectiviteit gerelateerd
is aan mentale leeftijd. Hoewel Koegel en Lovaas (1978) dit
zelf ook bevestigen,blijven Lovaas et al. (1979) het begrip
overselectiviteit toch hanteren, vooral in verband met de
behandeling van het autisme. Overselectiviteit komt vooral
bij diep-zwakzinnige autistische kinderen voor, en kan bij
de behandeling niet genegeerd worden. Uit Koegel en Lovaas
(1978) blijkt, dat de populatie waar zij mee werken uit ge-
ïnstitutionaliseerde kinderen met IQ's beneden de 30 be-
staat. (De differentiaaldiagnose wordt dan bijzonder moei-
lijk zoals de schrijvers zelf zeggen).
Voor ons onderzoek betekent dit, dat wij geen rekening met
het verschijnsel van overselectiviteit hoeven te houden, om-
dat onze groep autistische kinderen niet tot de diep-
zwakzinnige behoort.

II.1.4. Kijkgedrag en discriminatieleren

Hermelin en O'Connor (1970) observeren oogfixaties bij zwak-
zinnige autistische kinderen tijdens het aanbieden van twee
plaatjes. Zij vinden een aanwijzing voor een afwijkende vorm
van oogfixeren van objecten. De autistische kinderen (N-28),
waaronder 14 sprekende en 14 niet-sprekende, maken minder
vergelijkingen tussen 2 plaatjes en vertonen kortere oog-
fixaties en meer ongericht staren dan normale kinderen.
Normale kinderen blijken bij het vergelijken van 2 plaatjes
snelle korte blikken afwisselend op de 2 plaatjes te werpen,
terwijl autistische en zwakzinnige kinderen dit niet doen.
Autistische en zwakzinnige kinderen kijken meer ononderbro-
ken naar één plaatje en vergelijken de 2 plaatjes minder
met elkaar. Daarbij bekijken de autistische kinderen de 2
stimuli zelfs nog korter dan de zwakzinnige kinderen.
Het ligt voor de hand, dat deze wijze van kijken, die we een
ongerichte kijkstijl noemen, de waarneming beinvloedt.
De waarneming van zwakzinnige autistische kinderen wordt on-
derzocht door middel van taken, die met behulp van een ope-
rante conditioneringstechniek worden aangeboden. Deze wijze
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van aanbieding is noodzakelijk, enerzijds om de motivatie
tot deelname aan het onderzoek te stimuleren en gaande te
houden, anderzijds om ondanks de communicatieproblemen van
de autistische kinderen toch een éénduidige respons te ver-
krijgen. De procedure is als volgt. Men kan een kind een
snoepje laten vinden onder één van twee doosjes met er boven-
op een plaatje, bijvoorbeeld een groot vierkant en een klein
vierkant. In het doosje met het kleine vierkant ligt bij-
voorbeeld het snoepje. Door de positie van het doosje met
het kleine vierkant steeds te verwisselen, kan men te weten
komen of een kind het verschil tussen een groot en klein
vierkant waarneemt. Een soortgelijke procedure kan gevolgd
worden met twee kaarten waarop respectievelijk een groot en
een klein vierkant staat; een derde kaart met hetzelfde gro-
te of kleine vierkant erop moet dan met één van de oorspron-
kelijke twee gematched worden. Dit gebeurt door de derde
kaart bovenop de gelijke kaart te leggen. We zullen nu de
resultaten van enkele onderzoeken bespreken, waarin derge-
lijke procedures gevolgd worden.
Hermelin en 0'Connor (1970) vinden, dat niet-sprekende zwak-
zinnige autistische kinderen (N-10) grootte, vorm en richting
niet kunnen onderscheiden; sprekende autistische kinderen
(N-10) kunnen dit wel.
Van den Bosch (1981) toont aan, dat niet-sprekende zwak-
zinnige autistische kinderen (N-6) wel grootte kunnen onder-
scheiden.
Prior en Chen (1975b) laten zien, dat weinig of niet-sprekende
zwakzinnige autistische kinderen (N-19) twee blokken, die op
één dimensie verschillen, kunnen onderscheiden: bijvoorbeeld
een grote en een kleine kubus, een witte en een zwarte cylin-
der, een cylinder en een kubus. Vervolgens heeft Prior (1977)
veertien van deze kinderen kaarten waarop figuren waren ge-
tekend aangeboden. Zes van hen falen reeds bij het onderschei-
den van een cirkel en een pijl, terwijl acht kinderen dit
onderscheid wel maken. Deze acht kinderen falen als de figu-
ren complexer worden (bijvoorbeeld een ster met een streep
erboven) en zij gematched moeten worden met een stimulu~caart.
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De niet-sprekende autistische kinderen uit de hier vermelde
onderzoeken behoorden tot de middengroep wat betreft hun
intelligentieniveau. Zij hebben problemen in de waarneming
bij het onderscheiden van complexe figuren. Bij dit taaktype
moet vaker van de ene stimulus naar de andere gekeken worden
om overeenkomst en verschil te kunnen zien. Hier gaat dus de
kijkstijl een rol spelen. Bij deze taken zoeken de kinderen
nog wel naar het snoepje, maar volgen een andere strategie:
ze zoeken het snoepje op diè plaats, waar ze bij de vorige
handeling succes hadden.
De ongerichte kijkstijl speelt ook een rol bij een zogenaam-
de 'tracking'-taak (het bewegen van een metalen pen in een
rail op een bord), die Hermelin en O'Connor (1970) aanbie-
den aan 32 sprekende en niet-sprekende autistische kinderen.
Bij deze taak blijken de autistische kinderen vooral af te
gaan op de tast. Dit zou het gevolg kunnen zijn van het
minder goed kunnen integreren van anticipatoir kijkgedrag
met een motorische activiteit.
Onze conclusie luidt, dat zwakzinnige autistische kinderen
geen stoornis in de waarneming van verschillen tussen objec-
ten hebben. Hermelin en O'Connor (1970) hebben dezelfde
mening. Niet-sprekende zwakzinnige autistische kinderen
worden echter gekenmerkt door een ongerichte kijkstijl,
waardoor de opname van visuele informatie beperkt blijft.
In ons onderzoek hebben we dit probleem trachten op te van-
gen door bepaalde taken op een televisietoestel aan te bie-
den. (Zie verder p. 94 voor de motivering).

II.1.5 Het geheugen

Prior (1979) concludeert in een overzicht van het werk van
haarzelf en van anderen, dat autistische kinderen (ook zwak-
zinnige) geen stoornissen hebben in het geheugen. Het audi-
tieve geheugen is beter dan het visuele. Stoornissen in het
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geheugen kunnen dus als verklaringsbron worden uitgesloten
bij het beoordelen van onze onderzoeksresultaten.

II.1.6. Taal

Aangezien ons onderzoek betrekking heeft op autistische kin-
deren, die weinig of geen taalontwikkeling hebben, zullen we
hier slechts in het kort ingaan op gegevens die voor de diffe-
rentíaaldiagnose belangrijk zijn (in aanvulling op I.1.2.5.,
p. 12 en I.1.2.7., p. 13). Er is vergelijkend onderzoek ge-
daan van autistische kinderen met dysfatische kinderen door
Rutter et al. (1971) en Bartak et al. (1975), met zwakzinnige
kinderen door Hermelin en 0'Connor (1970). Ricks en Winq
(1975) hebben getracht een ontwikkelingspsychologische ver-
klaring van de taalstoornis te geven.

II.1.6.1.

Rutter et al. (1971) en Bartak et al. (1975) zijn van mening,
dat het syndroom van het autisme mogelijk verward kan worden
met de receptieve dysfasie. Bartak et al. (1975) onderzoeken
de verschillen in taalgebruik van sprekende autistische
~N-19) en dysfatische kinderen (receptieve dysfasie) (N-23).
Het gemiddelde non-verbale IQ van de twee groepen kinderen
was respectievelijk 93 en 92. De dysfatische kinderen scoren
hoger op de subtests gezond verstand, overeenkomsten en
woordenschat van de WISC (Wechsler Intelligence Scale for
Children). De groep autisten scoort hoger op de blokpatronen.
Ook presteren autisten slechter bij de tests, die het be-
grijpen van gebaren en de productie van gebaren onderzoeken.
De gesproken taal van autistische kinderen vertoont een gro-
tere frequentie van: omkering van het voornaamwoord, echola-
lie, stereotype uitingen, beeldspraak en inadequate opmer-
kingen. Het voor autisme typische kenmerk 'omkering van het
voornaamwoord', wordt door hen gezien als een gevolg van de
echolalie. Later hebben Bartak et al. (1977) de gegevens
uit dit onderzoek opnieuw geanalyseerd en aangevuld met
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gedragsobservaties. Zij vinden weer een duidelijk verschil
tussen autistische en dysfatische kinderen op het gebied
van metaforisch taalgebruik, omkering van het voornaam-
woord, echolalie en het gebruik van taal voor de sociale
communicatie .

II.1.6.2.

Hermelin en O'Connor (1970) onderzoeken sprekende (overwe-
gend zwakzinnige) autistische kinderen (N-10) met de
Illinois Test of Psycholinguistic Abilíties. Vooral met de
expressieve aspecten van de taal hebben de autisten proble-
men. Hermelin en O'Connor (1970) geven de volgende taken
aan een groep sprekende autistische (N-12) en zwakzinnige
kinderen (N-12): nazeggen van 4 woorden in zinloos en zin-
vol verband (bijvoorbeeld respectievelijk: 'some tiiat a
vent' en 'we went to town'). Autistische kinderen reprodu-
ceren woorden zonder zinvol verband beter dan zwakzinnige
kinderen. Zwakzinnige kinderen verhogen hun prestatie bij
woorden met een zinvol verband, terwijl autistische kinde-
ren dat niet doen. Als gevraagd wordt 8 woorden na te zeg-
gen (buiten de geheugencapaciteit) maken autistische kinde-
ren minder gebruik van categorieën (concepts) om het materi-
aal te ordenen dan normale en zwakzinnige kinderen (bijvoor-
beeld de categorieën~kleur en cijfer in een reeks woorden:
blauw, drie, rood, vijf, zes, wit, groen, acht).
Hermelin en O'Connor (1970) zijn van mening, dat autistische
kinderen geen gebruik maken van de ordeningsmogelijkheden,
die de taal biedt: de taalcode wordt niet begrepen. Zwak-
zinnige kinderen begrijpen de taalcode wel.

II.1.6.3.

Ricks en Wing (1975) trachten de taalstoornis ontwikkelings-
psychologisch te verklaren. Zij zeggen dat het discrimineren
van fonemen uit een geluidsstroom een belangrijke stap is in
de spraakontwikkeling. De fonemen zijn georganiseerd in een
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auditief-temporele orde, volgens het bestaande taalsysteem.
Ricks en Wing (1975) vermelden een eigen studie, waaruit
blijkt, dat normale 1-jarige kinderen spontaan zogenaamde
'sound-labels' gebruiken voor bepaalde gebeurtenissen of
dingen, bijvoorbeeld 'hap-hap' voor een eetsituatie.
Zij breiden (generaliseren) deze spontaan uit naar andere
(zowel visueel als auditief) erop lijkende dingen of ge-
beurtenissen. Autistische kinderen (N-8; niet-sprekend en
vermoedelijk zwakzinnig) blijken tussen 3 en 6 jaar nog geen
'sound-labels' te gebruiken.
Autistische kinderen vertonen echolalie (p. 6). Baker et al.
(1976) vinden in een onderzoek enige steun voor de hypothese,
dat de hoeveelheid rigide, volkomen gelijke echo's in taal
van autistische kinderen negatief gecorreleerd is met taal-
vaardigheden. Ook bij oudere sprekende autisten worden op
dit gebied nog problemen gevonden. Bij niet-sprekende autis-
tische kinderen worden stoornissen in de vocalisaties aan-
getroffen. Ricks (1975, 1979) beschrijft onderzoek, waaruit
blijkt, dat een stoornis in de vocalisatie reeds op pré-
linguistisch niveau (8-12 maanden) is aan te treffen.
Autistische kinderen (N-6, niet-sprekend en zwakzinnig) van
3-6 jaar vertonen in bepaalde situaties geen specifieke
vocalisaties, die normale kinderen van 8-12 maanden wel
produceren. Ricks onderscheidt 4 specifieke vocalisaties:
1. vraaggeluiden (bij het zien van eten),
2. geluiden van frustratie (wachten met eten),
3. begroetingsvocalisaties (als moeder bij de wieg komt),
4, expressie van plezier bij nieuwe en opwindende gebeurte-

nissen (het zien van een ballon).
De ouders van de normale kinderen (N-6) herkennen deze 4
soorten geluiden, die op een band opgenomen waren. De ge-
luiden van deze kinderen lijken echter zoveel op elkaar,
dat zij de geluiden van hun eigen kind nauwelijks herkennen.
Zes ouders van de autistische kinderen kunnen de 4 soorten
geluiden van de autistische kinderen (van 3-6 jaar oud) niet
herkennen. Zij herkennen wèl het geluid van hun eigen autis-
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tische kind. De autistische kinderen produceren dus wel ge-
luiden, maar deze zijn totaal verschillend van normale kin-
deren. Drie, door Ricks onderzochte, zwakzinnige kinderen
zonder autistische kenmerken (Ricks en Wing, 1975) produce-
ren dezelfde geluiden als normale kinderen. De autistische
kinderen blijken bovendien uitsluitend hun eigen vocalisa-
ties te imiteren en niet de woorden van volwassenen.

Conclusie:
Voor de differentiaaldiagnose is belangrijk:
- normaal begaafde sprekende autistische kinderen gebruiken
gebaren en taal bijna niet voor de communicatie. De spraak
van deze kinderen is goed gearticuleerd (Boucher, 1976),
- sprekende zwakzinnige autistische kinderen begrijpen de
taalcode niet, terwijl zwakzinnige kinderen dit wel doen.

Voor ons onderzoek is het van belang te weten, dat niet-
sprekende zwakzinnige autistische kinderen op jonge leeftijd
een stoornis in de vocalisaties hebben en dat zij geluideh
van volwassenen niet imiteren, maar alleen hun eigen gelui-
den. Niet-sprekende zwakzinnige autistische kinderen gebrui-
ken spontaan tussen 3 en 6 jaar nog geen 'sound-labels',
die als een eerste teken van symboolgebruik op te vatten
zijn.

II. 1. 7. Imitatie

Bartak et al. (1975} hebben in een onderzoek aangetoond, dat
sprekende autistische kinderen (N-19) gebaren moeilijk imi-
teren en zich nauwelijks in gebaren kunnen uitdrukken
(alleen op verzoek).
DeMyer et al. (1972a) hebben 9 autistische en 3 schizofrene
kinderen onderzocht op het gebied van lichaamsimitatie
(bijvoorbeeld neus aanraken, klap eens in de handjes) en
imitatie van bewegingen met een object (bijvoorbeeld een
pop te drinken geven). Van deze kinderen hadden er 7 een
IQ tussen 30 en 70, 4 kinderen hadden een IQ ~ 30 en 1 kind
een IQ ~ 70. De kinderen imiteren weinig lichaamsbewegingen
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van een volwassene. De kinderen zijn wel in staat tot imi-
taties van bewegingen met een object. Lichaamsimitaties wor-
den door normale kinderen reeds op een leeftijd van 1 jaar
uitgevoerd (Werner en Kaplan, 1963).
Cursio et al. (1978) hebben gevonden, dat een groep psycho-
tische kinderen (N-24) op niet-symbolische niveau kan
imiteren, maar veel minder (50~5) op representatief niveau.
Hoewel dit niet alleen autistische kinderen waren, zijn de
resultaten toch vermeldenswaard.

II.1.8. Conelusie

Op grond van de gegevens van experimenteel onderzoek blijkt,
dat bepaalde stoornissen bij het autisme vaak in verband
staan met het mentale niveau van de kinderen. Bartak en
Rutter (1976) menen, dat onderzoekers de resultaten van
zwakzinnige en normaal begaafde autistische kinderen apart
dienen te vermelden. Volgens Prior ( 1979) is een stoornis
alleen maar specifiek voor autisme als de stoornis gevonden
wordt bij autistische kinderen van alle intelligentie-
niveaus. Wij delen die mening niet. Onze voorkeur gaat uit
naar het onderscheiden van subtypen, die gebaseerd zijn op
intelligentieniveaus, zoals DeMyer bijvoorbeeld doet voor
zwakzinnige autistische kinderen. Binnen een subtype kan
dan eventueel wèl van een specifieke stoornis gesproken
worden. Onze veronderstelling is, dat de combinatie intel-
ligentieniveau en de graad waarin de stoornis van het
autisme voorkomt, ertoe leidt, dat de ontwikkeling van een
autistisch kind op een bepaald niveau stagneert. Het is
mogelijk, dat een combinatie van autisme en zwakzinnigheid
een specifieke stoornis tot gevolg heeft, die zich in de
combinatie van autisme en een normale intelligentie niet
voordoet.
De drie door DeMyer onderscheiden subtypen van zwakzinnige
autistische kinderen kunnen als volgt getypeerd worden.
De diep zwakzinnige autistische kinderen worden in hun rela-
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ties met de buitenwereld ernstig gehinderd door overselecti-
viteit. Deze kinderen vertonen geen spraak. Ze hebben een
laag non-verbaal mentaal niveau (IQ ~ 30).
De zwakzinnige autistische kinderen met een non-verbaal IQ
tussen 30 en 60, hebben weinig of geen spraak. Zij hebben
geen perifere waarnemingsstoornissen omdat ze verschillen
tussen objecten (bijvoorbeeld blokken) kunnen waarnemen. Zij
hebben wel problemen bij het onderscheiden en ordenen van
complex waarnemingsmateriaal. Er zijn geen stoornissen in
het geheugen. Ten gevolge van hun ongerichte kijkstijl,
kijken zij korter naar dingen uit de omgeving en vergelijken
visuele stimuli minder met elkaar. Zij kunnen objecthande-
lingen imiteren, maar met lichaamsimitaties hebben zij
moeite.
De zwakzinnige autistische kinderen met IQ ~ 60 hebben waar-
schijnlijk een minder ongerichte kijkstijl (dit werd niet
afzonderlijk onderzocht). Ze hebben enige taalontwikkeling,
die echter niet of nauwelijks voor de communicatie gebruikt
wordt en ook niet om te categoriseren.

II.2. Communicatieve aspekten

In tegenstelling tot het grote aantal onderzoekingen op
cognitief gebied, is er nog niet veel onderzoek gedaan naar
communicatieve aspecten van het autisme. Veelal wordt nog
gesteund op klinische gegevens.
Bartak et al. (1975, 1977) vonden dat sprekende autistische
kinderen taal minder gebruiken voor sociale communicatie;
zowel de frequentie als de variatie van de communicatie is
geringer. Bartak et al. (1977) concludeerden, dat er bij
autisme niet alleen sprake is van een cognitieve en linguis-
tische stoornis; er zijn ook stoornissen in de sociale re-
laties en gedragsafwijkingen.
Richer en Coss (1976) observeerden kinderen in een ruimte
waarin een volwassene op een stoel zat. De volwassene pre-
senteerde zijn gezicht op vier manieren: twee handen voor
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zijn ogen, één oog bedekt, neus en mond bedekt en het onbe-
dekte gezicht. Als de twee ogen getoond werden, keken autis-
tische kinderen minder en vertoonden meer vluchtgedrag. Ook
toonde Richer (1976), naar aanleiding van observaties op een
speelplaats van een school, aan:
- dat autistische kinderen van andere kinderen weglopen,
- dat zij mogelijkheden tot een sociale ontmoeting reduceren
door het vermijden van oogcontact en door zich aan de rand
van de speelplaats op te houden.
Richer (1978) signaleerde, dat toenadering van de volwassene
deze vermijding nog verder versterkte.
Dienske (1977b) vond, dat veel autistische kinderen die hij
observeerde, zich bijna uitsluitend op volwassenen oriën-
teerden.
Bowlby (1973) heeft erop gewezen, dat autistische kinderen
een stoornis in het hechtingspatroon vertonen. In wezen is
dit een her-interpretatie en -formulering van de psycho-
analytische opvatting van Mahler (1952). Bowlby (1969) noemt
twee soorten gedragswijzen, die mediëren in het tot stand
komen van gehechtheid:
a. signalerend gedrag, waardoor de moeder naar het kind
toekomt: huilen, lachen, vocalisaties, roepen, armen-
opsteek gebaar,
b. toenaderingsgedrag om in de nabijheid van de moeder te
komen: toenadering, volgen.
Beide soorten gedragingen ontbreken vrijwel bij autistische
kinderen:
ad a.: Klinische observaties wijzen erop, dat autistische
kinderen als baby zelden gehuild hebben 8f gedurende langere
perioden huilden en niet te troosten waren (Wing, 1976a).
Autistische kinderen steken hun handen niet op om opgepakt
te worden (o.a. Kanner, 1943; Wing, 1976a; Richer, 1978;
Rutter, 1978a).
Schaffer (1971) concludeerde naar aanleiding van interviews
met negen moeders van autistische kinderen (2-6 jaar), dat
het signalerend gedrag van deze kinderen ernstig gestoord
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was. Acht kinderen huilden bijvoorbeeld niet als ze honger
hadden. Aan het einde van de voeding gaven ze niet te kennen
dat ze genoeg hadden, zoals normale kinderen dit doen, door
bijvoorbeeld hun hoofd af te wenden. De kinderen huilden
nooit om aandacht te krijgen of als ze alleen gelaten werden.
Daarentegen lachten en vocaliseerden ze wel. De observaties
van Ricks (1979) doen vermoeden, dat de vocalisaties van
autistische kinderen afwijkend zijn.
ad b.: Richer (1976) observeerde, dat autistische kinderen
geen toenaderingsgedrag vertoonden op een speelplaats van
een school. Autistische kinderen volgen hun ouders niet als
deze in of rondom de woning bezig zijn. Ze groeten niet bij
het weggaan of terugkomen van de ouders (Rutter, 1978c). De
totale onverschilligheid voor weggaan en terugkomen van de
ouders is reeds door Eisenberg en Kanner (1956) vastgesteld
naar aanleiding van onderzoek in de kliniek bij 120 autis-
tische kinderen.
Uit klinische observaties blijkt, dat autistische kinde-
ren, als ze enkele jaren oud zijn, niet wijzen (Wing, 1976a).
In een ongepubliceerde doctoraal-scriptie toonde Veth (1978)
aan, dat autistische kinderen significant minder wijzen,
dan een groep zwakzinnige kinderen van gelijke kalender-
en mentale leeftijd.
Het gebruik en het begrijpen van gebaren is bij autisten
slechter dan bij dysfatische kinderen (Bartak et al. 1975).
Richer (1978) suggereert, dat autistische kinderen proble-
men hebben bij interactie spelletjes, die om de beurt van
iedere partner een handeling vergen ('turn-taking'), bij-
voorbeeld 'deze vuist op deze vuist .....'. Deze problemen
in de communicatieve vaardigheden wijzen volgens Bruner
(1975) op stoornissen in de voorlopers van de taalontwik-
keling.

Samenvattend:
Bij autistische kinderen ontbreken vrijwel alle gedrags-
wijzen, die mediëren bij het tot stand komen van gehecht-
heid. Wijzen als communicatiemiddel wordt weinig vertoond.
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Het begríjpen en gebruiken van gebaren levert moeilijkheden
op. Uit de onderzoeksgegevens is het niet duidelijk, in
hoeverre deze gegevens in verband staan met het mentale
niveau van de autistische kinderen.

II.3. Strategiebepaling voor ons onderzoek

Uit de literatuurstudie van het syndroom van het vroegkin-
derlijk autisme is gebleken, dat cognitieve en communica-
tieve stoornissen als een rode draad door alle opvattingen
en onderzoeksresultaten heenlopen.
Om de stoornis te verklaren werd af het cognitieve 8f het
communicatieve aspect als primair beschouwd; waar het ene
primair is, is het andere een afgeleide. Het nadeel van
deze benadering is, dat ze slechts betrekking h2eft op twee
van de vier kenmerken van het autisme, namelijk de taal-
en sociale stoornis. Waarom autistische kinderen weerstand
tegen verandering vertonen, wordt hiermee niet duidelijk.
Deze verklaringswijzen houden te weinig rekening met het
gegeven, dat het vroegkinderlijk autisme een ontwikkelings-
stoornis is.
Het eerste uitgangspunt van ons onderzoek is, dat bij autis-
tische kinderen met weinig of geen spraak-taalontwikkeling,
de stoornis zich reeds in het eerste levensjaar heeft ge-
openbaard. Men zegt, dat de stoornis vóór 30 maanden ont-
staat, maar dit kunnen we beschouwen als een uiterste grens.
Men kan aannemen, dat de stoornis zich bij deze groep kin-
deren in het eerste levensjaar geopenbaard heeft. Klinische
gegevens van autistische kinderen van drieërlei aard steunen
dit standpunt:
- Stoornissen in huilen en vocalisaties (Wing, 1976a,
Schaffer, 1971 en Ricks, 1979), zijn er respectievelijk van-
af de geboorte en gedurende het eerste levensjaar. Deze ge-
dragswijzen mediëren bij het tot stand komen van gehecht-
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heid (Bowlby, 1969) en vervullen hierbi~ een siqnaalfunctie.
- Het ontbreken van hechtingsgedrag (Rutter, 1978a). Hech-
tingsgedrag ontstaat in het eerste levensjaar.
- De symboolfunctie is gestoord (Ricks en Wing, 1975, 1976;
O'Connor, 1978). Ook voor de ontwikkeling van de symbool-
functie worden in het eerste levensjaar reeds fundamentele
stappen gedaan (zie hoofdstuk III.).
Een tweede uitgangspunt, dat ten grondslag ligt aan dit on-
derzoek is, dat noch de cognitieve, noch de communicatieve
stoornis als primair beschouwd kan worden. Cognitie en
communicatie zijn vlak na de geboorte nog als een eer.heid
werkzaam.
Om inzicht te verkrijgen in de aard van de stoornis van het
autisme kan men dus het beste een functie bij autistische
kinderen onderzoeken, die:
- in de normale ontwikkeling reeds in het eerste levensjaar

tot ontwikkeling komt,
- bij autistische kinderen gestoord is,
- op het kruispunt ligt van de twee dimensies cognitie en
communicatie.

Deze functie is de symboolfunctie.
De symboolfunctie is bij autistische kinderen gestoord,komt
bij normale kinderen in het eerste jaar tot ontwikkeling
(i~rner en Kaplan, 1963; Bates et al., 1975) en cognitie
en communicatie zijn bij de ontwikkeling van deze functie
niet te scheiden (Newson en Newson, 1976).
Door het bestuderen van theorieën over de ontwikkeling van

de symboolfunctie en door na te gaan hoe de ontwikkeling
van deze functie bij autistische kinderen verloopt, hopen
we meer inzicht te verkrijgen in de aard van de stoornis
van het autisme en hoe de symptomen met elkaar in verband
staan.
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Schematisch weergegeven:

geboorte 12 mnd 24 mnd 36 mnd~ ~ ,

stoornis stoornis 3 symptomen:
autisme --s in signaal- ? in symbool- cognitieve, communica-

functie t functie tieve stoornissen,
voorlopers weerstand tegen
van de sym- verandering
boolfunctie

Door onderzoek naar de voorlopers van de symboolfunctie
willen we meer inzicht verkrijgen in het autisme als ont-
wikkelingsstoornis.
In het volgende hoofdstuk zullen twee theorieën over de
symboolvorming besproken worden: Piaget (1952, 1962, 1968) en
Werner en Kaplan (1963). Uitgaande van deze twee theorieën
zullen de onderzoekshypothesen gevormd worden. Omdat deze
studie betrekking heeft op niet-sprekende autistische kin-
deren, zal alleen worden ingegaan op de niet-verbale
aspecten van de symboolfunctie.
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HOOFDSTUK III. THEORIEEN OVER DE ONTWIKKELING VAN DE
SYMBOOLFUNCTIE

III.1. Inleiding

Een symbool representeert, vertegenwoordigt, komt in de
plaats van. Er wordt iets gerepresenteerd dat niet aanwezig
is, maar waarnaar verwezen wordt.
Het woord 'Noordzee' vertegenwoordigt en verwijst naar het
water dat zich langs de Nederlandse kust uitstrekt. Het lift-
gebaar betekent: 'Mag .ik meerijden' ?.
'The Oxford English Dictionary' (1970) definieert het sym-
bool als volgt: 'Something that stands for, represents, or
denotes something else (not by exact resemblance, but by vague

suggestion, or by some accidental or conventional relation);
especially a material object representing or taken to
represent son~thing immaterial or abstract, as a being, idea,
quality, or condition; a representative or typical figure,
sign, or token'. Niet alleen woorden representeren, maar
ook gebaren, tekeningen, enz. In plaats van het woord 'sym-
bool' wordt ook wel eens 'teken' gebruikt (zie bijvoorbeeld
Van Zoest, 1978).
De symboolfunctie is de functie van het representeren of
vertegenwoordigen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een of
ander medium, bijvoorbeeld geluid bij taal, bewegingen bij
gebaren, een configuratie van lijnen bij een tekening. In
dit onderzoek wordt 'symbool' gebruikt in de betekenis van
'The Oxford English Dictionary'. Dit sluit aan bij de op-
vatting van Werner en Kaplan (1963) en Piaget (1952, 1968).
Werner en Kaplan grenzen het symbool nog af van 'sign' en
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'signal'. 'Signs and signals are elicitors (or inhibitors)
of action; they lead to anticipate rather than to represent
an event', (Werner en Kaplan, 1963, p.14).
Het proces van symboolvorming als een specifiek ontwikke-
lingsproces wordt beschreven door Piaget (1952, 1968) en
Werner en Kaplan (1963). Deze twee theorieën dienen als
uitgangspunt van het onderzoek. De formuleringen van deze
auteurs zijn niet altijd even duidelijk. Flavell, een kenner
van het werk van Piaget, zegt: 'One always has the feeling,
when writing about Piaget's theory, that brevity, clarity
and accuracy are somehow incompatible'. (Flavel, 1977, p. 6).
Gardner (1978, p. 256) merkt op, dat een algemene kritiek
op Werner's ideeën is, dat de gebruikte termen vaag zijn.
In de weergave van de twee theorieën hebben wij geprobeerd
zo nauwkeurig mogelijk te zijn, maar tevens duidelijk. Als
gevolg hiervan zijn soms interpretaties gegeven op het ge-
vaar af, dat de bedoelingen van de auteurs niet volledig
tot hun recht zijn gekomen. Ook Dumont (1966) is geraad-
pleegd.
Na de uiteenzetting van de theorieën, zullen recente ont-
wikkelingen besproken worden van enkele relevante aspecten
van de theorieën, die steunen op empirisch onderzoek. Omdat
deze studie zich richt op symboolvorming bij niet-sprekende
autistische kinderen, wordt uitsluitend ingegaan op de non-
verbale symboolontwikkeling.

III.2. De theorie van Werner en Kaplan over de
symboolvorming

Representatie is het wezenlijke kenmerk van het symbool
(Werner en Kaplan, p. 13). Essentieel voor de opvatting van
Werner en Kaplan is, dat de representatie berust op een ze-
kere gelijkenis tussen symbool en object. Deze gelijkenis
kan in de physiognomische waarneming gegeven zijn, maar kan
er ook bewust ingelegd worden. Zo heeft bijvoorbeeld het
woord (klankcombinatie) gong een zekere gelijkenis (klank-
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nabootsing) met de klank van een gong. Het woord kan in de
voorstelling de plaats van het object innemen en het object
representeren. De woordvorm is hierbij de symbooldrager en
verwijst naar het ding. De functie van het verwijzen is
communicatief: het verwijzend aspect van een woord of ge-
baar stelt het kind in staat om zijn bedoelingen kenbaar
te maken.
In situaties waarin symbolen gebruikt worden zijn vier com-
ponenten te onderscheiden, namelijk zender, ontvanger,
symbooldrager en object. Als een kind de vraag stelt: 'Mag
ik de appel, moeder ?', is het kind de zender, de moeder de
ontvanger en de klanksamenstelling 'appel' is de symbool-
drager die verwijst naar het object zelf (de appel). Aan-
vankelijk als moeder en kind nog een eenheid vormen zijn
deze vier componenten nog niet te onderscheiden. In de
eerste twee levensjaren distantiëren ze. Alvorens verbaal te
kunnen representeren leert een kind dit eerst met behulp van
gebaren. Dus iedere vorm van representatie heeft zijn wortels
in niet-linguïstische representatie (ibid., p. 45 en 66).
Om te kunnen representeren en verwijzen moet het kind eerst
drie fundamentele operaties aanleren. Deze drie operaties
of voorlopers~ ('precursors') van de representatie zijn
(ibid. , p. 66) :
1. het contempleren van objecten,
2, het uitbeelden van objecten met gebaren en vocalen (op

dit laatste zal niet worden ingegaan),
3. het verwijzen.

III.2.1. De vorming van een ob,ject van contemplatie

Objecten zijn in eerste instantie voor een kind dingen om
mee te handelen; later (met 16 maanden) worden zij ook dingen
om te bekijken of dingen van contemplatie. Er heeft hier een

~Soms zal ook van deelfunctie gesproken worden, om aan te
geven, dat de symboolfunctie pas tot stand komt als deze
drie operaties (mentale handeling~n) geintegreerd worden.
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overgang van functie plaats, namelijk van een senso-motori-
sche handelende functie naar een kijk-functie. In de kijk-
functie is er meer distantie tot het object. Als het kind
objecten gaat bekijken in een relatieve onafhankelijkheid
van zijn sensorisch-motorische activiteiten zoals grijpen,
betasten en in de mond steken, is er sprake van het contem-
pleren van objecten. Volgens Werner en Kaplan wordt deze
houding tot de objecten door de moeder aangereikt. Werner
en Kaplan zijn van mening, dat de interactie tussen moeder
en kind van vitaal belang is voor de ontwikkeling van de
symboolfunctie. De band tussen moeder en kind, waarin veilig-
heid en geborgenheid gecreëerd worden voor het kind, geeft
de noodzakelijke sfeer waarbinnen het zuiver bekijken van
objecten kan plaatsvinden. De moeder-kind relatie dient als
uitgangssituatie, waarin de dingen, de ander en het zelf kun-
nen differentiëren. Door dingen samen met de moeder te be-
kijken, krijgen ze objectkarakter, dat wil zeggen, ze bestaan
op zichzelf.

III.2.2. De uitbeeZding (depiction) van objecten met behulp
van gebaren

Werner en Kaplan gebruiken de term uitbeelding in twee be-
tekenissen; zij duiden er de voorloper in zijn geheel mee
aan, maar ook het eindpunt van de ontwikkeling binnen deze
voorloper.
Een kind is gevoelig voor expressieve kwaliteiten van de
wereld (physiognomische kwaliteiten). Het kind kan deze ex-
pressieve kwaliteiten tot uitdrukking brengen, dat wil zeg-
gen, uitbeelden.
De uitbeelding ontwikkelt zich in drie stappen:
a. reflecteren of spiegelen. Dit is het onbewust spiegelen,
meeresoneren met de bewegingen van de ander (re-actief en
co-actief),
b. nabootsen of imiteren. Dit is bewust de bewegingen of
gebaren van de ander nadoen,
c, uitbeelden: bewegíngskwaliteiten van zowel personen als
dingen tot expressie brengen.
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Aanvankelijk heeft de uitbeelding dus een concreet reflexief,
daarna een imitatief karakter. Hierbij worden objecten of
personen of hun eigenschappen nagebootst met gebaren of vo-
calisaties. De hierbij gebruikte gebaren of vocalisaties
gaan steeds meer autonoom worden en een representatief
niveau krijgen. De ontwikkeling loopt van niet-representa-
tief naar representatief niveau.
Op niet-representatief niveau beschrijven Werner en Kaplan
de ontwikkeling van de uitbeelding, in termen van imitatief
gedrag, in de genoemde eerste twee stappen:
a. Reflecteren. Sensori-motorische patronen moeten eerst een
stabiel expressief karakter hebben. Dan worden lichaamsbe-
wegingen onmiddellijk nagebootst; bijvoorbeeld: tong uit-
steken. Dit is een motorisch meebewegen (deze reflectie is
met 3 à 4 weken al mogelijk. Meltzoff en Dloore, 1977). Hier
is nog geen sprake van uitbeelding, ook niet van imitatie,
maar van reflecteren of spiegelen.
b. Zmitatie. Een stadium waarin imitatie en uitbeelding
eerst nog niet van elkaar te onderscheiden zijn; het bewust
nabootsen. Differentiatie tussen imitatie en uitbeelding
begint al vlug. Bijvoorbeeld: als het uitsteken en weer in-
trekken van de tong geïmiteerd wordt met het op en neer be-
wegen van de wijsvinger is dit een imitatie met een uit-
beeldend karakter. Tegelijk ontstaat hiermee een differen-
tiatie tussen het expressieve gebaar en het object dat ge-
imiteerd wordt.
Deze differentiatie vindt plaats op twee manieren:
bl. met betrekking tot de graad van gelijkenis tussen het
gebaar en de uit te beelden inhoud,
b2. met betrekking tot de relaties in tijd en ruimte tussen
het gebaar en het uitgebeelde.
ad bl. Een grotere differentiatie ontstaat als lichaamsbe-
wegingen gebruikt worden om statische aspecten van dingen
aan te geven; bijvoorbeeld: een gróte sinaasappel uitbeel-
den met bolle wangen. Vervolgens beschrijven Werner en
Kaplan de 'descriptive movements', waarbij de imitatieve
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expressies ontwikkeld zijn tot 'pictural or iconic represen-
tations'; bijvoorbeeld opspattend water aan de boeg van een
boot, uitbeelden met het wapperen van de handen. Deze ont-
wikkeling is gebaseerd op het ervaren van dezelfde expres-
sieve kwaliteiten in verschillende dingen en de mogelijkheid
om ze met verschillende middelen,(bijvoorbeeld met bewegin-
gen, vocalisaties, gebaren) uit te drukken. Tenslotte kan re-
actief gedrag een uitbeeldende vorm aannemen, die de functie
krijgt van 'gestural symbolisation'. Bijvoorbeeld de bewe-
ging waarmee een kind zijn bord met ongewenst eten wegduwt
(reactieve beweging), kan tot gebaar worden waarmee het kind
afkeer symboliseert.
ad b2. Als de imitatie op een later tijdstip plaatsvindt
dan de presentatie van het model (uiteindelijk in afwezig-
heid van een model) is er sprake van uitgestelde imitatie.
Dit is volgens de schrijvers een belangrijke ontwikkelings-
stap, omdat dit gedrag geactiveerd en gereguleerd moet
worden door een soort intern model of schema.
c. Uitbeelden. Uitbeelding op representatief niveau. Hier
heeft de uitbeelding zich losgemaakt van de imitatie. Ge-
durende de ontwikkeling ontstaat een steeds grotere autono-
mie van de gebaren ten aanzien van de oorspronkelijke pre-
sentatie van het model. Het kind leert dat de uitbeelding
(bijvoorbeeld een knipbeweging maken als men een schaar
aan het zoeken is) een representatief karakter kan hebben,
door eerst de eigen knipbeweging als anticipatoir gedrag
te leren kennen. Bij kinderen kan men in het dagelijkse
leven zien, dat zij bewegingspatronen maken, die anticiperen
op een handeling die zij voornemens zijn te gaan doen. Dit
type handeling, bijvoorbeeld de knipbeweging, kan een re-
presentatief gebaar worden voor: de schaar gaan zoeken
(zie ook p.90). Er is dus een nauwe relatie tussen antici-
patie en uitbeelding met een representatief gebaar ('anti-
cipatory set', ibid., p. 19 en p. 93). In het rollenspel
(bijvoorbeeld vadertje en moedertje spelen) en het alsof-spel
worden de uitbeeldende activiteiten verruimd. De uitbeel-
dende activiteit mondt tenslotte uit in de vorming van de
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symbooldrager die het object representeert. In het alsof-
spel wordt het gebruik van een voorwerp als symbooldrager
steeds gevarieerder; bijvoorbeeld een opgevouwen doek
kan een kussen voorstellen, maar ook een stoel (identifica-
tie van het ene voorwerp met het andere). Ook lichaamsdelen
worden als object gebruikt; bijvoorbeeld met 2 vingers een
schaar voorstellen. Dit type bewegingen wordt door Werner
en Kaplan 'empty gestures' genoemd, dat wil zeggen pragma-
tische handelingen worden gebruikt voor zuivere representa-
tie, zonder de aanwezigheid van het concrete object; bij-
voorbeeld een drinkbeweging wordt gebruikt om een kopje
te representeren.
Hiermee heeft de ontwikkeling van de representatie en het
intern schema, dat als symbooldrager fungeert een eindpunt
bereikt.

III.2.3. Het ver~aijzen (reference)

Werner en Kaplan (1963) zijn van mening, dat verwijzend ge-
drag tot ontwikkeling komt door de interactie tussen moeder
en kind: 'The act of reference emerges not as an individual
act, but as a social one: by exchanging things with the
other, by touching things and looking at them with the
other' (Werner en Kaplan, 1963, p. 43).
Er zijn twee niveaus waarop verwijzing kan plaatsvinden:
a. verwijzen door middel van een wijsgebaar,
b. verwijzen door middel van symbolisatie (woord, gebaar,

tekening).

ad a. Verwijzen door middel van het wijsgebaar.
Een voorloper van wijzen is iets aanraken en tegelijkertijd
naar de moeder kijken om erin bevestigd te worden dat de
moeder ook naar hetzelfde object kijkt: 'there is a close
analogy between 'reaching for touching' and 'turning for
looking' in an interpersonal context of sharing' (ibid.
p. 79). Dit reiken om iets aan te raken differentieert vol-
gens Werner en Kaplan het object tegenover zíjn achtergrond.
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De ontwikkeling van het verwijzen is niet los te zien van
de vorming van het object van contemplatie, dat wil zeggen,
'referential behavior emerges through sharing of contem-
plated objects ....' (ibid., p. 79).
Het wijzen ontstaat dus uit reiken en niet uit grijpen.
Het grijpen dient de incorporatie, terwijl het reiken naar
buiten gericht is. Dit laatste wijst op kennis van een ob-
ject dat op een afstand buiten het zelf aanwezig is. Werner
en Kaplan hebben het'reiken om aan te raken en te betasten'
op het oog en niet het'reiken om iets te grijpen'.
Werner en Kaplan bespreken ook voorlopers van verwijzing in
het vocale vlak, bijvoorbeeld de vocalisatie 'eh', in com-
binatie met een reikbeweging om een voorwerp te pakken. De
concrete pragmatische situatie (niet-representatief) is het
uitgangspunt voor het leren verwijzen. Eerst, het maken van
het reikgebaar (de vocalisatie 'eh' gebruiken om de aandacht
van de moeder te trekken), afwisselend naar de moeder en
naar het ding, dat het object van contemplatie is, kijken.
Daarna, ontstaat wijzen en tegelijk naar de moeder kijken
(met vocalisatie 'dat'); het ding is hier ook een object van
contemplatie. Werner en Kaplan spreken hier van 'referential
object'. Deze ontwikkeling vindt plaats in de eerste helft
van het tweede levensjaar.
Op onderstaande tekening wordt dit getoond.
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ad b. Verwijzing door middel van symbolisatie.
Deze wijze van verwijzing is representatief. De representa-
tie zelf wordt gevormd door middel van uitbeelding. De
symbooldrager (gebaar of woord) representeert het object.
De verwijzing vindt nu niet plaats naar het object zelf,
maar naar de voorstelling ('intern referential object') of
het begrip ('referential concept'). Ontwikkelingspsycholo-
gisch gaat verwijzing naar de voorstelling vooraf aan ver-
wijzing naar begrippen (ibid., p. 46-48). De voorgaande
situatie (a.) is nu als mentale handeling geinterioriseerd.
Onderstaande tekening laat het verschil zien.

'REPERENTIAL CONCEPT'
'iNTEkN REFERENTIAI.
OBJECT'

'INTERN REFERENTIAL
OBJECT'

Hiermee zijn de ontwikkelingsprocessen binnen de drie voor-
lopers geschetst. De leeftijd waarop de verschillende ont-
wikkelingsfasen worden bereikt, wordt door Werner en Kaplan
niet steeds systematisch aangegeven. Men kan aannemen, dat
het niet-representatieve niveau van de drie voorlopers vbór
het tweede levensjaar tot ontwikkeling komt en symbolisch-
representatief niveau aan het einde van het tweede levens-
jaar begint en gedurende het derde en vierde jaar volledig
tot ontwikkeling komt. We zullen nu de samenhang van de
drie voorlopers bespreken.

~~ 'REFERENTIAL CONCEFT'
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III.2.4. De samenhang van de drie voorlopers

De drie voorlopers, die in het voorafgaande besproken zijn,
formeren de symboolfunctie als een geintegreerd geheel. De
samenhang wordt duidelijk als we de drie voorlopers beschou-
wen vanuit de volgende twee gezichtspunten: object-
interacties en gezamenlijke object-interacties (triade).
1. De object-interacties
De basis van de object-interacties is het proces van het
vormen van schema's ('dynamic-schematization-,ibid., p. 17),
dat vooral in de vorming van het object van contemplatie
en bij de uitbeelding een rol speelt. Schematiseren betekent
het vormen van interne schema's; dit zijn voorstellingen
mèt: emoties, lichaamshoudingen, fantasieën en sensorische
componenten (ibid., p. 22).
Het schematiseren speelt op twee manieren een rol:
1.1. Bij de vorming van een object van contemplatie worden
actie-schema's van een object verinnerlijkt en vormen het
intern schema. Dit intern schema dient bij de representatie
als 'intern referential object'.
1.2. Bij de vorming van de symbooldrager (via het uitbeel-
den) begrijpt het kind, dat iets naar iets anders kan ver-
wijzen doordat overeenkomsten in objecten worden waargenomen.
Hiermee bedoelen Werner en Kaplan in eerste instantie geen
overeenkomsten van kleur, vorm, grootte, maar de overeen-
komsten van de expressieve kwaliteiten van de dingen
(dynamisch-physiognomische kwaliteiten; ibid., p. 21). Het
schematiseren is hier het waarnemen en ervaren van deze
overeenkomsten ('transcendence of expressive qualities',
ibid. , p. 20 ) .

In de object-interactie wordt dus het intern schema ge-
vormd, dat als symbooldrager en als 'intern referential
object' fungeert. Dit impliceert distantiëring van persoon-
object, persoon-symbooldrager, symbooldrager-object waar-
naar verwezen wordt. Hiermee is echter nog niet de symboli-
sche relatie tot stand gebracht. 'In order for a symbolic
relationship to be established an intentional act of denota-
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tive reference is required: it is this act which culminates
in one entity being 'taken' to designate another and which
transforms an expressive entity into a symbolic vehicle'
(ibid., p. 21). De ontwikkeling hiervan vindt plaats via de
gezamenlijke object-interacties (triade).
2. De gezamenlijke object-interacties
Uitgaande van het gezamenlijk (moeder en kind) contempleren
van objecten, ontwikkelt zich via het aanraken en het wij-
zen tot het verwijzen. In het verwijzen wordt tegelijk voor
het kind zelf en voor de ander, naar het object verwezen.
Hiermee vindt ook distantiëring plaats tussen de zender en
de ontvanger.
In deze studie wordt niet ingegaan op de analoge ontwikke-
ling die plaatsvindt bij het vocaal uitbeelden en die tot
woordbenoemer. leidt. In het woordbenoemen is de symbool-
functie eveneens zichtbaar.

III.3. De theorie van Piaget over de symboolvorming

III.3.1. InZeiding

Piaget stelt, dat de symboolfunctie werkzaam is bij het
fantasiespel van het kind, waarbij het aan een aanwezig
voorwerp de betekenis geeft van een afwezig voorwerp, bij-
voorbeeld: autootje spelen met een lucifersdoosje. Volgens
Piaget is hierbij representatie in enge zin betrokken, in
tegenstelling tot representatie in brede zin, die bij taal-
gebruik plaatsvindt. De symboolfunctie steunt op represen-
tatie. 'La représentation naít donc de 1'union de 'signi-
fiants' permettant d'évoquer les objets absents avec un
jeu de signification les reliant aux éléments présents.
Cette connexion spécifique entre des 'signifiants' et des
'signifiés' constitue le propre d'une fonction nouvelle,
dépassant 1'activité sensori-motrice, et que 1'on peut
appeler de fa~on très générale la 'fonction symbolique'.
C'est elle qui rend possible 1'acquisition du language, ou
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des 'signes' collectifs'. (Piaget, 1968, p. 292).(Zie VI.4.).
Als een kind autootje speelt met een lucifersdoosje, moet
het zich eerst het afwezige voorwerp (het autootje) voor-
stellen. De voorstelling, of 'image mental', is het 'signi-
fiant' (betekenisdrager). Met behulp van de voorstelling
wordt aan het lucifersdoosje de betekenis ('signifié') van
het autootje gegeven. De ontwikkeling van de symboolfunctie
heeft betrekking op de vorming van het 'image mental', dat
als betekenisdrager betrokken is bij het betekenis geven.
De ontwikkeling van het 'signifiant' wordt door Piaget ge-
zien als een proces van accomodatie; de ontwikkeling van het
'signifié' als een proces van assimilatie.
Accomodatie is aanpassing aan de invloed die de omgeving
op een kind heeft. Hierbij is het kind niet passief, maar
maakt gebruik van zogenaamde schema's. Schema's zijn
(denk-) handelingsgehelen (Dumont, 1966), bijvoorbeeld
bij de geboorte is het kind in staat om de borst te nemen
en te zuigen. Accomodatie uit zich in de differentiatie
van bestaande schema's en het erin voegen van nieuwe
senso-motorische vaardigheden. Bij de assimilatie worden
oude schema's op nieuwe objecten toegepast (bijvoorbeeld
het duimzuigen) en dit ontwikkelt zich tot een generali-
serende en herkennende activiteit. Nieuwe objecten krijgen
dus een betekenis vanuit het bestaande systeem van
schema's.

Een symbool representeert (lucifersdoosje dat een autootje
representeert), door middel van de voorstelling of het
'image mental'. Als een beeld of voorstelling in samenhang
met andere voorstellingen in het assimilatieproces bete-
kenis verleent aan nieuwe objecten, wordt dit 'image mental'
door Piaget het 'signifiant' genoemd. Dan vervult de voor-
stelling de rol van representatie als 'signifiant': het
'signifiant' stelt bij het betekenis verlenen het object
voor. Deze representatieve activiteit van het 'signifiant'
wordt pas tegen het einde van de senso-motorische periode,
die van 0 tot 2 jaar duurt, bereikt.
We zien dus, dat bij de symboolfunctie 3 aspecten te onder-
scheiden zijn: (1) de betekenisdrager, (2) de beteketlis en
(3) het verwijzen met de betekenisdrager naar de betekenis.
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Twee voor de ontwikkeling belangrijke aspecten moeten hier-
bij in het oog gehouden worden.
1. De betekenisdrager maakt een specifieke ontwikkeling
door: vlak na de geboorte zijn het alleen concrete waarne-
mingen die als betekenisdrager kunnen fungeren (bijvoorbeeld
de fles betekent zuigen), later, op het einde van de senso-
motorische periode, is het de voorstelling en daarna taal.
De basis voor het verwijzen ligt dus in de waarneming.
Piaget onderscheidt verschillende soorten (4) betekenís-
dragers of 'signifiants', afhankelijk van het ontwikkelings-
niveau van het kind. De 4 soorten betekenisdragers zijn
(Piaget, 1952, p. 191 en 193):
a. signalen: concrete waarnemingen in het eerste en tweede

stadium van de senso-motorische periode.
b, indicaties: concrete waarnemingen in het derde, vierde

en vijfde stadium.
c. symbolen: 'images mentales' in het zesde stadium.
d. tekens: taal.
In de ontwikkeling , die betrekking heeft op het 'signifié'
zijn betekenissen eerst concreet aan de waarneming gekop-
peld, daarna aan de voorstelling, en later bij taalgebruik
aan begrippen.
2. Het 'signifiant' en 'signifié' zijn aanvankelijk nog een
eenheid (niet-representatief niveau) en differentiëren in
de loop van de ontwikkeling, zodat ze als twee afzonder-
lijke aspecten van de symboolfunctie te onderscheiden zijn
(representatief niveau).

III.3.2. Betekenisdrager en betekenis op niet-representatief
niveau; eerste tot en met vi,jfde stadium van de
senso-motorische periode

III. 3. 2. 1. Betekenisdrager en betekenis ir, het eerate en
tr~eede stadium (0 tot 4 maanden)

Het 'signifiant' wordt hier signaal genoemd en heeft een
verwijzende functie met betrekking tot een handelingsschema
van het eigen lichaam: het zien van de fles roept het zuig-
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schema op. De betekenis is het zuigschema. Ook als gewoon-
ten gevormd zijn is het 'signifiant' nog een signaal, maar
de senso-motorische impressie is complexer. Het op schoot
nemen, voorafgaand aan het zien van de fles, roept reeds
het zuigschema op. Er is hier nog geen differentiatie tussen
'signifiant' en 'signifié'. De waarneming is het signaal
('signifiant') om het handelingsschema te gebruiken.
Bij Piaget zijn dit geen relatíes die associatief tot stand
komen, maar gedrag dat actief gevestigd wordt in de zoge-
noemde kringreacties (in dit stadium primaire kringreacties).
Wij volgen hier Dumont (1966, p. 173): 'Het zijn activi-
teiten, waarbij tijdens het exploreren relaties ontdekt en
gesticht worden, en niet de producten van door het milieu
opgelegde associaties. Juist het activiteitskarakter doet
ons van kringreactie spreken. De toevoeging 'primair' onder-
scheidt deze van de komende kringreacties in de latere
stadia en verwijst naar het feit dat met 'objecten', die
geassimileerd worden, nog het eigen lichaam van het kind
zelf bedoeld wordt. Later zullen zij zich uitbreiden over
de objecten in het milieu. Een bepaald gedrag (bijvoorbeeld
het zuigen) wordt nu niet opgeroepen door de adequate prik-
kel (aanraking van de lippen), maar een andere en nieuwe
prikkel (zien van de fles, gelegd worden in de houding
waarin het drinken gebeurt, etc.). De reactie wordt dan
niet uitgelokt door de geëigende prikkel, maar een substi-
tuut van deze prikkel, die als signaal werkt. Er is een
associatie gesticht tussen oorspronkelijke prikkel en
signaal, de reactie op de prikkel wordt overgedragen op
het signaal, ofwel: de reflex of het gedrag is niet meer
direct, maar heeft het signaal tot voorwaarde.'

III.3.2.2. Betekenisdrager en betekenis in het derde (4-8 à 9
maanden en vierde stadium (8 à 9 - 12 maanden)

We volgen een voorbeeld van Piaget (1952, zie observatie 99
en 100, p. 164). Aan de kap van de kinderwagen hangt een
pop aan een touw. Terwijl Jacqueline de pop pakt, beweegt
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ook de kap. Zij neemt dit effect direct waar en trekt weer

aan het touw om de kap te bewegen. Dit wordt wel 20 keer

lachend herhaald. Dit is een voorbeeld van een secondaire

kringreactie (3e stadium). Hier wordt een relatie ontdekt,
die direct daarna actief herhaald wordt. Hierbij is het

touw de betekenisdrager (indicatie), die de betekenis heeft

van 'trekken, om de kap te bewegen'.
In het 3e stadium heeft het kind bij toeval ontdekt dat het
een effect teweeg kan brengen, hetgeen tot herhaling van ue
handeling heeft geleid (kringreactie). Hierdoor is er een
secundair schema gevormd: 'aan het touw trekken'.
In het 4e stadium wordt dit secundair schema op een hoger
ontwikkelingsniveau gebruikt. Piaget spreekt hier van de
co~rdinatie van (secundaire) schema's. Hij bedoelt hiermee,
dat het schema 'aan het touw trekken' nu als middel ge-
bruikt wordt om een nieuw doel te bereiken. We geven hier
weer een voorbeeld van Piaget (1977, observatie 120): het
schema 'aan het touw trekken' wordt gebruikt om een pa-
piertje dat op de kap ligt, eraf te schudden. 'Si tel est
le cas, on peut admettre que le schème de 'tirer le cordon'
a momentanément servi de moyen pour atteindre le but
assigné par le schème 'saisir 1'objectif' (Piaget, 1977,
p. 190). Hiermee begint de differentiatie van betekenis-
drager en betekenis.
We zullen hier nog enkele voorbeelden van Piaget geven uit
het 4e stadium, omdat zij van belang zijn voor ons onderzoek:
- de hand van de ander pakken om iets aan te duiden,
- iets opzij zetten om iets anders te pakken.
Het gedrag uit het 4e stadium wordt gekenmerkt door:
1. Er is sprake van vooruitzien, van anticipatie op een
toekomstige gebeurtenis. Dit vooruitzien is mogelijk op
grond van gebeurtenissen, die kort geleden geobserveerd
waren, zoals bijvoorbeeld handelingen van anderen (Piaget,
1952, p. 251).
2. Er wordt doelgericht bij gehandeld.
3. Er zijn steeds twee objecten bij betrokken (Piaget, 1977,
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p. 204), die een onderscheid mogelijk maken tussen middel
en doel: de hand pakken bm iets aan te duiden; aan het touw
trekken bm het papiertje van de kap te schudden.
4. De betekenisdrager is een concrete waarneming.
Iedere senso-motorische assimilatie houdt betekenisverlening
in (Piaget, 1952, p. 192). Bijvoorbeeld bij het zien van een
touw voorziet het kind de mogelijkheid om aan het touw te
trekken om iets dichterbij te halen. In dit stadium komen
ook de intentionele adaptaties tot ontwikkeling. Piaget spreekt
van intentie als het kind een doel voor ogen heeft en een
middel gebruikt om dat doel te bereiken.
Op het niveau van het 4e stadium is de differentiatie van
het inzicht in de middel-doel relatie nog niet volledia en
voor de hiermee samenhangende anticipatie is het eigen
handelen nog noodzakelijk. Hier is nog slechts sprake van:
de toepassing van bekende middelen in nieuwe situaties
(ibid., p. 151). De anticipatie in deze fase heeft betrek-
king op het zien van een mogelijke handeling die tot het
doel leidt.

III.3.2.3. Betekenisdrager en betekenis in het vijfde stadium
(12-18 maanden)

Pas in het 5e stadium van de senso-motorische periode
(12-18 maanden) is er een verwijzing naar gebeurtenissen,
die los staan van het eigen handelen. Er is een verwijzing
naar relaties tussen de objecten zelf. Dit is het stadium
van 'het ontdekken van nieuwe middelen door actief experi-
menteren'. Als een harkje gebruikt wordt om een voorwerp
dichterbij te halen, is het middel duidelijk gedifferenti-
eerd en ondergeschikt aan het doel (instrumentgebruik).
Geanticipeerd wordt op een eigenschap van het harkje, dat
los staat van het eigen handelen. Het 'signifiant' is hier
de waarneming van het harkje en het 'signifié' de betekenis,
die het harkje heeft als middel, om het doel te bereiken.
Hiermee is de intentionele adaptatie geheel tot stand gebracht
in de omgang met objecten op niet-representatief niveau.

60



Tegelijk is het 'signifiant' en het 'signifié' in de waar-
neming Volledig gedifferentieerd. Deze ontwikkeling zet zich
voort op representatief niveau, waar het 'image mental' als
betekenisdrager gebruikt wordt om de betekenis van autootje
('signifié') te geven aan een lucifersdoosje. Het autootje
is dan niet echt aanwezig, maar het is aanwezig door middel
van een intermediair object.

III.3.3. Betekenisdrager en betekenis op representatief
niveau, zesde en tevens Zaatste stadiwn van de
senso-motorische periode (18-24 maanden)

Het ontstaan van het symbolisch-representatief niveau komt
tot stand via het proces van interactie tussen accomodatie
en assimilatie.
Het 'signifiant' wordt gevormd in het proces Van accomodatie,
en wel door middel van imitatie. Vanaf de geboorte worden
handelingen herhaald uitgevoerd: dit zijn schema's. De
schema's worden in het proces Van accomodatie verfijnd.
Imitatie is in de gedachtengang Van Piaget: de continuering
van de accomodatie van de schema's van de intelligentie.
Als een schema vaak genoeg herhaald is, ontstaat er een ge-
fantaseerde Voorstelling van het resultaat Van de handeling.
Tegelijk wordt door de werkzaamheid Van het polaire proces
Van assimilatie het schema toegepast op nieuwe objecten.
Hierbij wordt dan gebruik gemaakt Van een uitgestelde
imitatie, dat wil zeggen, Van een 'image mental'. Het
'image mental' is tevens het 'signifiant'. 'Au contraire,
sitót 1'imitation rendue assez souple et solide pour
fonctionner à 1'état différencié, elle divient susceptible
d'évoquer des modèles absents, et par conséquent de fournir
à 1'activité assimilatrice des 'signifiants', pourvu que
celle-ci, également différenciée de son cóté, soit capa
de les rattacher aux données présentes.' (Piaget, 1968,
p. 293).
Tegelijk speelt zich in het proces Van assimilatie de ont-
wikkeling van het 'signifié' af.
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Bij de vorming van het 'signifié' spelen
a. de assimilatie-mechanismen van intelligentie en
b. spel
een rol (Piaget, 1968, p. 293).
ad a. Geïllustreerd aan een voorbeeld: het lucifersdoosje,
dat een autootje representeert, heeft een symbolische bete-
kenis. Het autootje is niet echt aanwezig, maar het is aan-
wezig door middel van een intermediair object, dat er enigs-
zins op lijkt, namelijk het lucifersdoosje. Aan het lucifers-
doosje wordt de betekenis ('signifié) van autootje toegekend.
Dit laatste is een activiteit van de intelligentie, die het
begrip autootje kan gebruiken.
ad b. In het doen-alsof spel wordt het 'signifié' gcvormd.

Achtereenvolgens worden nu de ontwikkelingsfasen geschetst,
die Piaget onderscheidt bij imitatie en spel.
De imitatie ontwikkelt zich tijdens de senso-motorische
periode. Piaget (1968) onderscheidt de volgende fasen:
1. In de eerste drie stadia komt nog weinig imitatie voor.
In het eerste stadium zijn er slechts reflexieve voorbe-
reidingen, zogenoemde aansteking (een baby huilt als hij
hoort huilen).
2. In het tweede stadium komt sporadisch imitatie voor, met
name op het gebied van het imiteren van geluiden; ook worden
soms eenvoudige bewegingen (draaien met het hoofd) nagebootst.
3. In het derde stadium worden slechts geluiden en bewegin-
gen, die tot het eigen repertoire van het kind behoren, ge-
imiteerd.
4. In het vierde stadium ontstaan imitaties van bewegingen,
die het kind bij zichzelf niet kan zien (bijvoorbeeld tong
uitsteken, op de onderlip bijten). Af en toe wordt ook een
nieuw geluid of gebaar geïmiteerd.
5. In het vijfde stadium is de imitatie van nieuwe modellen
systematisch (hierin zit verschil met 4.) met inbegrip van
bewegingen die het kind bij zichzelf niet kan zien (opblazen
van de wangen, fronsen van de wenkbrauwen.
6. In het zesde stadium verschijnt uitgestelde imitatie en
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begint de representatieve imitatie. De imitatie komt nu los
van de onmiddellijke waarneming. Er wordt nu geimiteerd op
basis van het 'image mental', dat het afwezige model op-
roept. 'L'image est donc une esquisse d'imitation possible'
(Piaget, 1968, p. 72).
Piaget spreekt hier van representatief niveau omdat het
'image mental', dat door de imitatie gevormd wordt, direct
als 'signifiant' geïntegreerd wordt in de conceptuele intel-
ligentie, dat wil zeggen, in het systeem van begrippen
(Piaget, 1968, p. 80). Dit betekent, dat de uitgestelde
imitatie (accomodatie) het representatieve niveau ontleent
aan het proces van assimilatie. Hiermee bereikt de imitatie
het niveau van de representatie . Het kind past een imitatief
schema op een nieuw object toe. In het spel komt dit tot
uitdrukking in het zogenaamde alsof-spel. De rol van de
imitatie, namelijk de vorming van het 'image mental', is
hiermee vervuld.
De ontwikkeling van het spel verloopt in twee fasen:
1. de vorming van het symbolisch schema tijdens het zesde
stadium van de senso-motorische periode (18-24 maanden),
2. de vorming van het symbolische spel in de periode van
het pre-conceptuele denken (2-4 jaar).
ad 1. De ontwikkeling van het symbolische schema tijdens de
senso-motorische periode.
Vóór het zesde stadium kan men nog nauwelijk van echt spel
spreken. Piaget spreekt van 'praktische spelletjes, zonder
symbolen en alsof-handelingen'. Het betreft hier het ge-
bruik van senso-motorische schema's, die herhaald of gecom-
bineerd worden. De functie hiervan is oefening terwijl het
kind plezier heeft in het aanleren van vaardigheden. Daarna
worden schema's ontwikkeld, die het karakter hebben van
een ritueel: dat wil zeggen, het kind voert steeds een vaste
handeling uit, die vergezeld gaat bij de dagelijkse routine.
Bijvoorbeeld: alvorens te gaan slapen eerst alle speelgoed-
beesten in een bepaalde volgorde een zoen geven.
Vervolgens ontstaat in het zesde stadium een overgangsfase
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waarin het symbolisch schema verschijnt. Dit zijn handelin-
gen, die aan het eigen lichaam gerelateerd zijn en op alsof-
niveau herhaald worden, bijvoorbeeld doen alsof je slaapt,
eet, je wast, je tanden poetst, je haar kamt. Dit symbolisch
schema kan ook geprojecteerd worden op een object, bijvoor-
beeld een pop of een speelgoedbeer; bijvoorbeeld: de beer
te eten geven, wassen, etc. Dit is nog steeds een symbolisch
schema en nog geen symbolisch spel. 'Le symbole n'est donc
pas encore libéré à titre d'instrument de la pensée elle-
méme: c'est la conduite seule ou le schème-sensori-moteur,
qui tiennent lieu de symboles, et non pas tel objet ou telle
image particuliers'. (Piaget, 1968, p. 128). Dit type ge-
drag is, zoals Lowe (1975) aantoonde (zie III.5.2., p~ 68).
met 24 maanden gebruikelijk. Het betreft nog steeds
schema's, die gerelateerd zijn aan het eigen lichaam. Ook
als geïmiteerde schema's op een pop worden toegepast is dit
nog geen symbolisch spel; bijvoorbeeld een pop laten tele-
foneren.
ad 2. De ontwikkeling van het symbolisch spel, tijdens de
periode van het pre-conceptuele denken. In deze fase ont-
wikkelt zich het alsof-spel. Nu pas spreekt Piaget van sym-
bolisch spel. Piaget onderscheidt hierin twee ontwikkelings-
fasen:
a. De fase, waarin een object of een beeld als symbool ge-

bruikt wordt. Bijvoorbeeld:
-eenvoudige identificatie van het ene object met het an-
dere (bijv. een schelp in plaats van een kopje gebruiken);
-identificatie van het eigen lichaam met dat van andere
mensen of dingen (bijvoorbeeld doen alsof je papa bent).

b. De ontwikkeling van variaties van symbolische combina-
ties. Bijvoorbeeld:

-doen alsof je een baby in de armen hebt en hem wiegt;
-tegen een denkbeeldige pop praten.
Het kenmerkende in deze voorbeelden is, dat er een
attribuut ontbreekt.
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III.4. Overeenkomsten en verschillen tussen de
theorie van Werner en Kaplan en Piaget

Overeenkomsten en verschillen zullen met betrekking tot de
volgende 4 punten, die de kern van de beide theorieën vor-
men, worden aangegeven.
1. Het contempleren van objecten
2. Imitatie, spel en uitbeelding
3. De oorsprong van de symboolfunctie
4. Het verwijzen.
(In deel III.S. zullen met betrekking tot deze 4 punten
empirische en observationele gegevens gepresenteerd worden,
die wellicht verhelderend zijn met betrekking tot contro-
versen) .

III.4. 1 Het contenrpZeren van ob,jecten

Piaget signaleert, evenals Werner en Kaplan, het verschijn-
sel van het contempleren van objecten (Piaget, 1952, p. 160).
Op dit punt doet zich geen verschil in opvatting voor.

III.4."l. Imí.tatie, spel en uitbeelding

Overeenkomstig zijn Piaget, Werner en Kaplan van mening,
dat imitatie een onmisbare functie is bij het tot stand ko-
men van de symboolfunctie, met name voor de vorming van
symbooldrager en 'signifiant'. Welke stappen worden door
hen onderscheiden bij de ontwikkeling van de imitatie ?
a. Zowel Werner en Kaplan, als Piaget zijn van mening, dat
de cruciale overgang in de ontwikkeling gevormd wordt door
het verschijnen van uitgestelde imitatie. Beide theorieën
relateren uitgestelde imitatie aan een 'intern schema'
(Werner en Kaplan) of een 'image mental' (Piaget).
b. Beide theorieën geven als volgende belangrijke stap in
de ontwikkeling aan: het gebruik van alsof-handelingen.
Hiermee is het kind in de fase gekomen, waarin representatie
mogelijk is. In deze fase worden representatieve gebaren
mogelijk op basis van interne schema's, die in uitgestelde
imitaties geoefend zijn.
Door imitatie alleen wordt echter nog geen representatief
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niveau verkregen. Hoewel Piaget de uitgestelde imitatie
representatief noemt, is dit een gevolg van het tegelijk
werkzaam zijnde proces van assimilatie. Bij Werner en Kaplan
wordt de imitatie representatief als deze een uitbeeldend
karakter krijgt, hetgeen dus vergelijkbaar is met assimila-
tie bij Piaget. Voor representatie is volgens Piaget alsof-
spel nodig, en volgens Werner en Kaplan, uitbeelding: beide
theorieën bedoelen hetzelfde. Ook het belang van de intelli-
gentie, met name de generaliserende activiteit, het ontdek-
ken van overeenkomstige eigenschappen in verschillende din-
gen, wordt in beide theorieën aangegeven.
Er is dus geen fundamenteel verschil in opvatting tussen
Piaget en Werner en Kaplan, met betrekking tot de rol van
imitatie en spel in de ontwikkeling.

III.4.3. De oorspronq van de sz~mboolfuneti.e

Volgens Werner en Kaplan houdt het gebruik van symbolen
communicatieve bedoelingen in, die door de moeder aange-
reikt worden. Bij deze schrijvers is de communicatie tussen
moeder en kind bij de symboolvorming primair: 'The act of
reference emerges not as an individual act, but as a social
one, by exchanging things with the other, by touching
things and looking at them with the other' (Werner en
Kaplan, 1963, p. 43). Bij Piaget is symboolvorming hoofdza-
kelijk een proces van cognitieve ontwikkeling, van differen-
tiatie tussen 'signifiant' en 'signifié'. Bij Piaget is de
varming van symbolen een proces van interactie (accomodatie
en assimilatie) met de dingen uit de wereld van het kind.
Er is een duidelijk verschil in opvatting tussen de twee
theorieën over de wijze waarop de symboolfunctie ontstaat.
Dit heeft consequenties voor de zienswijze op de functie
van het verwijzen.

III.4.4. Het verr,iijzen
Hier manifesteren zich de verschillen in opvatting van
Werner en Kaplan en Píaget.
Waar en hoe doet zich het verschil in opvatting voor ?
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a. Niet-representatief verwijzen.
Niet-representatief Verwijzen vindt Volgens de theorie Van
Werner en Kaplan plaats door middel van het wijsgebaar.
Verwijzen naar iets heeft een communicatieve functie en
vindt plaats door een zichtbare handeling, die in de
communicatie de betekenis van een gebaar heeft. Verwijzen
is een communicatieve handeling. Piaget onderscheidt deze
communicatieve Vorm Van Verwijzen niet.
b. Representatief verwijzen.
We nemen een voorbeeld: In een spelsituatie doet een kind
met een schelp alsof het uit een kopje drinkt.
In termen Van de theorie Van Werner en Kaplan kan dit ge-
drag als volgt worden uitgelegd: de schelp (symbooldrager)
lijkt op een kopje, beeldt het kopje uit en verwijst naar
de voorstelling Van het kopje.
Piaget zegt: het afwezige object (het kopje) wordt opgeroe-
pen als 'image mental', zodat aan de schelp de betekenis
Van het kopje verleend kan worden ('signifié').
In beide gevallen is er sprake van symbolische representatie,
het object waarnaar Verwezen wordt, is het kopje dat afwezig
is en in een structuur van voorstellingen en begrippen een
plaats heeft. Op representatief niveau is er geen Verschil
in opvatting tussen de twee theorieën.
Het Verschil in opvatting tussen Piaget en Werner en Kaplan,
ligt in de rol, die aan het niet-representatief verwijzen
wordt toegekend bij het tot stand komen van het representa-
tief verwijzen.

III.S. Empirisch onderzoek en observationele
gegevens

III.5.1. Het contempZeren van ob~jecten

Werner en Kaplan steunen op het onderzoek van Hetzer en
Wiehemeyer (1929). Hierop wordt in Deel II. teruggekomen.
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III.5.2. Imitatie en speZ

Imitatie komt reeds in de eerste weken na de geboorte voor
(Bower, 1979, p. 304). Pawlby (1977) toonde aan, dat imita-
tief gedrag van jonge kinderen vanaf 4 maanden tot 10 maan-
den toeneemt in het interactiepatroon tussen moeder en kind.
Volgens Pawlby ontstaat deze progressie als het resultaat
van de intentie van de moeder om te communiceren.
Het imitatieve proces wordt in gang gezet doordat de moeder
vanaf de geboorte gebaren van haar kind imiteert en reflec-
teert. Hiermee wordt het kind in staat gesteld zijn eigen
bewegingsrepertoire te imiteren. Voor de moeder is deze
omgangswijze een manier om met haar kind contact te hebben.
Moeders blijken in het eerste levensjaar deze techniek toe
te passen met de bedoeling de baby tot imitaties te brengen
(zowel vocaal als met gebaren).
Naar aanleiding van de theorie van Werner en Kaplan werden
enkele studies verricht. E. Kaplan (1968) vond met het
stijgen van de leeftijd (4-, 8- en 12-jarigen) een grotere
differentiatie tussen: het kind zelf, de symbooldrager en
het object, bij het gebruik van gebaren. Jonge kinderen
bleken vaker lichaamsdelen te gebruiken om een afwezig ob-
ject te representeren. Bijvoorbeeld de wijs- en middel-
vinger vooruit steken om een schaarbeweging na te bootsen.
Oudere kinderen representeerden objecten veel meer symbo-
lisch; bijvoorbeeld: een schaar voorstellen door net te doen
alsof je hem vasthoudt met duim en wijsvinger ('empty
gesture').
Een soortgelijke studie met vrijwel dezelfde objecten door
Overton en Jackson (1973) bij 3-, 4-, 6- en 8-jarigen, be-
vestigden deze resultaten. De overgangsleeftijd waarna
meer symbolische representaties voorkomen is zes jaar.
In recent onderzoek werden een aantal van Piaget's denk-
beelden over de ontwikkeling van spelgedrag systematisch ge-
toetst.
Lowe (1975) onderzocht representatief spelgedrag bij kinde-
ren van één tot drie jaar.
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Kinderen onder 21 maanden vertonen alsof-spel in relatie tot
het eigen lichaam; bijvoorbeeld: drinken, haren kammen. Na
24 maanden overweegt dit alsof-spel met een pop, bijvoorbeeld:
een pop laten drinken. Volgens Piaget is dit het begin van de
overgang van symbolisch-schema naar symbolisch-spel.
Abravanel et al. (1976) zochten naar systematische gegevens
over de imitatieve ontwikkeling bij kinderen van 6 tot 8
maanden. Met 6 maanden geven alleen zeer bekende objecten
aanleiding tot imitaties. Imitaties van bewegingen die het
kind bij zichzelf niet kan zien (bijvoorbeeld: tong uit-
steken), komen al bij baby's tussen 12 en 21 dagen voor
(Meltzoff en Moore, 1977) Het ontwikkelingsniveau waarop
deze imitaties kunnen worden uitgevoerd is dus lager dan
Piaget suggereert (zie ook Pawlby, 1977).
Rodgon et al. (1977) vonden een onverklaarbare daling van
object-imitatie bij kinderen van 14 maanden in vergelijking
met kinderen van 8 maanden. Zij vonden geen correlatie tus-
sen enkele typen van vocale- en gebaren-imitaties.
U2giris (1972) volgde 6 jongens en 6 meisjes gedurende hun
eerste twee levensjaren (van 1 maand tot 24 maanden): de
kinderen bleken eerst bekende en daarna pas onbekende han-
delingen te imiteren.
Het ontwikkelingsverloop van imitatie en spel, zoals dit
geschetst is door Werner en Kaplan en door Piaget, wordt
in het algemeen bevestigd door empirisch onderzoek.

III.5.3. Het tet~eegbrengen van een effect

Het gedrag, dat door Piaget als een secundaire kringreactie
wordt beschreven, is reeds op zeer jonge leeftijd op te
roepen.
Watson en Ramey (1972) beschrijven een onderzoek, waarin
zeer overtuigend wordt aangetoond, dat baby's van 2 maanden
oud een 'contingency mobile', dat boven hun hoofd was aan-
gebracht met behulp van de eigen hoofdbeweging binnen 14
dagen onder contr0le konden brengen. Het mobiel bestond uit
3 bollen, die boven de wieg waren aangebracht en in verbin-
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ding stonden met het hoofdkussen dat drukgevoelig was. Door
een beweging van het hoofd ging het mobiel draaien. Watson
en Ramey vonden bovendien dat deze kinderen 'socio-emotio-
neel' gedrag' (hevig lachen en kraaien) vertoonden op het
'contingency-mobile'. Deze auteurs suggereren, dat sociaal-
emotioneel gedrag ontstaat in de context van herhaalde er-
varingen met een specifieke contingente stimulus.
Dat baby's proberen emoties te uiten, zowel in relatie tot
personen, als tot objecten, ís meerdere onderzoekers opge-
vallen (Papou~ek en Papou~ek, 1977; Trevarthen, 1979).
Papousek en Papousek (1975) onderzochten het waarnemen van
contingente stimuli op het gedrag van babies die slechts
drie dagen oud waren. Na zeven dagen leerden de babies een
geconditioneerde respons aan (hoofd naar links draaien) op
een auditief signaal. Het gedrag werd versterkt door het
geven van melk. Als de baby eenmaal ontdekt had dat de
melktoevoer contingent op zijn juiste respons was, intensi-
veerde hij zijn activiteiten. De auteurs vermeldden dat dit
leerproces gepaard ging met pijnlijke gevoelens, die echter
verdwenen zodra het probleem opgelost was.
Bij oudere baby's (4 maanden) namen deze auteurs een groot
verschil in gedrag waar op een lichtstimulus, die eerst
niet en later wèl contingent op het eigen gedrag (hoofdbe-
wegingen) van de baby gegeven werd.
Bij de gewone presentatie van de visuele stimulus verloor
de baby reeds na enkele presentaties de belangstelling.
Bij de presentatie van de lichtstimulus contingent op zijn
hoofdbewegingen (van links naar rechts) toonde de baby grote
belangstelling en probeerde het effect voortdurend te her-
halen (onder hevig plezier; hetzelfde gedrag, dat Watson
observeerde).
Onderzoek van Stuart Millar (1972) toont aan, dat het tijds-
interval tussen de contingente stimulus op het gedrag, bij
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jonge kinderen (6 tot 8 maanden) zeer klein moet zijn: niet
groter dan 2 seconden; bij dit onderzoek moest het kind
handbewegingen maken om een effect teweeg te brengen.
Recent onderzoek laat dus zien, dat het teweegbrengen van
een effect in de physische wereld al vroeg mogelijk is,
mits er geen groot tijdsverschil is tussen gedrag en waar
te nemen effect.

III.5.4. De oorsprong van de sz~mbooZfunctie

Het startpunt van de ontwikkeling van de symboolfunctie is
bij Werner en Kaplan de zogenoemde 'sharing-situatie', dat
wil zeggen: de triade van moeder-kind-object.
Ook Newson en Newson (1976) en Newson (1978, 1979) steunen
het uitgangspunt van Werner en Kaplan.
Bruner (1975, 1977, 1978) kent aan de gezamenlijke activi-
teiten van moeder en kind met betrekking tot een object een
belangrijke rol toe als voorloper voor taalontwikkeling.
Daarnaast onderscheidt Bruner ook een voorloper, die in
de dyadische interactie van moeder en kind tot ontwikkeling
komt. Tot dit aspect van de ontwikkeling behoort volgens
Bruner het leren gebruiken van signalen (bijvoorbeeld huilen
om de aandacht van de moeder te trekken).
Deze auteurs zijn allen van mening, dat de symboolfunctie
van sociale origine is.

III.5.5. Het niet-representatief verwti,jzen

Y~rner en Kaplan zijn van mening, dat wijzen de basis is
van het verwijzen door middel van woorden of gebaren. Deze
opvatting wordt gedeeld door Bruner (1975, 1977, 1978).
Volgens Werner en Kaplan ontstaat het wijsgebaar in de
'sharing-situatie'.
Collis (1977) observeerde, dat moeders deze situatie tot
stand brengen door de blikrichting van het kind te volgen,
zodat een visuele co-oriëntatie tussen de beide partners
ontstaat. Tegelijk wordt door de moeder het object benoemd.
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In deze situatie ontstaat een gezamenlijk verwijzen naar
een object met behulp van de blik. Hier is de term 'deictic
gaze' (Collis, 1979) van toepassing. Het is aannemelijk,
dat de 'sharing-situatie' een belangrijke bijdrage levert
aan de ontwíkkeling van het verwijzen.
Recent onderzoek van Murphy en Messer (1977) heeft de op-
vatting van Werner en Kaplan over de ontwikkeling van het
wijzen uitgediept. Volgens Murphy en Messer wordt de reik-
handeling door de moeder geinterpreteerd als een reikgebaar.
De moeder maakt het kind duidelijk, dat de reikhandeling
voor haar de betekenis van een gebaar kan hebben. Het kind
hoeft dus niet zelf spontaan het wijsgebaar te ontdekken,
maar de moeder introduceert het. De moeder interpreteert
het reiken van het kind als een gebaar, tegelijkertijd
toont de moeder het kind het conventionele wijsgebaar.
Door het proces van imitatie leert het kind geleidelijk
zelf te wijzen.
De wijze waarop de moeder het wijsgebaar voordoet is een
complex proces, dat gepaard gaat met een bepaald kijkpa-
troon. De moeder wijst, kijkt vervolgens eerst naar het
object en dan naar de baby. Dit herhaalt zich terwijl de
moeder het kijkgedrag van het kind controleert.
Bates et al. (1975, 1977) ontdekten aan de hand van obser-
vaties van 25 kinderen in de leeftijd van 9~ tot 12~ maanden
de volgende ontwikkelingsfasen met betrekking tot het wij-
zen, die de theorie van Werner en Kaplan ondersteunen.
1. Het kind begint de aandacht van de volwassene te zoeken
door 'showing off'. Hieronder wordt verstaan het herhalen
van gedrag, dat de volwassene aan het lachten maakt. Het
eigen gedrag wordt als middel gebruikt om de aandacht van
de volwassene te trekken en vast te houden. Het kind ont-
dekt het effect van zijn communicatie.
2. 'Showing': het laten zien van objecten zonder de inten-
tie ze te willen geven. Als de volwassene het voorwerp wil
pakken, wordt de hand teruggetrokken.
3. Het geven van een voorwerp als de volwassene de hand
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ophoudt.
4. Bijna tegelijk met het geven ontwikkelt zich het niet-
communicatief wijzen, dat wil zeggen, het wijzen voor zich-
zelf.
5. Daar;za ontwikkelt zich communicatief wijzen. Communica-
tief wijzen ontwikkelt zich weer in twee fasen:
a. Achtereenvolgens naar het object wijzen, zich omdraaien
en naar de volwassene wijzen, terug naar het object kijken
en naar het object wijzen.
b. Tegelijk naar het object wijzen en naar de volwassene
kijken ter bevestiging.
Sugermann-Bell (1978) observeert nog een overgangsstadium,
waarin de hand van een ander gepakt wordt om iets aan te
duiden. Dit overgangsstadium vindt plaats vlak voor het kind
geintegreerde handelingen (tegelijkertijd) met personen en
objecten kan uitvoeren, namelijk: vbbr het communicatief
wijzen. Persoons- en object-gerichte handelingen vinden,
blijkens haar observaties en die van Trevarthen (1977),
aanvankelijk gescheiden en niet tegelijk plaats.
De bovenstaande gegevens maken duidelijk, dat leren wijzen
in de sociale context plaats kan vinden. Een kritische be-
spreking van deze opvatting wordt in hoofdstuk VII gegeven.
De theorie van Werner en Kaplan,met betrekking tot de ont-
wikkeling van het verwijzen en de rol die het wijsgebaar
hierbij speelt, lijkt aannemelijk.

III.6. Samenvatting

Volgens de theorieën van Werner en Kaplan en van Piaget
zijn er enkele voorlopers aan te wijzen, die samen tot de
ontwikkeling van de symboolfunctie leiden.
1. Werner en Kaplan onderscheiden 3 voorlopers:
1.1. het contempleren van objecten
1.2. het uitbeelden
1.3. het verwijzen.
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ad 1.1. Het contempleren van objecten.
Dit is het zuiver bekijken of beschouwen van dingen, zonder
ermee te manipuleren.
ad 1.2. Het uitbeelden
a. Niet-representatief
Op dit niveau gaan imitatie en uitbeelding aanvankelijk sa-
men. De differentiatie tussen deze twee functies wordt door
Werner en Kaplan slechts exemplarisch geadstrueerd en is
niet toetsbaar. Een duidelijke ontwikkelingslijn wordt ge-
schetst van imitatie naar uitgestelde imitatie.
b. Representatief
Als overgangsstadium schetsen Werner en Kaplan pragmatische
bewegingen met anticipatoir gebruik (bijvoorbeeld een knip-
beweging maken als men een schaar aan het zoeken is). Uit
de beschrijving van Werner en Kaplan blijkt, dat dit object-
gerichte niet-communicatieve handelingen zijn. Dergelijke
handelingen kunnen ook communicatief zijn ( niet door Werner
en Kaplan beschreven), zoals bijvoorbeeld de reikhandeling
of het handen opsteken om opgepakt te worden. Dit overgangs-
stadium lijkt zonder meer belangrijk, maar het aantal situ-
aties waarin dergelijke handelingen voorkomen is gering en
niet systematisch te toetsen.
Duidelijk uitbeeldend zijn alsof-handelingen en 'empty
gestures'.
ad 1.3. Het verwijzen
a. Niet-representatief
Verwijzen door middel van het wijsgebaar. Het wijzen gaat
gepaard met het kijken naar de ander.
Daarnaast is er wijzen zonder naar de ander te kijken (aan-
wlling van Bates et al., 1977).
Voorafgaand aan deze twee stadia wordt de hand van de ander
gepakt om iets aan te duiden ( aanvulling van Sugermann-Bell,
1978) .
b. Representatief
Verwijzen door middel van symbolisatie ( gebaren).
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2. Piaget onderscheidt twee aspecten bij een symbool: Het
'signifiant' en het 'signifié'. Het 'signifiant' is de bete-
kenisdrager, het 'signifié' is de betekenis. Zij verschijnen
op niet-representatief en representatief niveau.
2.1. Niet-representatief niveau
2.1.1. 'Signifiant' en 'signifié' zijn nog niet gedifferen-
tiee rd .
2.1.1.1. Signalen, die verbonden zijn met senso-motorische
schema's van het kind.
2.1.1.2. Indicaties kondigen toekomstige gebeurtenissen aan,
die nog af.hankelijk zijn van het eigen handelen; bijvoor-
beeld: de hand van iemand pakken om iets aan te duiden
(cobrdinatie van secundaire schema's).
2.1.2. 'Signifiant' en 'signifié' zíjn gedifferentieerd en
de intentionele adaptatie heeft zich volledig ontwikkeld. De
indicatie is hier uitgebreid met iedere mogelijke senso-
motorische handeling: bijvoorbeeld bij de waarneming van
een harkje ('signifiant') wordt de mogelijkheid van het
harkje gezien om het doel te bereiken ('signifié').
2.2. Representatief niveau
a. Het 'signifiant': het 'image mental' of de uitgestelde
imitatie.
b. Het 'signifié':
bl. symbolisch schema: alsof-handelingen, die gerelateerd
zijn aan het eigen lichaam. Alsof-handelingen met e?n pop
vormen het overgangsstadium naar het symbolisch spel.
b2. symbolisch spel is te zien in het alsof-spel.

III.7. De symboolfunctie bij het autisme

Als verwachting is reeds uitgesproken, dat de ontwikkeling
van de symboolfunctie stoornissen vertoont bij autistische
kinderen. Deze stoornissen zullen duidelijker aan het licht
treden bij autistische kinderen, die weinig of niet spreken.
In de hoofdstukken I. en II. zijn een aantal stoornissen
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bij autistische kinderen gesignaleerd, die blijkens de
gegevens over de ontwikkeling van de symboolfunctie (hoofd-
stuk III.) als een stoornis in de voorlopers van de symbool-
functie geduid kunnen worden: niet wijzen, geen gebruik ma-
ken van gebaren en het ontbreken van fantasiespel (Wing et al.,
1977) .
Met het onderzoek van de symboolfunctie bij autistische
kinderen, als middel om inzicht te krijgen in de stoornis
van de kinderen, zijn we dus op de goede weg.
In het onderzoek zal geinventariseerd worden welke voor-
lopers van de symboolfunctie ( volgens de twee theorieën),
bij zwakzinnige autistische kinderen aanwezig zijn en
welke niet.
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DEEL II. HET ONDERZOEK

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE GEGEVENS VAN HET ONDERZOEK

IV.I. Doel en methode van onderzoek

In de eerste twee hoofdstukken hebben we uitgelegd, dat meer
inzicht in de stoornis van het autisme verkregen kan worden
door na te gaan waar autistische kinderen uitvallen in het
ontwikkelingsproces van de symboolfunctie.
In hoofdstuk III. is duidelijk geworden, dat het ontwikke-
lingsproces van de symboolfunctie te traceren is via een aan-
tal voorlopers ('precursors'). We onderscheiden in totaal
vijf voorlopers:
1. het contempleren van objecten (aangegeven in de theorie
van Werner en Kaplan),
2. imiteren, uitbeelden en alsof-spel (aangegeven in de
theorie van Werner en Kaplan en door Piaget geplaatst in het
zesde stadium van de senso-motorische periode),
3. het wijzen (afgeleid van de theorie van Werner en Kaplan)
en het verwijzen (aangegeven in de theorie van Werner en
Kaplan en van Piaget),
4. het begrijpen van een indicatie (door Piaget geplaatst in
in het vierde stadium van de senso-motorische periode),
5. het toepassen van de middel-doel relatie (door Piaget ge-
plaatst in het vijfde stadium van de senso-motorische
periode).
Met betrekking tot deze vijf voorlopers zijn vijf deelonder-
zoeken opgezet. Het doel van deze onderzoeken is het opspo-
ren van specifieke uitvallers in deze voorlopers bij autis-
tische kinderen.
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Om aan te tonen, dat een uitvaller specifiek is, worden de
onderzoeksresultaten van de autistische kinderen, die be-
trekking hebben op de verschillende voorlopers, afgezet ten
opzichte van de prestatie van: zwakzinnige kinderen met een
ongeveer gelijke verstandelijke- en kalenderleeftijd, zonder
autistische kenmerken. Zwakzinnige kinderen worden gebruikt
omdat zij een ernstige ontwikkelingsretardatie vertonen, die
vergelijkbaar is met die van de autistische kinderen. Deze
retardatie blijkt uit de grote discrepantie tussen de kalen-
der en verstandelijke leeftijd. Als nu bij autistische kin-
deren geconstateerd wordt, dat er nog een extra uitvaller
is, die zwakzinnige kinderen niet laten zien, dan is deze
niet toe te schrijven aan de algemene ontwikkelingsretarda-
tie. We hebben dan te maken met een specifieke uitvaller,
die kenmerkend is voor de groep van zwakzinnige autistische
kinderen uit dit onderzoek.
Er is niet gematched op externe variabelen (sociaal-economi-
sche factoren), omdat bij onderzoek is aanUetoond, dat de
sociaal-economische status van de ouders van de autistische
en zwakzinnige kinderen niet van invloed is op het ontstaan
van autisme (zie p. 22 en 23) en zwakzinnigheid.
Uit het onderzoek van Gresnigt en Gresnigt-Strengers (1973)
in Nederland, waarbij zwakzinnige kinderen met een IQ ~ 50
betrokken waren, bleek, dat de spreiding van de beroeps-
niveaus van de vaders niet afwijkt van de Nederlandse be-
roepsbevolking. Ook Van Gelderen et al. (1975) en Ross (1980)
vermelden dat er geen verband is tussen de sociaal-economi-
sche status en ernstige vormen van zwakzinnigheid (IQ ~ 60).
Naast het gebruik van een controle-groep van zwakzinnige
kinderen zonder autistische kenmerken zullen de resultaten
van de autistische kinderen ook vergeleken worden met die
van normale kinderen. Dit geeft ons de mogelijkheid een ont-
wikkelingsschaal vast te stellen, die aangeeft op welke
leeftijd de normale kinderen uit ons onderzoek, de verschil-
lende stadia in de ontwikkeling van de symboolfunctie, zoals
door ons geoperationaliseerd, bereiken.
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We zullen nu de algemene kenmerken van deze drie groepen
kinderen bespreken.

IV.2. De autistische kinderen

Het onderzoek is gericht op de zogenaamde 'midden' groep van
de zwakzinnige autistische kinderen (DeMyer, zie Deel I.,
p. 38 en 39);de 'lage' groep, die zeer geretardeerd is en de
'hoge' groep, die taalgebruik heeft, werden niet in het on-
derzoek betrokken. Deze drie groepen zijn geheel verschillend
wat betreft de aard van de problematiek en de stoornissen.
Het is de vraag, of zij dezelfde ontwikkelingslijnen volgen.
Misschien hebben ze zelfs een andere etiologie.
De 'lage' groep autistische kinderen bleek niet voor het
type onderzoek dat hier beschreven wordt, toegankelijk. Deze
groep is verzorgingsbehoeftig en niet geschikt deel te nemen
aan taken, die een gerichte aandacht vereisen. Onder deze
'lage' groep bevinden zich ook diep-zwakzinnigen, waarbij
de diagnose autisme vaak problematisch is.
Bij de 'hoge' groep hebben we te maken met kinderen, waarbij
het proces van symboolontwikkeling vermoedelijk een ander
patroon volgt. Een nog belangrijker verschil is, dat zij
een hoger intelligentieniveau hebben, zodat de meetinstru-
menten, die voor de 'midden' groep ontworpen en uitgezocht
waren, niet gebruikt zouden kunnen worden. Daarom werden
voor het onderzoek uitsluitend autistische kinderen uit de
'midden' groep genomen, die weinig of geen spraakontwikke-
ling vertoonden, maar toch nog dagonderwijs konden volgen
(waar gerichte aandacht gevergd wordt).
Een kind hoort tot de 'midden' groep als het:
- In staat is tot het volgen van dagonderwijs voor Z.M.L.K.
(het non-verbale IQ lígt ongeveer tussen 30 en 50). Om op
de kernafdeling van een School voor Z.M.L.K. te kunnen func-
tioneren is een verstandelijke leeftijd van 3 à 4 jaar ver-
eist en mag het kind niet verzorgingsbehoeftig zijn.
- Een laag taalniveau heeft (f 2~ jaar of lager), vastge-
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steld op grond van de dossiergegevens van de begeleidende
psycholoog of door middel van de Reynell-test (Reynell
Developmental Lanquaqe Scales, Revised, 1979).
- Geen communicatief taalgebruik heeft: zij treden niet
spontaan met de ander in verbale communicatie. Zij begrijpen
wel in een bepaalde context eenvoudige verbale opdrachten.
De kinderen, die aan het onderzoek deelnamen, waren tevoren
door de begeleidende psycholoog gediagnostiseerd als autis-
tisch. Zij hadden geen aantoonbare lichamelijke of neurolo-
gische afwijkingen; zij voldeden aan de 4 criteria van
Rutter (1978a). Het was aannemelijk, dat het autisme zich
in het eerste levensjaar had geopenbaard.
De gemiddelde non-verbale verstandelijke leeftijd was 4;0
jaar; de gemiddelde verbale leeftijd was kleiner dan 2 jaar;
de gemiddelde kalenderleeftijd was 10 jaar.
De non-verbale verstandelijke leeftijd van de kinderen werd
bepaald met een non-verbale test: de Kleuter-S.O.N. van
Snijders en Snijders-Oomen (1975). Deze test werd gebruikt,
omdat in een vergelijkend onderzoek gebleken was, dat zwak-
zinnige autistische kinderen, die over weinig of geen taal
beschikten, bij de Kleuter-S.O.N. beter gemotiveerd waren
dan bij de W.P.P.S.I. (Wechsler Preschool and Primary Scale
of Zntelligence), de Leiter International Performance Scale
en de Stutsman, Mental measurement of preschool children
(Hillige, 1976 en Jansen, 1977).
Het aantal autistische kinderen, dat bij het onderzoek be-
trokken was varieerde per deelonderzoek van zeven tot elf.
Dit aantal is klein. In andere studies worden soms grotere
aantallen gebruikt, maar zij behoren meestal niet tot een
homogene groep; er zijn dan bijvoorbeeld sprekende en niet-
sprekende autistische kinderen in één groep verteqenwoordigd.
Wij hebben er de voorkeur aan gegeven om een homogene groep
autistische kinderen te nemen met een duidelijke diagnose,
zonder bijkomende lichamelijke of neurologische afwijkingen,
die bovendien tot de 'midden' groep van de op zwakzinnig
niveau functionerenden behoorden. Door deze keuze wordt het
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aantal aanzienlijk beperkt. Het heeft echter het grote voor-
deel, dat de deficiënties die men aantreft specifiek zijn
voor deze vorm van autisme als zodanig.

IV.3. De zwakzinnige kinderen

Deze groep kinderen had geen autistische kenmerken. 7.ij be-
zochten scholen voor zeer moeilijk lerenden. Meestal waren
dit dezelfde scholen als door de autistische kinderen be-
zocht werden. Aannemelijk is, dat zowel de autistische, als
de zwakzinnige groep uit hetzelfde 'aanmeldingsgebied' en
volgens dezelfde procedures op de betreffende school ge-
plaatst werden.
De zwakzinnige kinderen werden gematched op sexe.
Bovendien werd ernaar gestreefd zwakzinnige kinderen te ver-
krijgen met een zoveel mogelijk gelijke kalender en non-
verbale verstandelijke leeftijd (volgens de Kleuter-S.O.N.)
als die van de autistische kinderen.
Er werd voor een matching met een gelijke non-verbale
verstandelijke leeftijd gekozen. Een onderzoek van Gould
(1976) is in dit verband relevant. Gould (1976) onderzocht
145 zwakzinnige kinderen (alle zwakzinnige kinderen uit het
Londense district Camberwell). Zij hadden geschatte non-
verbale IQ's van 50 en lager. De diep-zwakzinnige kinderen
met een non-verbaal IQ kleiner dan 20, hadden geen taal.
Naarmate het non-verbale IQ boven 20 steeg, beschikten meer
kinderen over enige taal. Een aantal kinderen (N-28) met
een non-verbaal IQ hoger dan 20 had echter geen taal. Deze
groep kinderen vormde een bijzondere categorie, namelijk
kinderen met gedrags-stoornissen, waaronder het autistisch
syndroom. De autistische kinderen uit ons onderzoek (gemid-
delde kalenderleeftijd 10 jaar) hadden in vergelijking met
hun non-verbale verstandelijke leeftijd (gemiddeld 4 jaar)
een geringe spraak-taalontwikkeling (gemiddeld ~ 2 jaar),
vooral wat de spontane spraak betrof (de helft van de kin-
deren sprak niet). Gezien het grote verschil tussen de ver-
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bale en non-verbale verstandelijke leeftijd van de autis-
tische kinderen, leek het ons weinig zinvol te matchen op
het gemiddelde van beide. In de keuze tussen verbale ver-
standelijke leeftijd en de non-verbale verstandelijke leef-
tijd, gaven wij de voorkeur aan matching op non-verbale ver-
standelijke leeftijd. Zwakzinnige kinderen met IQ's ~ 20
zijn diep-zwakzinnig en niet in staat tot het volgen van
dagonderwijs; zij zijn niet te vergelijken met de autistische
kinderen uit ons onderzoek, die wèl in staat zijn tot het
volgen van dagonderwijs.
Er werd daarom gematched met een groep zwakzinnige kinderen
met een gemiddelde kalenderleeftijd van tien jaar en een
gemiddelde non-verbale verstandelijke leeftijd van vier jaar.

IV.4. De normale kinderen

Om de resultaten van de autistische kinderen te kunnen ver-
gelijken met normale kinderen, zal in drie deelonderzoeken
gebruik gemaakt worden van onderzoek van anderen, dat in de
literatuur beschreven is. De twee overige deelonderzoeken
werden elk bij een groep peuters en kleuters van drie tot
zes jaar afgenomen. Iedere groep van peuters en kleuters be-
zocht een peuterspeelzaal en een kleuterschool in een dorps-
wijk waar de sociaal-economische 'midden'-groep van de be-
volking woonde.
Elke groep bestond uit 36 kinderen: 18 meisjes en 18 jongens.
De beide groepen werden samengesteld uit kinderen met een
woord-IQ tussen 79 en 111. Het woord-IQ werd verkregen met
de Peabody Picture Vocabulary Test (Manschot en Bonnema,
1974); de Amerikaanse versie van deze test heeft een hoge
correlatie met de algemene intelligentie: 0,61 met de totaal-
score van de Wechsler. Van één groep kinderen was het gemid-
delde woord-IQ 101,5 en de standaarddeviatie 5,49; van de
andere groep was het gemiddelde woord-IQ 100 en de stand-
daarddeviatie 8,53.
Met deze samenstelling werd beoogd, een homogene groep van
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normaal intelligente kinderen te krijgen. Het gaat hier om
het onderzoek van elementaire functíes, die in het algemeen
een geringe spreiding tussen kinderen van dezelfde leeftijd
te zien geeft. Deze functies hebben een zeer wetmatig ont-
wikkelingsverloop, zoals uit de literatuur (zie hoofdstuk
III.) blijkt.

IV.5. Algemene verwachtingen met betrekking tot
het onderzoek

We geven hier onze verwachtingen weer hoe autistische kin-
deren zullen functioneren bij elk der vijf voorlopers, die
we naar aanleiding van de twee theorieën van Werner en
Kaplan en Piaget onderscheiden hebben. Wij putten onze ver-
wachting uit twee bronnen: de literatuur over onderzoek van
autistische kinderen en de klinische casuïstiek.
1. Het contempleren van objecten
Onze verwachting is, dat kinderen met een non-verbale men-
tale leeftijd van vier jaar, objecten zullen contempleren.
2. Imiteren, uitbeelden of alsof-spel
In hoofdstuk II. (p. 37) werd onderzoek vermeld waaruit
bleek, dat autistische kinderen objecthandelingen imiteren.
De goede redzaamheid van autistische kinderen uit de 'mid-
den' groep is naar mijn mening alleen mogelijk op basis van
voorstellingen over het handelingsverloop; dit zijn uitge-
stelde imitaties. We verwachten, dat autistische kinderen
objecthandelingen imiteren en blijk geven van uitgestelde
imitaties. Naarmate echter handelingen meer een alsof-
karakter krijgen, zal minder geimiteerd worden, immers
autistische kinderen kunnen gebaren niet imiteren (p. 37).
We verwachten eveneens problemen bij het uitbeelden en
alsof-spel van autistische kinderen (p. 6).
3. Het wijzen en verwijzen
Onze verwachting is, dat autistische kinderen problemen heb-
ben met het wijzen (p.41) èn met het verwijzen op represen-
tatief niveau. Zwakzinnige autistische kinderen bereiken
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het representatieve niveau niet, immers dit is de crux
van de symboolfunctie, waarin zich stoornissen voordoen.
4. Het begrijpen van een indicatie
We verwachten, dat autistische kinderen een indicatie op het
niveau van het vierde stadium van de senso-motorische perio-
de wel zullen begrijpen omdat ze de hand kunnen pakken van
de ander om iets aan te duiden. Deze laatste handeling vergt
het begrijpen van een indicatie of verwijzing op het niveau
van het vierde stadium (p. 59).
5. Het toepassen van de middel-doel relatie
Hierover hebben we geen uitgesproken ver`aachting.

IV.6. Analyse-methoden

Voor de analyse van de resultaten wordt gebruik gemaakt van
niet-parametrische toetsen, aangezien wij niet konden aan-
nemen dat aan de voorwaarden voor het toepassen van para-
metrische toetsen is voldaan, mede gelet op het aantal on-
derzoekspersonen.
Om verschillen in prestaties te toetsen tussen de autisti-
sche en de zwakzinnige kinderen, zullen deze twee groepen
beschouwd worden als afhankelijke stee}cproeven, omdat de
groep zwakzinnige kinderen door matching is samengesteld en
niet a-select tot stand is gekomen.
Bij het toetsen van verschillen tussen prestaties van de
autistische kinderen en de groep normale kinderen zal ge-
bruik worden gemaakt van toetsen voor onafhankelijke
steekproeven.
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HOOFDSTUK V. ONDERZOEK AFGELEID VAN DE THEORIE VAN
WERNER EN KAPLAN

In dit hoofdstuk worden de resultaten van drie deelonder-
zoeken besproken, die afgeleid zijn uit de theorie van
Werner en Kaplan. De onderzoeken hebben betrekking op drie
voorlopers: het contempleren van objecten, imiteren-uitbeel-
den en wijzen-verwijzen.

V.I. Het contempleren van objecten

V. 1. 1. In Ze iding

Werner en Kaplan (1963) steunen bij het beschrijven van deze
voorloper op onderzoek van Hetzer en Wiehemeyer (1929). We
hebben dit onderzoek gerepliceerd bij autistische kinderen.
Hetzer en Wiehemeyer vonden, dat kinderen van 16 maanden
oud meer kijken naar een plaat met figuren dan kinderen van
9 maanden oud. Een plaat waar geen figuren op staan wordt
door de kinderen van 16 maanden niet meer bekeken. We hebben
de platen van Hetzer en Wiehemeyer nagemaakt om ze aan
autistische kinderen aan te bieden.~

V.I.2. Methode van onderzoek

V.1.2.1. De proe,fpersonen

2even autistische en zeven zwakzinnige kinderen (4 jongens

~ Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met R. Veth.
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en 3 meisjes in elk der groepen), namen aan het onderzoek
deel.
De gemiddelde kalenderleeftijd van de autistische en zwak-
zinnige kinderen was respectievelijk 119 en 118,5 maanden.
De gemiddelde mentale leeftijd van de autistische en zwak-
zinnige kinderen was respectievelijk 55,7 en 54 maanden.
De exacte leeftijden waren:

Kalenderleeftijd in maanden Mentale leeftija in maanden

Aut. kinderen Zwakz. kinderen Aut. kinderen Zwakz. kinderen

m. 122 m. 122 54 54

m. 101 m. 102 54 57

m. 80 m. 79 42 45

j. 134 j. 128 69 60
j. 135 j. 135 72 57

j. 125 j. 128 66 51
j. 136 j. 136 33 54

V.1.2.2. hlatertiaaZ

De plaat met de figuren, plaat F, is een plankje triplex van
20x22 cm. Het plankje is aan beide zijden onregelmatig be-
plakt met figuren van gekleurd glanspapier (rood, groen,
geel, blauw). Het geheel is met doorzichtig plastic bekleed
(zie bijlage 1.).
De plaat zonder figuren, plaat G, is een triplex plankje van
dezelfde grootte, maar grijs geschilderd en eveneens geplas-
tificeerd.

V.1.2.3. De procedure

Plaat F en G werden ieder 30 seconden, met een tussenpauze
van 15 seconden, aan autistische en zwakzinnige kinderen
aangeboden. Voor de afname zaten kind en proefleider beiden
aan een tafel. De platen werden aangeboden met de woorden:
'Kijk eens wat ik heb, vind je het mooi ?'. Van het verloop
van het onderzoek werden video-opnamen met een Philips
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Minilife Camera gemaakt.

V.1.2.4. Je scoring

Ir. ons onderzoek werd nauwkeurig de tijd gemeten die het

kind uitsluitend besteedde aan het zuiver kijken naar een
plaat, zonder te manipuleren of te betasten of ergens anders
naar te kijken. Dit was mogelijk door het gebruik Van
video-opnamen. De kijktijd werd uitgedrukt in een percentage
Van de totale aanbiedingstijd. Deze scoring is afwijkend
van die door Hetzer en Wiehemeyer gebruikt werd, welke
nogal globaal was. De percentages die Hetzer en Wiehemeyer
aangeven (bijvoorbeeld in het geval van 100g bekijken van

een plaat) sluiten niet uit, dat de kinderen de platen toch
nog betast hebben: uit hun kwalitatieve beschrijvingen

blijkt namelijk dat zij met de percentages duiden op een
overwegend receptieve houding van het kind.
In ons onderzoek werd per plaat (F en G) het percentage
zuiver kijken bepaald door een beoordelaar.
Ter contrble werd een gedeelte der observaties door een

tweede beoordelaar gescoord. De betrouwbaarheid tussen de
beoordelaars was 0,91 (product-moment correlatie-coëfficiënt;

Veth, 1978).

V.1.3. Resultaten bi,j normaZe kinderen volgens Hetzer en
Wiehemeyer (1929J

In totaal werden door hen 70 kinderen onderzocht Van 9 tot

16 maanden oud. Jonge kinderen (9 maanden) betastten de
beide platen F en G, zonder veel te kijken. De oudste kinde-

ren (16 maanden) bekeken plaat F en niet plaat G. De onder-
zoekers interpreteerden dit als gerichtheid op de figuren

bij het kijken.
De onderstaande percentages van tabel V.1. laten een duide-
lijke verandering zien in de ontwikkeling van een voorkeur
voor het manipuleren en betasten Van plaat F,naar een Voor-

keur voor het zuiver bekijken van deze plaat, bij jonge
kinderen.
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Tabel V.1.

Leeftijd Voorkeur tasten Voorkeur kijken
0;9-1;0 80~ 20~
1;0-1;3 40~ 60~
1;3-1;6 0~ 100g

(Tabel V.i.: Ontleend aan Hetzer en Wiehemeyer, 1929;
het gedeelte van de totaaltijd van aanbieding, dat
besteed werd aan tasten of kijken is uitgedrukt in
percentages).

De resultaten Van onderzoek Van Hetzer en Wiehemeyer la-
ten zien, dat normale kinderen Van 16 maanden bij deze taak
een Voorkeur Voor kijken hebben.

V.1.4. OperattionaZisering van de onderzoeksverwachting

De algemene Verwachting, dat autistische kinderen objecten
contempleren werd als Volgt geoperationaliseerd. Autistische
kinderen contempleren objecten:

1. Als zowel de autistische als de zwakzinnige kinderen
significant langer (1~ niveau) naar plaat F dan naar plaat
G kijken (uitgedrukt in het percentage Van de totale tijd
Van aanbieding).

2. En bovendien het Verschil in kijktijd (uitgedrukt in per-
centages Van de totale aanbiedingstijd) tussen de autistische
kinderen en de zwakzinnige kinderen naar plaat F niet signi-
ficant (1~ niveau) is.

V.1.5. De resuZtaten van het onderzoek

Tabel V.2. geeft de percentages zuiver kijken aan Van de
autistische en zwakzinnige kinderen bij plaat F en G.
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Tabel V.2. Percentages zuiver kijken

Autistische kinderen F 58 88 50 72 19 29 64

G 33 27 13 37 5 19 25
Zwakzinnige kinderen F 57 85 37 15 67 87 39

G 4 23 17 0 24 23 33

De twee bovengenoemde verschillen werden getoetst.
1. Toets van het verschil in kijktijd tussen plaat F en G.
Verschíl F- G bij autistische kinderen: t- 4,85; p ~.01;
df- 6; éénzijdig getoetst.
Verschil F- G bij zwakzinnige kinderen: t- 4,19; p ~.01;
df- 6; éénzijdig getoetst. (Paired observations; Hays, 1978,
p. 424). Zowel de autistische als de zwakzinnige kínderen
kijken significant meer naar plaat F.
2. Toets van het verschil in kijktijd naar plaat F tussen
de autistische en zwakzinnige kinderen: t- 0,07 n.s.; df- 6,
tweezijdig getoetst, (Paired observations, Hays, 1978).
Uit de resultaten van de toetsen blijkt, dat autistische
kinderen, zoals geoperationaliseerd, objecten contempleren.
Dit resultaat is in overeenstemming met het resultaat van
recent onderzoek (Sigman en Ungerer, 1981), dat aantoont,
dat zwakzínnige autistische kinderen object-permanentie
hebben. Om object-permanentie tot stand te kunnen brengen,
moet een kind objecten kunnen contempleren. Object-permanen-
tie veronderstelt, dat een object een realiteit op zichzelf
heeft, ook als het niet direct wordt waargenomen. Dit houdt
een nog grotere distantiëring tussen het ik en het object in
dan er bij het contempleren van objecten reeds was. Bij het
contempleren van objecten ontstaat onafhankelijkheid van de
eigen senso-motorische activiteiten, ten gunste van de waar-
neming. Als er object-permanentie is, ontstaat een onafhan-
kelijkheid van de waarneming, ten gunste van de voorstelling.
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V-2. Imiteren en uitbeelden
V.2.1. InZeíding

In hoofdstuk II. hebben we gezien, dat Werner en Kaplan de
ontwikkeling van de symboolfunctie beschrijven als een pro-
ces van distantiëring tussen de Vier componenten, die bij
symboolgebruik te onderscheiden zijn, namelijk zender, ont-
Vanger, symbooldrager en object.
Zn de voorloper van het uitbeelden valt het accent op het
tot stand komen van een distantiëring tussen de zender,
symbooldrager en object. Bij het gebruik van gebaren als
'empty gestures' en bij het alsof-spel op representatief-
symbolisch niveau is deze distantiëring volledig.
In dit proces van distantiëring zijn drie staopen te onder-
scheiden (Werner en Kaplan, 1963, p. 91 en 94).
1. In de vroege vormen Van imitatie,vindt imitatie plaats
direct na de presentatie van een handeling.
2. Later ín de ontwikkeling vindt ook imitatie plaats als
een presentatie een tijd Voorbij is: uitgestelde imitatie
(distantiëring ín tijd en plaats). Dit impliceert de acti-
vering door een intern model of schema.
Uitgestelde imitaties kunnen anticipatoir gebruikt worden,
bijvoorbeeld een knipbeweging maken als men een schaar aan
het zoeken is. Dit is echter nog geen representatief niveau:
'the transition from anticipatory behavior to representative
gesture is often marked by a change in the form of the
activity' (Werner en Kaplan, 1963, p. 94). Het onderscheid
is echter subtiel en is te zien aan de Vorm van de beweging:
als de beweging niet meer exact het schaarknippen nabootst,
maar een zekere autonomie kenmerkt.
3. Deze toenemende autonomie van het gebaar, die in relatie
staat met representatief niveau, is het duidelijkst in het
alsof-spel en in 'empty gestures'.
In dit onderzoek gaan we na bij welk van deze drie stappen
autistische kinderen een specifieke uitvaller vertonen.
V.2.2. P?ethode van onderzoek

Elf autistische en elf zwakzinnige kinderen waren bij het
onderzoek betrokken. De resultaten werden bovendien verge-
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leken met een groep peuters en kleuters van 3;5, 4;5 en 5;5
jaar.

V.2.2.1. Proefpersonen

De groep peuters en kleuters bestond uit:
1. 12 kinderen (6 jongens en 6 meisjes) van 3; 0-3;10 jaar

(gemiddeld woord IQ - 97,4);
2. 12 kinderen (6 jongens en 6 meisjes) van 3;11-4;10 jaar

(gemiddeld woord-IQ - 104,5);
3. 12 kinderen (6 jongens en 6 meisjes) van 4;11-5;10 jaar

(gemiddeld woord-IQ - 98,1).
De gemiddelde chronologische leeftijd van de autistische en
zwakzinnige kinderen was respectievelijk 128,8 en 131,3
maanden; de gemiddelde mentale leeftijd was respectievelijk
50,7 en 51 maanden. Hieronder volgen de exacte leeftijden
van de kinderen uit deze twee groepen.

Kalenderleeftijd in maanden Mentale leeftijd in maanden

Aut. kinderen Zwakz. kinderen Aut. kinderen Zwakz. kinderen

m. 129 m. 152 54 54

m. 119 m. 121 54 57

m. 86 m. 85 42 45

m. 107 m. 106 42 51

j. 141 j. 136 69 60

j. 141 j. 141 72 57

j. 129 j. 134 66 51

j. 142 j. 143 33 54

j. 135 j. 138 33 42

j. 137 j. 130 33 36

j. 152 j. 159 60 54

V. 2. 2. 2. De taken

Om na te gaan, of autistische kinderen kunnen imiteren en
uitbeelden werden 22 non-verbale taken samengesteld.
Bij de opzet van het onderzoek werd rekening gehouden met
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Bandura's analyse van imitatie. Bandura (1971, 1972) signa-
leert het belang van de motivatie bij imitatie. Zijn analyse
toont de noodzaak aan de taak zodanig aan te bieden, dat de
aandacht voor en de motivatie om het model te imiteren, in-
trinsiek door de taken worden opgeroepen.
Omdat autistische kinderen moeilijkheden hebben op het ge-
bied van de aandacht en de motivatie tot presteren werd in
pilot-studies onderzoek hiernaar gedaan. Het bleek, dat door
het aanbieden van taken op een TV-scherm de aandacht en mo-
tivatie van de autistische kinderen zeer goed te verkrijgen
was.
De 22 taken werden door een jongen van 11~ jaar op een TV-
scherm voorgedaan (bijlage 2. laat de taken zien en de
volgorde waarin ze gepresenteerd werden).
De taken waren gegroepeerd rondom situaties uit het dagelijks
leven: thee drinken, tanden pOetsen, pap eten, het gebruik
van diverse voorwerpen (bijvoorbeeld een kam, een hamer, een
schroevendraaier, een zaag, een pijp). De meeste van deze
voorwerpen die hierbij gebruikt werden, werden ook door
E. Kaplan (1968), Abranavel et al. (1976) en Lowe (1974)
gebruikt.
In elk van deze situaties werd gestart met een gemakkelijke
taak, bijvoorbeeld een pop laten drinken. Onderzoek van
DeMyer et al. (1972a) toonde aan, dat objectimitaties autis-
tische kinderen minder problemen geven, omdat er een constant
visueel referentiepunt is.
Het direct, na aanbieding van het model, uitvoeren van deze
handeling zou tevens inhouden, dat de opdracht uit het on-
derzoek begrepen was.
In een aantal gevallen werd ook de presentatie van een han-
deling met een reëel object voorgedaan (bijvoorbeeld tanden
poetsen). Daarna volgde pas de aanbieding van symbolisch
representatief niveau.
Hierdoor ontstonden vier soorten taken: twee gemakkelijke
en twee die symbolisch-representatief niveau introduceerden.
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De gemakkelijke taken waren:
- een pop laten drinken, een pop de tanden poetsen, een pop
pap voeren met een lepel, een pop de haren kammen.
- handelingen met een reëel object, namelijk uit een leeg
kopje drinken, tandpasta (met een tube) op een tandenborstel
doen, met een potlood een lijn trekken, het gebruik van een
hamer en een zaag. Bij de presentatie werden deze handelin-
gen niet helemaal echt uitgevoerd, bijvoorbeeld het kopje
raakte net niet de mond, de tube tandpasta raakte net niet
de tandenborstel, het potlood raakte net niet het papier,
de hamer raakte net niet de spijker. De bedoeling was hier-
mee alsof-handelingen te presenteren. Uit de resultaten
bleek echter, dat het verschil met een echte handeling te
subtiel was. Door de jongere normale kinderen (3;5) werd
het verschil vrijwel niet waargenomen. Op 5-jarige leeftijd
werd het verschil nog niet door alle normale kinderen waar-
genomen (door 1~3 deel niet). We zijn er daarom vanuit ge-
gaan, dat deze handelingen door jonge kinderen als echt
opgevat konden worden; beide soorten imitaties (echt of
alsof) werden als juist beschouwd.
De taken op symbolisch-representatief niveau waren:
- De presentatie van alsof-handelingen met een imaginair
object (zonder tabak een pijp stoppen; thee inschenken uit
een lege theepot en zonder kopje; met een lepel roerbewegin-
gen maken, zonder dat een bord op tafel stond), en 'empty
gestures' (bijvoorbeeld zonder theepot 'thee inschenken',
zonder zaag 'zagen', zonder schroevedraaier een 'schroef
indraaien'.
Indien deze handelingen geimiteerd zouden worden, zou dit
betekenen, dat uitbeelding op symbolisch-representatief
niveau begrepen zou worden (receptief).
- Als laatste onderdeel van de situaties 'thee drinken' en
'tanden poetsen' werden controversiële voorwerpen aangeboden
aan het kind, na presentatie van een handeling door het mo-
del. Bijvoorbeeld: nadat het videomodel uit een kopje ge-
dronken had, werd aan het kind een theepot aangeboden; of
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na het tanden poetsen van het model, werd een tube tand-
pasta voor het kind op tafel gelegd.
De opdracht om te imiteren kon hier slechts worden uitge-
voerd, door hier een symbolisch-representatief spel met be-
hulp van de tegengestelde objecten te vertonen. Hier werd
uitgedaagd tot spontaan, actief uitbeeldend gedrag.
Aansluitend bij de 3 ontwikkelingsstappen van pagina 90 be-
tekent dit: de gemakkelijke taken representeren ontwikke-
lingsstap 1; de taken met symbolisch-representatief niveau
ontwikkelingsstap 3. Of de autistische kinderen uitgestelde
imitaties (ontwikkelingsstap 2) zouden vertonen, zou blijken
uít handelingen die pasten bij het aangeboden object, als
controversiële objecten werden aangeboden. Deze handelingen
werden als uitgestelde imitaties opgevat, omdat zij eerder
in de serie door het model waren voorgedaan.

V.2.2.3. Materiaal

Voor de weergave van het video model aan de proefpersonen
werd een 65 cm. Philips televisietoestel gebruikt en een
video-casette recorder, model Philips V.C.R. N 1500.
De aanbieding van het na te bootsen gedrag werd gedaan door
middel van een model op een televisiescherm (rechtshandige
presentatie). Het model was een jongen van 11;6 jaar. De
opnamen van het model werden gemaakt door de Audio-Visuele
Dienst van de Hogeschool te Tilburg. Er werd gekozen voor
de aanbieding van de handeling per monitor, omdat:
1. iedere aanbieding precies hetzelfde zou zijn,
2. uit een pilot-studie gebleken was, dat zowel de aandacht
als de motivatie van de autistische kinderen om te imiteren
bij een dergelijke aanbieding zeer goed was. Het was ook al
bekend uit klinische observaties, dat de aandacht van autis-
tische kinderen bij TV-uitzendingen langdurig is.
Door middel van de presentatie van het model via het TV-
scherm bleek de deelname van de autistische kinderen aan het
onderzcek nauwelijks een probleem op te leveren.
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V.2.2.4. Procedure

Alle autistische en zwakzinnige kinderen kwamen vergezeld
van een vertrouwde onderwijzeres de onderzoeksruimte binnen.
De normale kinderen kwamen alleen. Het kind nam plaats op
een stoel, die voor een tafel stond. Op de tafel stond op
ca 130 cm. afstand, recht tegenover het kind, een TV-toestel.
De proefleider(ster) ging rechts naast het kind zitten. De
voorwerpen lagen, voor het kind onzichtbaar, rechts naast
de proefleidster op een laag tafeltje.
Nadat beiden waren gaan zitten, gaf de proefleidster de
volgende instructie: 'Dadelijk komt er op de televisie een
jongetje. Wil jij ook doen wat het jongetje deed'. Daarna
werd de televisie aangezet en werd de serie taken achter-
eenvolgens door het model voorgedaan. Het voorwerp dat ge-
bruikt moest worden bij de imitaties werd direct nadat het
model de handeling had voorgedaan aan de proefpersonen aan-
geboden. Tegelijk werd de instructie herhaald met bijvoor-
beeld: 'doe het jongetje maar na', of 'doe het maar na'.
Na de imitatie werd het voorwerp weer teruggelegd op het
lage tafeltje naast de proefleidster.

V.2.2.5. De scoring

Voor iedere handeling met een pop, voor iedere handeling
met een reëel object en iedere alsof-handeling en 'empty
gesture', die werd geimiteerd, werd één punt gegeven. Bij
de aanbieding van controversiële objecten kon het kind twee
typen van reacties geven, die leidden tot een verschillende
scoring:
- één punt werd gegeven voor symbolisch-representatief ge-
drag: de handeling van het videomodel nabootsen met het
verkeerde object (bijvoorbeeld drinken uit de theepot); een
lichaamsdeel als object gebruiken (bijvoorbeeld met een
vinger tanden poetsen); met een 'empty gesture' het gedrag
van het videomodel nabootsen;
- als het kind de handeling uitvoerde, die paste bij het
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aangeboden object (bijvoorbeeld schenken uit een theepot),
werd dit als uitgestelde imitatie genoteerd.
De scoring Van het gedrag Van de autistische en zwakzinnige
kínderen werd Verricht door 2 personen. Bij de scoring van
imitaties van handelingen met een pop was de overeenkomst tussen de
twee beoordelaars: 100~; de overeenkomst was respectievelijk
99~ bij de imitaties van handelingen met een reëel object
en 968 bij imitaties van alsof-handelingen en 'empty
gestures'. Bij de scoring, die verricht werd naar aanleiding
van de aanbieding Van controversiële objecten, was de over-
eenkomst tussen de twee beoordelaars 91g.

V.2.2.6. Factoren, die invZoed kunnen hebben op de
prestaties

Volgorde-effecten Van de taken.
Bij het onderzoek werden vier series taken aangeboden, die
betrekking hadden op Vier situaties uit het dagelijks leven
(thee drinken, tanden poetsen, pap eten, gebruik maken van
voorwerpen, p. 92). In elke serie is een toenemende moei-
lijkheidsgraad Van symbolisch functioneren aanwezig. Uit de
resultaten zal blijken, dat het verschil tussen autistische
en zwakzinnige kinderen in relatíe staat tot het symbolisch
niveau Van functíoneren. Omdat achtereenvolgens vier series
werden aangeboden en in elk der series de Verschillende
moeilijkheidsgraden voorkomen en dus over de vier series
Verdeeld zijn, achten wij eventuele volgorde-effecten te
Verwaarlozen.

De kijkduur naar het TV-scherm.
De kijkduur van 8 autistische en 8 zwakzinnige kinderen
werd met behulp van video-opnamen (Philips Minilife Camera)
bepaald. Bij 5 typen Van presentatie werd de tijd, die de
kinderen naar het model keken, berekend. Het doel was uit
te sluiten, dat niet-imiteren een gevolg zou zijn van een
gebrek aan aandacht Voor het model. De 5 typen van presenta-
tie komen niet geheel overeen met de eerder genoemde 4 soor-
ten van taken, omdat alsof-handelingen met een imaginair
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object en 'empty gestures' hier apart geobserveerd werden.
De onderscheiding hier is gemaakt uitgaande van de presen-
tatie van het model. Het betreft de presentatie van:
1. handelingen met een pop
2. handelingen met een reëel object
3. alsof-handelingen, met een imaginair object
4. 'empty gestures'
5. taken waar controversiële objecten aangeboden werden.
De volgende kijkduurscore werd berekend:

tijd in seconden, die naar het

kijkduur SCflre - model gekeken wordt bij een taak
tijd, die het model nodig heeft
om de taak te presenteren

De tabel V.4. geeft de gemiddelde kijkduur-score (M) aan
van de beide onderzoeksgroepen en de standaarddeviatie (SD)
bij de 5 typen van presentatie.

Tabel V.4. Kijkduur score

Pop Reëel Alsof EG CO Totaal
Object

zwakzinnige M 0,90 0,88 0,81 0,89 0,85 0,86
kinderen SP 0,10 0,07 0,08 0,06 0,10 0,08

autistische M 0,83 0,77 0,73 0,82 0,80 0,77
kinderen SD 0,12 0,09 0,16 0,13 0,10 0,14

Uit bovengenoemde gegevens blijkt, dat de kijkduur naar het
model van beide proefgroepen hoog was. Op grond van de
continuïteit van dit betrekkelijk hoge aandachtsniveau dat
zich voortzette gedurende het gehele onderzoek, mag ook aan-
genomen worden, dat de motivatie om de opdrachten uit te
voeren goed was.

V.2.3. De hypothesen

Om na te gaan of autistische kinderen konden imiteren en
een uitbeelding zouden begrijpen, werden criterium-scores
vastgesteld.
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Als bij het imiteren van handelingen met een pop minimaal
drie van de vier keer geimiteerd zou worden, werd gesteld,
dat een kind kon imiteren. Het criterium voor het imiteren
van handelingen met een reël object werd gesteld op mini-
maal vijf van de zes imitaties. Het criterium voor het
imiteren van alsof-handelingen en 'empty gestures' werd ge-
steld op minimaal zes van de acht imitaties. Bij de aan-
bieding van tegengestelde objecten werd geen criterium ge-
bruikt.
Op basis van de algemene verwachtingen (zie p. 83-84) wer-
den vervolgens de te toetsen nul-hypothesen als volgt ge-
formuleerd.
Hypothese V.1. Er is geen verschil tussen de autistische
en zwakzinnige kinderen met betrekking tot de frequentie,
waarmee het criterium van minimaal 3 punten behaald wordt,
bij het imiteren met een pop.
Hypothese V.2. Er is geen verschil tussen de autistische
en zwakzinnige kinderen met betrekking tot de frequentie,
waarmee het criterium van minimaal 5 punten behaald wordt,
bij het imiteren van handelingen met een reëel object.
Hypothese V.3. De autístische kinderen behalen ten hoogste
even frequent het criterium van minimaal 6 punten als de
zwakzinnige kinderen bij het imiteren van alsof-handelingen
en 'empty gestures'.
Hypothese V.4. De autistische kinderen behalen hoogstens
evenveel punten als de zwakzinnige kinderen voor symbolisch-
representatief gedrag bij taken, waarbij controversiële
objecten worden aangeboden.
Naar aanleiding van de resultaten bij de taken met contro-
versiële objecten, zal worden nagegaan of autistische kinde-
ren uitgestelde imitaties vertonen. Hierover is geen toets-
bare hypothese te vormen (zie p.105).

V.2.4. De resuZtaten

Hieronder zullen de prestaties gepresenteerd worden van de
autistische en zwakzinnige kinderen en de 3;5, 4;5 en 5;5
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jarigen uit dit onderzoek.

V.2.4.1. Imitatie van handeZingen met een pop (4 taken)

Per taak kon één punt worden behaald. Maximaal was een score
Van Vier punten te behalen. Gesteld wordt, dat een kind kan
imiteren als het minimaal 3 punten behaalt.

Onderstaande tabel V.5. geeft aan hoeveel kinderen uit de
Vijf onderzoeksgroepen, een bepaalde score behaalden. De
stippellijn geeft de criteriumgrens (3) aan.

Tabel V.S. Aantal kinderen, dat een bepaalde score behaalde
bij het imiteren Van handelingen met een pop

Onderzoeksgroepen Score
1 2 i 3 4

ii

3;5 jarigen (12 kk) i 12i
4;5 jarigen (12 kk) i 12i
5;5 jarigen (12 kk) i 12

zwakz. kind. (11 kk) ! 11

aut. kind. (11 kk) 1 i 3 7

Deze tabel illustreert, dat de aan dit onderzoek deelnemende
normale kinderen en de zwakzinnige kinderen alle taken uit-
Voeren.
Vier autistische kinderen imiteren minder frequent. Op één
na behalen alle autistische kinderen het criterium. Het ene
kind, dat in deze categorie niet imiteert, blijkt in de
Volgende categorie alle imitaties wel uit te Voeren, zodat
ook Van dit kind gezegd kan worden dat het wel de capaciteit
heeft om te imiteren.
Hypothese V.1. wordt niet verworpen.
Autistische kinderen kunnen imiteren.

V.2.4.2. Imitatie van handelingen met een reëeZ ob,ject
(6 takenJ

Per taak kon één punt behaald worden. De maximumscore is
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zes. Bij de scoring werd geen verschil gemaakt of een imi-
tatie echt of alsof werd uitgevoerd. Gesteld wordt, dat een
kind handelingen met een reëel object kan imiteren als het
op deze taak minimaal 5 punten scoort.

Onderstaande tabel V.6. laat zien, hoeveel kinderen uit de
vijf onderzoeksgroepen een bepaalde score behaalden bij deze
taken. De stippellijn geeft de criteriumgrens (5) aan.

Tabel V.6. Aantalkinderen, dat een bepaalde score behaalde
bij het imiteren van handelingen met een reëel
object

Onderzceksgroepen

3;5 jarigen (12 kk)

4;5 jarigen (12 kk)
5;5 jarigen (12 kk)

zwakz. kind. (11 kk)

aut. kind. (11 kk)

Score
2 3 4 i 5 6

ii
ii

1 ~ii~ 1
iiii

1 2 1 i 2

Uit deze tabel blijkt, dat van de 36 normale kinderen één
4;5 jarig kind het criterium niet behaalt. De zwakzinnige
kinderen falen geen enkele maal. Er zijn 4 autistische kin-
deren, die het criterium niet behalen. De verschillen werden
getoetst.
De autistische en zwakzinnige kinderen scoren als gematchte
paren als volgt ( t als het criterium behaald is):
autistische kinderen: - t t f- f-- f t f
zwakzinnige kinderen: t f f f f f f t t f t
Het verschil is niet significant ( p- .125); tweezijdig ge-
toetst volgens McNemar. In: Daniel, 1978, p. 146 en Hays,
1973, p. 741,
Als de verschillen in resultaten tussen de autistische kin-
deren en de drie groepen normale kinderen getoetst worden
met de exacte toets van Fisher ( Daniel, 1978) blijken bij
een tweezijdige toetsing, geen significante verschillen
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Voor te komen.
Hypothese V.2. wordt niet Verworpen.
Autistische kinderen kunnen handelingen met een reëel object
imiteren. Verder laat tabel V.6. zien, dat meer dan de helft
Van de autistische kinderen minder frequent imiteert dan de
zwakzinnige kinderen.
Volgens Hermelin en 0'Connor (1970) is het een kenmerk van
autistische kinderen, dat zij bij taken minder frequent res-
ponderen. Bij het imiteren Van handelingen met een pop was
dit echter niet het geval. De motivatie of de moeilijkheids-
graad Van de taak kan hierbij een rol spelen.

V.2.4.3. Imitaties van alsof-handeZingen met een imaginaír
ob,ject en van 'empty gestures' (8 taken)

Per taak kon één punt behaald worden. De maximum score is
acht. Het criterium werd in deze categorie gesteld op mini-
maal 6 punten.
Onderstaande tabel V.7. laat zien hoeveel kinderen uit de
Vijf onderzoeksgroepen een bepaalde score behaalden bij deze
taken. De stippellijn geeft de criteriumgrens (6) aan.

Tabel V.7. Aantal kinderen, dat een bepaalde score behaalde
bij het imiteren Van alsof-handelingen met een
imaginair object en 'empty gestures'

Onde rzceksgrcepen Score
0 1 2 3 4 5 i 6 7 S

3;5 jarigen (12 kk) 1 1 2 1 4 i 1 2 0
4;5 jarigen (12 kk) 1 2 i 1 4 4
5;5 jarigen (12 kk) ~ 1 2 9

i
zwakz. kind. (11 kk) 3~ 3 2 3

aut. kind. (11 kk) 4 3 1 1 1 i 1

Eén autistisch kind haalt hier het gestelde criterium, ter-
wijl in de overige onderzoeksgroepen meer kinderen zijn, die
het criterium behalen. Bij de 3;5, 4;5 en 5;5 jarigen en
zwakzinnige kinderen behalen respectievelijk 3, 9, 12 en 8
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kinderen het criterium.
Het verschil tussen de resultaten van de autistische en
zwakzinnige kinderen werd getoetst met McNemar ( Daniel,
1978, p. 146 en Hays, 1973, p. 741). In gematchte rang-
schikking zien de resultaten er als volgt uit (t als het
criterium behaald is):
autistische kinderen: - - - - - - - - - - t
zwakzinnige kinderen: t f-- f} t- f f t
Het verschil is significant ( p- .0078); éénzijdig getoetst,
McNemar.
De exacte toets van Fisher (Daniel, 1978) laat een signifi-
cant verschil in prestatie zien tussen de autistische kinde-
ren en de 4;5 jarigen ( p ~.01; tweezijdig getoetst) en de
5;5 jarigen ( p ~.01; tweezijdig getoetst)uit dit onderzoek;
echter niet met de 3;5 jarigen, die evenals de autistische
kinderen laag scoren.
Hypothese V.3. wordt verworpen.
De autistische kinderen vertonen bij het imiteren van alsof-
handelingen met een imaginair object en van 'empty gestures'
een specifieke uitvaller.
Bij een nadere beschouwing van de scoreverdeling van de
autistische kinderen blijkt, dat de drie autistische kinde-
ren die 1 punt behaalden, éénmaal een alsof-handeling imi-
teerden, die betrekking had op de handeling met de theepot.
Het alsof-karakter van deze handeling is echter ambigu,
omdat het imaginaire op het ontbreken van thee betrekking
heeft, terwijl de theepot wel aanwezig is. De handeling is
daarom waarschijnlijk als echt opgevat.
Vier kinderen vallen in tabel V.7. op, omdat ze toch nog
respectievelijk 3, 4, 5 en 6 taken goed imiteren. Hierbij
waren twee autistische kinderen, die elk drie 'empty
gestures' nabootsten; één autistisch kind imiteerde in to-
taal drie alsof-handelingen; één autistisch kind bootste
twee alsof-handelingen en vier 'empty gestures' na. Bij één
van de vier kinderen viel op, dat hij de bewegingen van het
model precies trachtte te copiëren, zonder de betekenis te
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begrijpen. De drie overblijvende autistische kinderen lie-
ten hier enkele malen imitaties van symbolisch-representa-
tieve handelingen zien. Deze drie kinderen waren 12 jaar
oud.

V.2.4.4. Het uitvoeren van symboZisch-representatieve
handeZingen naar aanZeiding van het aanbieden
van controversíële objecten (4 taken)

Er werd naar aanleiding van de aanbieding van de tegenge-
stelde voorwerpen nagegaan hoe vaak symbolisch-representa-
tief gehandeld werd (zie ook p. 95). Voor iedere symbolisch-
representatieve handeling werd één punt gegeven. Maximum
score is vier.
Onderstaande tabel V.8. laat zien, hoeveel kinderen uit de
vijf onderzoeksgroepen een bepaalde score bij de taken be-
haalden.

Tabel V.B. Aantal kinderen, dat een bepaalde score behaalde
met symbolisch-representatieve handelingen met
een controversieel object (maximumscore: 4 per
kind)

Onderzoeksgroepen Score
0 1 2 3 4

3;5 jarigen (12 :ck) 1 2 5 3 1

4;5 jarigen (12 kk) 1 1 3 7

5;5 jarigen (12 kk) 1 2 9

zwakz. kind. (11 kk) 1 1 4 3 2

aut. kind. (11 kk) 8 3

Deze tabel laat een duidelijk verschil zien in symbolisch-
representatief gedrag van de autistische kinderen en de
overige onderzoeksgroepen.
Het verschil tussen de scores van de autistische en zwak-
zinnige kinderen werd getoetst met Wilcoxon (Siegel, 1956).
De scores zijn als volgt over de paren verdeeld:
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autistische kinderen: 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
zwakzinnige kinderen: 2 4 3 2 2 4 2 1 3 3 0
T- 0(10); p ~.01; éénzijdig getoetst.
Het verschil in prestatie tussen de autistische en zwakzin-
nige kinderen is significant.

Het verschil tussen de scores van de autistische kinderen
en de groep 3;5, 4;5 en 5;5 jarigen werd getoetst met
Kruskal-Wallis (Daniel, 1978).
De rangwaarden zijn:
3;5 jarigen R1 - 243,5 ~1 - 20,29
4;5 jarigen R2 - 384 R2 - 32
5;5 jarigen R3 - 423 R3 - 35,25
aut. kinderen R4 - 77,5 R4 - 7,04

De H-waarde (gecorrigeerd voor 'ties') is 31,90; p ~.01;
df-3; tweezijdig getoetst.
Voortgezette toetsing (hlultiple Comparison, Daniel, 1978)
levert de volgende kritieke waarde (tweezijdig getoetst en
gecorrigeerd voor 'ties' als a-.20) en resultaten op:

Ri-Rj Kritieke waarde
autisten - 3;5 jarigen 13,25 11,74~
autisten - 4;5 jarigen 24,96 11,74~
autisten - 5;5 jarigen 28,21 11,74~

Interpretatie: Er zijn significante verschillen in presta-
tie tussen de autistische kinderen en de 3;5, 4;5 en 5;5
jarigen uit het onderzoek.
Voortgezette toetsing van de 3;5, 4;5 en 5;5 jarigen levert
een significant verschil op tussen de 3;5 jarigen enerzijds
en de 4;5 en 5;5 jarigen anderzijds (tweezijdig getoetst en
gecorrigeerd voor 'ties' als a - .20)

R.-R. Kritieke waardei ~
3;5 - 4;5 jarigen 11,70 11,48~
3;5 - 5;5 jarigen 14,95 11,48~
4;5 - 5;5 jarigen 3,25 11,48 n.s.
~ significant; a - .20
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Hypothese V.4. wordt verworpen.
De autistische kinderen vertonen een specifieke uitvaller
in het symbolisch-representatief gedrag.
In deze serie werd door 3 autistische kinderen elk éénmaal
op symbolisch-representatief niveau gehandeld (zie tabel
V.8.). Tweemaal betrof dit drinken uit de theepot en éénmaal
een tandenpoetsbeweging. Deze laatste handeling werd uitge-
voerd door het kind, dat de bewegingen van het model precies
kopieerde. Deze handeling was niet uitbeeldend bedoeld. Hier-
over bestond bij het tweede kind ook twijfel. Eén van deze
drie kinderen vertoonde wel uitbeeldend gedrag. Dit was een
bijna 13-jarige jongen, die enige spraak begon te ontwikke-
len.

V.2.4.5. UitgesteZde imitaties

Ofschoon de autistische kinderen naar aanleiding van het
aanbieden van controversiële objecten vrijwel niet handel-
den op symbolisch-representatief niveau, voerden een aantal
kinderen wel handelingen uit die bij het object pasten.
Drie autistische kinderen voerden in het geheel geen han-
deling uit.
Eén kind handelde éénmaal object-gebonden en deed driemaal
niets.
Eén kind handelde éénmaal object-gebonden en êénmaal sym-
bolisch.
Vijf kinderen voerden tweemaal de handeling uit, die paste
bij het object (twee van deze vijf kinderen handelden één-
maal symbolisch), ëén kind viermaal.
Dit gedrag werd ook door 3;5 jarigen en zwakzinnige kinderen
vertoond in die gevallen waarin zij niet symbolisch-repre-
sentatief handelden. Dit gedrag wordt geinterpreteerd als
uitgestelde imitatie, omdat dit gedrag paste bij de onder-
zoekscontext, waarvan de opdracht begrepen werd. Een bezwaar
tegen deze interpretatie is, dat de tijdsduur tussen de oor-
spronkelijke imitatie en de handeling in deze categorie
kort is. Deze interpretatie is in overeenstemming met de
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opvatting Van Hermelin (1978a), die van mening is, dat
autistische kinderen Voorstellingen ('mental images') hebben.

V.2.4.6. Samenvatting van de gegevens uit het imitatie-
onderzoek

Op het gebied van de eerder onderscheiden ontwikkelingsstap-
pen werden de Volgende resultaten bereikt:
1. - Alle autistische kinderen uit de onderzoeksgroep imi-
teerden handelingen die bekend, concreet en reëel zijn.

- Zeven autistische kinderen imiteerden als het model een
handeling presenteerde, die weliswaar een alsof-karakter had,
maar dichtbij de realiteit lag. In deze gevallen waren alle
attributen die bij de situatie hoorden aanwezig (bijVOOr-
beeld met een hamer bijna op een spijker slaan, of inet een
kopje waaruit gedronken wordt niet echt de mond raken). De
overige vier autístische kinderen imiteerden hier ook, maar
zij haalden het criterium van 5 van 6 imitaties niet.
2. Voorzover dit, naar aanleiding van de categorie taken
waarin tegengestelde voorwerpen werden aangeboden, mogelijk
was te onderzoeken, bleek meer dan de helft Van de autisti-
sche kinderen object-handelingen te Vertonen, die als uit-
gestelde imitaties werden geïnterpreteerd.
3. - Als 'empty gestures' of alsof-handelingen aangeboden
werden, terwijl een attribuut ontbrak (bijvoorbeeld geen
tabak bij het pijpstoppen of geen bord bij het roeren),
werd door Vier van de tien autistische kinderen enkele malen
geïmiteerd. Het gestelde criterium werd door één autistisch
kind gehaald. De autistische kinderen behaalden minder vaak
het criterium (6 van 8 imitaties) en imiteerden minder fre-
quent dan de zwakzinnige kinderen en de 4;5 en 5;5 jarigen
uit dit onderzoek. Er is sprake van een specifíeke uitvaller
bij het begrijpen van uitbeeldingen op symbolisch-represen-
tafief niveau.

- In de taak-categorie waarin controversiële objecten
werden aangeboden, werd uitbeelding op symbolisch-represen-
tatief niveau door de autistische kinderen Vrijwel niet ge-
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bruikt, in tegenstelling tot de zwakzinnige kinderen en de
3;5, 4;5 en 5;5 jarigen uit dit onderzoek, die dit gedrag
frequent lieten zien. De autistische kinderen vertonen hier
een specifieke uitvaller.

V.3. Verwijzen

V.3.1. Verwi,jzen op niet-representatief niveau

V. 3. 1. 1. InZeiding

Uit klinische observaties is bekend, dat autistische kinde-
ren in hun vroege ontwikkeling niet wijzen, maar de hand
van de ander pakken om iets aan te duiden (Wing, 1976a).
Veth (1978) Vond eveneens, dat autistische kinderen signi-
ficant minder wijzen dan zwakzinnige kinderen.
Werner en Kaplan hebben gewezen op de nauwe relatie, die er
bestaat tussen wijzen en kijken, hetgeen door Bates et al.
(1975, 1977) verder uitgewerkt en bevestigd werd.
Van autistische kinderen is bekend, dat zij in hun manier
van kijken Verschillen Van gewone kinderen (Hermelin en
O'Connor, 1970) en als ze jong zijn oog-contact vermijden
(Rutter, 1974).
Het doel Van dit onderzoek is na te gaan, hoe de co~rdinatie
tussen wijzen en kijken verloopt, volgens de ontwikkelings-
fasen, die door Sugermann-Bell (1978) en Bates et al. (1975,
1977) zijn gevonden (zie hoofdstuk III., p. 73 en 74) en
die steunen op het werk Van Werner en Kaplan.
Naar aanleiding hiervan kan een Viertal vragen worden gefor-
muleerd.
1. zijn autistische kinderen in staat het wijsgebaar van de

ander te volgen;
2. pakken autistische kinderen de hand van de ander om iets

aan te duiden;
3. wijzen autistische kinderen Voor zichzelf (niet-communi-

catief, zonder naar de ander te kijken);
4. vertonen autistische kinderen communicatief wijzen (wij-
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zen en naar de ander kijken).
Dit onderzeek poogt hierop een antwoord te geven. Er zal
alleen met een controlegroep van zwakzinnige kinderen worden
gewerkt.
Uit het onderzoek van Bates et al. (1975, 1979) is duidelijk
gebleken, dat normale kinderen Van 18 maanden in staat zijn
tot communicatief wijzen. Normale kinderen werden in dit
onderzoek daarom niet betrokken.

V.3.1.2. ldethode van onderzoek

V.3.1.2.1. De proefpersonen

Elf autistische en elf zwakzinnige kinderen namen deel aan
het onderzoek.
De gemiddelde kalender- en mentale leeftijd was als Volgt:
autistische kinderen Mk.1.-133,9 maanden, Mm.l -49,9 maanden
zwakzinnige kinderen Mk,1.-132,1 maanden, Mm 1-51 maanden
De exacte leeftijden waren:

Kalenderleeftijd ín maanden
Aut. kinderen

m. 141

m. 133
m. 100
m. 121
j. 154
j. 102

j. 142
j. 156

j. 135
j. 137
j. 152

Zwakz, kinderen
m. 141

m. 134
m. 99

m. 120
j. 149

j. 105
j. 148
j. 131

j. 138
j. 130

j. 159

Mentale leeftijd in maanden
Aut. kinderen

63

63
51

42
72

39
60

33
33

33
60

Zwakz. kinderen

60
69

54
45
72

33
60

36
42

36
54

Zeven paren van deze autistische en zwakzinnige kinderen
werden geobserveerd om Vraag 1 te kunnen beantwoorden.
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V.3.1.2.2. De taken

Om het kijk-wijsgedrag van de autistische kínderen te onder-
zoeken werden twee taken en een oefentaak geintroduceerd
met behulp van de hieronder beschreven proefopstelling (zie
ook bijlage3.). Deze taak volgde na de indicatietaak (p.121).
Er werd gebruik gemaakt van een zwart paneel, waarin zich
twee wit geschilderde deurtjes bevonden. Boven de deurtjes
waren twee lampjes aangebracht. Vbbr het paneel bevond zich
een toetsenbox, waarmee telkens één van de deurtjes geopend
kon worden.
Schematische weergave van het paneel.

zwart

r--------~ ~' ~-------~i i i
L-----~J ~-----J

`donker glas

o' lampjes`o

deurtjes

box

De toetsenbox was uitsluitend te bedienen met behulp van
een stokje, zodat een andere wijze van gebruik (bijvoor-
beeld met de vinger) uitgesloten was. Welk van de twee
deurtjes geopend kon worden werd aangegeven door het lampje.

Taak 1.
Taak 1. bestond slechts uit het volgen van de aandachts-
richting, die door de proefleidster met een wijsgebaar werd
aangegeven tijdens de demonstratie van de werking van het
apparaat. Duidelijk werd met een wijsgebaar getoond, dat
het rechterdeurtje openging door op de rechterknop te druk-
ken en het linkerdeurtje met de linkerknop (zie ook proce-
dure p. 111). Een deurtje ging door de druk op de knop,
voor diegene die vbbr het paneel zat, vanzelf open (de be-
diening gebeurde achter het paneel).
Deze taak was bedoeld om vraag 1 te kunnen beantwoorden.
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Hiervoor werden van 7 paren autistische en zwakzinnige kin-
deren video-opnamen gemaakt met een Philips Minilife
Camera.
De oefentaak.
De oefentaak was bedoeld om de werking van het apparaat te
leren. Om er zeker van te zijn, dat het kind de toetsen kon
bedienen, mocht het kind oefenen met het stokje en de toet-
sen. Het doel was te voorkomen, dat er bij taak 2. fouten
werden gemaakt, ten gevolge van een gebrek aan inzícht in
de werking van de apparatuur.

Taak 2.
De proefleidster nam nu zelf het stokje in de hand. Het
kind werd met woorden en gebaren aangemoedigd om de hulp
van de proefleidster te vragen bij het openen van de deur-
tjes. De proefleidster drukte pas op een toets na 'aanwij-
zing' van het kind. Deze taak was bedoeld om de vragen 2,
3 en 4 te beantwoorden.

V.3.1.2.3. MateriaaZ

Het paneel (zie bijlage 3.) was een zwart geschilderde tri-
plexplaat van 75 cm. hoog, 141 cm, breed, die van de ach-
terzijde bereikbaar was voor bediening. Op 48 cm. afstand
van de zijkant en 12 cm. van de onderkant bevonden zich twee
wit geschilderde deurtjes van 8 x 8 cm. De deurtjes konden
met de hand bediend worden, maar ook door middel van een
stalen pen, die gekoppeld was aan een electromagneet. Aan
de achterzijde van het paneel bevond zich direct onder de
deurtjes een metalen bakje (8 x 8 cm.) met een opstaande
rand (1 cm.), waarin een snoepje gelegd kon worden. In het
midden boven de deurtjes op 4 cm. afstand bevonden zich
twee indicatielampjes (1,2 Watt) met een diameter van 1 cm.
De lampjes werden bediend met behulp van een schakeldoos,
waarmee tevens de deurvergrendeling geregeld kon worden.
Het opengaan van de deurtjes werd met de hand gedaan. Aan
de bovenzijde van het paneel was op twee plaatsen donker
glas aangebracht om observatie mogelijk te maken.
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Voor het paneel werd een zwarte box (1~ x 7~ x 5 cm.) met
twee toetsen geplaatst. Onder de twee toetsen bevonden zich
twee witte vierkantjes (1; x 1~ cm.), naar analogie met de
wítte deurtjes op het paneel. De toetsen waren uitsluitend
te bedienen met een plat houten stokje (15 x 1~ cm.), waar-
aan zich een metalen pen bevond. Door de druk op de toets
ging het corresponderende deurtje (links of rechts) op het
paneel, van de voorkant af gezien, vanzelf open.

V. 3. 1. 2. 4. Procedure

De lampjes op het paneel gaven aan welk deurtje geopend
moest worden. De bedíening van de lampjes en deurtjes ge-
schiedde door iemand die achter het paneel zat. Het kind
zat voor het paneel, terwijl links van het kind in dezelfde
blikrichting de proefleidster zat. De proefleidster deed
vijfmaal (driemaal links en tweemaal rechts) de bediening
van de toetsen voor. Nadat een lampje was gaan branden
hield de proefleidster het stokje 15 cm. vóór en 10 cm.
boven de toetsenbox en zei: 'Kijk', vervolgens drukte ze
op de toets, wees daarna naar het opengaande deurtje en
zei: 'Kijk'. Het kind werd toegestaan het snoepje te pakken.
Het kijkgedrag van het kind in deze fase vormde de inhoud
van de taak.
Vervolgens werd een tussenfase ingelast,waarbij het kind
zelf vijfmaal het gebruik van de bedieningsstok mocht oefe-
nen.
Daarna volgde taak 2.
De proefleidster nam zelf de bedieningsstok in handen en
zei: 'Nu gaan we het samen doen'. Nadat het lampje was gaan
branden zei de proefleidster: 'Zeg maar wat ik doen moet'.
De bedieningsstok werd op ca 15 cm. vóbr de toetsenbox en
10 cm. boven de tafel gehouden. Hiermee werd de situatie
aangeboden, waarin het wijsgebaar gebruikt kon worden. Als
dit na ca 5 seconden niet gebeurde, werd de instructie her-
haald. Tegelijk werd uitnodigend met de bedieningsstok een
beweging gemaakt in de richting van de toetsenbox. Deze be-
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weging impliceerde tevens een uitnodiging om in ieder geval
de hand te pakken om de knop in te drukken, zodat falen
voorkomen werd. Deze taak werd tienmaal aangeboden, nadat
het lampje op het paneel tienmaal in a-selecte volgorde was
gaan branden.

V.3.1.2.5. Scoring van de gedragsvariabelen

Naar aanleiding van taak 1. werd de volgende gedragsvariabe-
le gescoord: het aantal malen, dat het wíjsgebaar door kijk-
gedrag werd gevolgd: a. naar de deurtjes en b. naar de
toetsenbox.
Er werd alleen met f gescoord als er een kijkrespons volg-
de op het wijsgebaar, onafhankelijk van de duur van het
kijken.
Naar aanleiding van taak 2. werd het aantal fouten gescoord,
dat gemaakt werd bij het aanduiden van de toets. Vervolgens
werden de volgende gedragsvariabalen gescoord:
1. de hand van de proefleidster pakken en daarmee op de
toets drukken, zonder naar de proefleidster te kijken;
2. de hand van de proefleidster pakken en daarmee op de
toets drukken en naar haar kijken (voor, na of tegelijk met
de handeling);
3. naar de juiste toets wijzen, zonder naar de proefleidster
te kijken;
4. naar de juiste toets wijzen en naar de proefleidster kij-
ken (voor, na of tegelijk met het wijzen).
Twee beoordelaars scoorden het kijkgedrag. Van 7 autistische
en 7 zwakzinnige kinderen werd dit naar aanleiding van video-
opnamen gedaan. Bij de overige kinderen werden tijdens het
uitvoeren van de taken observaties verricht.
Naar aanleiding van de video-opnamen was de overeenkomst
tussen de scores van beide beoordelaars in taak 1., zowel
van het kijken naar het openen van de deurtjes,als van het
kijken naar de toetsen 97g.
Naar aanleiding Van de video-opnamen van taak 2. was de
overeenkomst tussen de twee beoordelaars bij het scoren van
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het handpakken en het wijzen 992, bij het scoren van het
kijken bij het handpakken 93g; bij het scoren van het kijken
bij het wijzen was de overeenkomst 94g. De overeenkomst tus-
sen de twee beoordelaars, tijdens het uitvoeren van taak 2.,
van het kijkgedrag van de kinderen was 94g.

V.3.1.3. í7esuZtaten

V.3.1.3.1. Het voZgen van het r~ti,jsgebaar bij taak 1.

Onderstaande tabel V.9, laat va~n 7 autistische en 7 zwak-
zinnige kinderen zien hoe vaak gekeken werd in de richting
die de proefleidster aangaf, naar de toetsenbox en de
deurtjes (aantal trials - 5). Als in een trial een kijk-
respons gegeven werd, werd 1 punt gegeven. Maximaal kon
ieder kind 5 punten scoren.

Tabel V.9. Frequentie van het wijsgebaarvolgend gedrag
bij taak 1.

Aut. kinderen (7 kk)

Zwakz, kinderen (7 kk)

Toetsen Deurtjes

34 35

35 35

De resultaten laten duidelijk zien, dat de autistische kin-
deren hun aandacht goed kunnen richten en het wijsgebaar
van de volwassene volgen.

V.3.1.3.2. Het aantal fouten bij taak 2.

Ter controle van de moeilijkheidsgraad van taak 2. werd het
aantal fouten gescoord dat bij de tien pogingen die elk
kind bij deze taak deed, gemaakt werd.
Het aantal fouten, verdeeld over de elf paren autistische
en zwakzinnige kinderen was:
autistische kinderen: 2 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
zwakzinnige kinderen: 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Volgens McNemar (Daniel, 1978, p. 146 en Hays, 1973, p. 741)
is het verschil niet significant; p- .19; tweezijdig ge-
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toetst. Hieruit blijkt, dat autistische kinderen de taak
niet als te moeilijk ervaren hebben.

V.3.1.3.3. Gedragsobservaties bij taak 2.

Onderstaande tabel V.10. toont aan met welke frequentie elk
van de 11 autistische en 11 zwakzinnige kinderen de volgen-
de Vier gedragscategorieën Vertonen:

I. hand pakken en niet kijken
II. hand pakken en kijken

III. wijzen en niet kijken

~ hand pakken

IV. wijzen en kijken 1 wijzen

In verticale richting is de relatie tussen de paren aange-
geven.

Tabel V.10. Frequentie waarin de 4 gedragscategorieën Voor-
komen bij de individuele kinderen

Autistische kinderen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Frequentie I. 10 5 7 10 7 10 8 10 10 7 1
Hand pakken II. - 5 3 - 2 - 2 - - 3 -
Frequentie III. - - - - 1 - - - - - 9

Wijzen ZV.

Zwakzinnige kinderen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Frequentie I. - 3 - 3 - 5 5 4 - 4 -
Hand pakken II. - 4 - 5 - 1 4 3 - 5 -
Frequentie III. - - 6 1 7 9 1 2 7 1 6
Wijzen IV. 10 3 4 1 3 - - 1 3 - 4

De tabel laat zien, dat de autistische kinderen, op één na,
uitsluitend de hand pakken om iets aan te duiden. De zwak-
zinnige kinderen maken veel minder gebruik Van het hand pak-
ken om iets aan te duiden; zij wijzen Vaak. De zwakzinnige
kinderen kijken ook veel meer.
- Het hand pakken
Het verschil in frequentie waarmee door de beide onderzoeks-
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groepen de hand werd gepakt (I.tII.), werd getoetst met
Wilcoxon (Siegel, 1956) T- 0(11), p ~.01, tweezijdig ge-
toetst. Het verschil is significant.
- Het wijzen
Bij toetsing met Wilcoxon (Siegel, 1956) van het verschil

in frequentie waarmee door de beide onderzoeksgroepen

(III.fIV.) gewezen werd, werd het volgende resultaat gevon-

den: T- 0(11), p ~.01; éénzijdig getoetst. Het verschil

is significant.

- Het kijken
Tenslotte werd het verschil in frequentie waarmee door de
beide onderzoeksgroepen gekeken (II.fIV.) werd, getoetst
met Wilcoxon (Siegel, 1956). T- 0(11), p ~.01; tweezijdig
getoetst. Het verschil is significant.
We onderscheiden nu de volgende typen kinderen:
1. een 'handpakker': iemand, die tenminste in 9 van de 10

trials de hand pakt om iets aan te
duiden.

2. een 'wijstype' . iemand, die tenminste in 9 van de 10
trials wijst.

3. een gemengd type: iemand, die zowel handpakken als wij-
zen vertoont.

Volgens deze críteria werden de kinderen in deze drie groe-
pen ingedeeld. Onderstaande tabel V.11. geeft aan, hoeveel
kinderen in elk der drie genoemde typen onder te brengen is.

Tabel V.11. Het aantal kinderen, ingedeeld volgens de
typologie 'handpakken', 'wijzen', 'gemengd'

handpakken wijzen gemengd

Aut. kinderen (11 kk) 10 1 0
Zwakz. kinderen (11 kk) 2 5 4

De autistische kinderen blijken te kunnen worden gekarak-
teriseerd als 'handpakkers'. Daarbij kijken vijf autistische
kinderen tevens 2 á 3 maal naar de ander; de overige zes
kijken niet (zie tabel V.10.).
Tegen de achtergrond van de eerder genoemde ontwikkelings-
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fasen,blijken de meeste autistische kinderen uit de onder-
zoeksgroep zich te bevinden in het overgangsstadium, dat
door Sugermann-Bell (1978, p. 73) beschreven wordt: zij
pakken de hand Van de ander om iets aan te duiden. Dit ge-
drag is niet kenmerkend voor de zwakzinnige kinderen.
Eén autistisch kind Van 12;6 jaar, Vertoonde het wijsgebaar,
maar zonder naar de ander te kijken. Dit wordt geinterpre-
teerd als een niet-communicatief wijsgebaar. De autistische
kinderen vertonen een specifieke uitvaller bij het communi-
catief wijzen.

V.3.2. Verwi,jzen op representatief niveau

De resultaten Van V.2.4.4. op p. 103 geven aan, dat symbo-
lisch-representatief niveau (met een symbooldrager naar een
betekenis verwijzen) door de autistische kinderen Vrijwel
niet gebruikt (expressief) wordt. Het ene kind dat het wijs-
gebaar vertoonde, gaf hier ook geen blijken Van Verwijzend
gedrag.
Het verwijzend karakter van alsof-handelingen en 'empty
gestures' werd wellicht door enkele kinderen begrepen (re-
ceptief) (V.2.4.3., p. 101), maar door de meeste autistische
kinderen niet; er was een significant Verschil in prestatie
met de zwakzinnige kinderen. Verwijzen op representatief
niveau is dus een specifieke uitvaller.

V. 3. 3. Conc Zusie

De autistische kinderen zijn in staat om de aanwijzing, die
Volgt uit een wijsgebaar te begrijpen. Ze produceren zelf
echter geen communicatief wijsgebaar (specifieke uitvaller);
in één geval werd niet-communicatief gewezen. De meeste
autistische kinderen uit de onderzoeksgroep bevinden zich
duidelijk in een stadium dat Voorafgaat aan de ontwikkeling
van het wijzen, namelijk de hand Van de ander pakken om iets
aan te duiden. Hierbij kunnen twee soorten gedrag worden
onderscheiden: 'handpakken' en sporadisch kijken en 'hand-
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pakken' en niet kijken.
Op het niveau van het niet-representatief verwijzen is de
specifieke uitvaller expressief en niet receptief (het wíjs-
gebaar wordt gevolgd). De specifieke uitvaller op het niveau
van het representatief verwijzen is zowel expressief (uit-
beelden ontbreekt) als receptief (alsof-handelingen en
'empty gestures' worden niet begrepen).

V.4. Samenvatting van het onderzoek afgeleid van
de theorie van Werner en Kaplan

Volgens de theorie van Werner en Kaplan kan men:
1. het ontwikkelingsproces van de symboolfunctie traceren
aan de hand van drie voorlopers, namelijk het contempleren
van objecten, (ver)wijzen en imiteren~uitbeelden;
2. een ontwikkelingsverloop onderscheiden van niet-represen-
tatief naar representatief niveau;
3. binnen twee van de drie voorlopers meerdere ontwikkelings-
stappen aangeven.

Onderstaand schema V.1. geeft de verschillende ontwikkelings-
stappen weer op niet-representatief en representatief niveau
binnen de drie voorlopers.
Schema V.1.

Representatief 'Referential Zèlf uitbeelden Verwijzen
niveau Object~ Het begrijpen

van uitbeeldingen

Niet- Object van Uitgestelde Communicatief
representatief Contemplatie imitaties wijsgebaar
niveau

kkHandpa enImitatie van con-
t h d licre e an e ngen

met reèle Volgen van
' wijsqebarenob ecten

Om na te gaan waar autistische kinderen in dit ontwikkelings-
proces een specifieke uitvaller vertonen, werden taken ge-
construeerd, die de in schema V.1. geschetste ontwikkelings-
processen operationaliseerden. Elke ontwikkelingsstap is
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met een gelijknamige categorie taken aangeduid. Als een be-
paalde categorie taken wordt uitgevoerd, wordt aangenomen,
dat de corresponderende ontwikkelingsstap doorlopen is.
Door middel van een referentiekader van een groep 3;5, 4;5
en 5;5 jarige kinderen, was het mogelijk een ontwikkelings-
schaal in te voeren voor deze kinderen. De gemakkelijke
taken werden door alle normale kinderen goed gemaakt. De
moeilijke taken (symbolisch-representatief niveau) werden
met 3;5 jaar niet goed gemaakt, maar op hogere leeftijd wel.
Een groep van zwakzinnige kinderen werd ingevoerd ter con-
trole van een laag verstandelijk niveau. De resultaten van
de autistische kinderen bij de taakcategorieën geven dus
aan hoever zij op weg zijn in het ontwikkelingsproces van
de symboolfunctie. Waar ze een bepaalde categorie taken niet
uitvoeren, en zwakzinnige kinderen wel, is er sprake van
een uitvaller die specifiek is voor de zogenaamde 'midden'
groep van zwakzinnige autistische kinderen.
In onderstaand schema V.2. laat het donkere deel zien hoe
ver de autistische kinderen in hun ontwikkeling gevorderd
zijn; het niet-donkere deel geeft de specifieke uitvallers
aan.

Schema V.2.

Representatief I'Referential
niveau Object'

Niet- Obje .c.t::.v. ~ri :::::::::::::: :. Uitqés:tè:Idé

Zèlf uitbeelden I Verwijzen
Het begrijpen
van uitbeeldingen

representatief Cbntémplëtiè;:;::::.:imitatïes::
niveau

Imitátië: :ván
crété `.liandélirigën;:
mët reëlé :.:.:::::::.:::::::::::

2ob ' éctén. . : : ::: : :

Communicatief
wijsgebaar

Handpàkkër.:::.

Volgëri::v~n :........ ........ . . . . . ..... . . .
wi j sgëb~ren ::::

Een tabel voor de zwakzinníge kinderen zou geheel donker
geweest zijn.
Conclusies met betrekking tot de autistísche kinderen zijn:
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1. De autistische kinderen vallen uit op representatief
niveau. Zij kunnen niet uitbeelden, hetgeen inhoudt, dat zij
met een symbooldrager niet naar een betekenis kunnen ver-
wijzen.
2. Op niet-representatief niveau kunnen ze wel imiteren en
objecten contempleren. Fr is echter een specifieke uitvaller
bij het communicatief wijzen.
Worden deze resultaten bezien tegen de achtergrond van de
samenhang van de drie voorlopers (zie p. 54 en 55) dan is
er wel een.ontwikkeling via de objectinteracties: de autis-
tische kinderen hebben interne schema's of voorstellingen
(uitgestelde imitaties). Bij de ontwikkeling, die via de
gezamenlijke objectinteractie tot stand komt, worden de
twee specifieke uitvallers aangetroffen, namelijk communi-
catief wijzen en het verwijzen op representatief niveau.
Tussen deze beide functies is er volgens Werner en Kaplan
een samenhang: zij behoren tot één voorloper. Het uitgangs-
punt van deze ontwikkeling is volgens Werner en Kaplan de
zogenaamde 'sharing-situatie', waarin moeder en kind sámen
een object contempleren. Dít houdt intrinsiek verwijzen
(zie p. 133 e.v.) in, hetgeen tot stand kan komen omdat ge-
drag volgens Werner en Kaplan gekenmerkt wordt door een ge-
richtheid op de wereld: 'it is assumed that the various
organs or activities of an organism function in the reali-
sation of ends immanent in the activity of the organism as
a whole' (Werner en Kaplan, 1963, p. 3). In deze situatie
komt het communicatief wijsgebaar tot stand. Pas als het
wijsgebaar uitdrukkelijk (expliciet) gebruikt wordt, is het
kind in staat met een symbooldrager naar een betekenis te
verwijzen. Dit uitdrukkelijk bedoelen van de verwijzing
noemen Werner en Kaplan 'the intentional act of denotative
reference' (zie hoofdstuk III. p. 54); hiermee is pas ver-
wijzing op representatief niveau mogelijk.
Uit ons onderzoek blijkt, dat de autistische kinderen even-
tueel wel kunnen wijzen, maar zij wijzen niet communicatief.
Geïnterpreteerd volgens de theorie van Werner en Kaplan is
de stoornis dus in de 'sharing-situatie' gelegen.
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HOOFDSTUK VI. ONDERZOEK AFGELEID VAN DE THEORIE VAN
PIAGET

In dit hoofdstuk worden de resultaten van twee onderzoeken
besproken, die afgeleid zijn uit de theorie van Piaget. Ze
hebben betrekking op vaardigheden uit het vierde en vijfde
stadium van de senso-motorische periode. Het functioneren
op het niveau van het zesde stadium wordt besproken naar
aanleiding van onderzoek dat in het voorafgaande hoofdstuk
vermeld is en betrekking heeft op imitatie en spel.

VI.1. Een indicatie op het niveau van het vierde
stadium van de senso-motorische periode

VI . 1 . 1 . Inleidting

Een indicatie op het niveau van het vierde stadium heeft 4
kenmerken (p. 59): er is sprake van vooruitzien, er wordt
doelgericht gehandeld, de betekenisdrager is een concrete
waarneming, die verwijst naar de mogelijkheid om een effect
te verkrijgen. In dit onderzoek zal dit type indicatie on-
derzocht worden.

VI.1.2. F4ethode van onderzoek

VI.1.2.1. Proefpersonen

Zeven autistische kinderen waren bij dit onderzoek betrokken.
Voorts namen twee vergelijkingsgroepen aan het onderzoek
deel:
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a. Een groep normale kinderen:
12 kinderen (6 jongens en 6 meisjes) van 3;0 - 4;0 jaar;c~n.

3;6 jaar; het gemiddelde woord-IQ - 101,5;
12 kinderen (6 jongens en 6 meisjes) van 4;0 - 5;0 jaar;gem.

4;6 jaar; het gemiddelde woord-IQ - 101,5;
12 kinderen (6 jongens en 6 meisjes) van 5;0 - 6;0 jaar;g~n.

5;6 jaar; het gemiddelde woord-IQ - 101,5.
b. Zeven zwakzinnige kinderen, zonder autistische kenmerken.

De exacte leeftijden van de autistische en zwakzinnige kin-
deren waren:

Kalenderleeftijd in maanden Mentale leeftijd in maanden

Aut. kinderen Zwakz, kinderen Aut. kinderen Zwakz. kinderen

j. 130 j. 122 33 36

j 130 j. 134 33 42

j. 93 j. 96 39 33

m. 126 m. 132 54 54

j. 80 j. 78 42 42

m. 129 m. 125 51 48

j. 146 j. 153 60 54
gem. 119 gem. 119 gem. 44,5 gem. 44,1

VI.1.2.2. De taak

De door Piaget geschetste ontwikkeling in deze fase (hoofd-
stuk III.) is door hem afgeleid uit niet-systematische ob-
servaties van het gedrag van zijn eigen kinderen. Om tot
systematisering te komen werd door ons apparatuur ontwikkeld
om te onderzoeken of een kind een indicatie begrijpt op het
niveau van het vierde stadium van de senso-motorische perio-
de. De apparatuur, die ontwikkeld werd, presenteert op een
paneel een indicatie (een brandend lampje is betekenisdra-
ger), die verwijst naar de mogelijkheid om een snoepje te
pakken, dat achter één van twee deurtjes ligt. Het deurtje
moet geopend worden (middel) om het snoepje te pakken. De
betekenis, die het brandende lampje heeft is: het deurtje
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openen om het snoepje te pakken.
In deze situatie zijn de genoemde 4 kenmerken aanwezig, die
de relatie tussen de betekenisdrager en betekenis karakte-
riseren uit het vierde stadium van de senso-motorische
periode. Schematische weergave van het paneel.

zwart
~--------, r---------~
i i ~
1---~-J ~.----J

`donker glas

o'IamPleS`o

~witte ~
deurtjes

Deze taak vormt de operationalisatie van de relatie tussen
betekenisdrager en betekenis op het niveau van de cobrdina-
tie van secundaire schema's. Een voorwaarde is echter, dat
een kind onmiddellijk de verwijzende betekenis begrijpt van
het brandende lampje. Het lampje heeft de betekenis van
'het deurtje opendoen om het snoepje te pakken' analoog aan het
touw, dat de betekenis heeft van 'trekken om het papiertje van
de kap te schudden' (p. 59). Deze taak berust niet op het
aanleren van een geconditioneerde reflex, omdat er geen
leerproces kan plaatsvinden als onmiddellijk de betekenis
van het brandend lampje begrepen wordt. De operationalisatie
is dus gebaseerd op de voorwaarde, dat onmiddellijk de be-
tekenis duidelijk moet zijn.
Uiteraard moet eerst de werking van het apparaat gedemon-
streerd worden. Dit werd gedaan voor elk deurtje afzonder-
lijk, zonder dat het kind aan het apparaat mocht komen. Het
kind neemt nadat het lampje is gaan branden een bepaalde
handelíng waar: het openduwen van het deurtje om een snoepje
te pakken. Als vervolgens acht van de tien keer de taak
juist wordt uitgevoerd, wordt aangenomen, dat de betekenis
onmiddellijk duidelijk was.
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De anticipatie op het snoepje, die bij deze taak nodig is,
is bij het kind ontstaan na het zien van de handeling, die
de nroefleidster verrichtte. Dit is een van de mogelijkhe-
den waarmee anticipaties ontstaan (Piaget, 1952, p. 251).

VI.1.2.3. MateriaaZ

Het paneel (zie bijlage 4.) bestond uit een zwart geschil-
derde triplexplaat van 75 cm. hoog, 141 cm. breed, die van
de achterzijde bereikbaar was voor bediening. Op 48 cm. af-
stand van de zijkant en 12 cm. van de onderkant bevonden
zich twee wit geschilderde deurtjes van 8 x 8 cm. Aan de
achterzijde van het paneel bevond zich direct onder de
deurtjes een metalen bakje (8 x 8 cm.) met een opstaande
rand (1 cm.), waarin een snoepje gelegd kon worden. In het
midden boven de deurtjes op 4 cm. afstand bevonden zich
twee indicatielampjes (1,2 Watt) met een diameter van 1 cm.
De lampjes werden bediend met behulp van een schakeldoos.
Aan de bovenzijde van het paneel was op twee plaatsen don-
ker glas aangebracht ten behoeve van observatiegelegenheid
voor twee personen.

VI.1.2.4. Procedure

De autistische en zwakzinnige kinderen namen aan het onder-
zoek deel in het bijzijn van een vertrouwde volwassene. De
normale kinderen kwamen alleen. Het kind zat tegenover het
paneel dat op een lage tafel stond. De proefleider zat
rechts van het kind. De schakelbox werd bediend door iemand
die achter het paneel zat en voor het kind niet zichtbaar
was. Er werd gestart met een demonstratie van de werking
van de deurtjes. Tweemaal (links en rechts) werd voorgedaan
hoe een snoepje gepakt kon worden als een lampje was gaan
branden. De proefleider zei: 'Kijk eens goed', duwde het
deurtje open, pakie zelf het snoepje en gaf het aan het
kind. Na een tweede voorbeeld werd gezegd: 'Nu mag je het~
zelf doen'. Na de demonstratie werden de indicatielampjes
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boven de deurtjes tienmaal in a-selecte volgorde ingescha-
keld, waarna een snoepje gepakt kon worden. Als een kind
stil bleef zitten werd na 10 seconden gezegd: 'Pak het snoep-
je'. Dit laatste werd gezegd om het onderzoek op gang te
houden, omdat spontaan reageren bij autistische kinderen
vaak uitblijft. Het lampje bleef continu branden tot het
snoepje gepakt was.

VI. 1. 2. 5. Scoring

In totaal werd de taak tienmaal aangeboden. Als het juiste
deurtje werd geopend om het snoepje te pakken werd een
punt gegeven. Als acht van de tien keer de taak juist werd
uitgevoerd, voldeed de proefpersoon aan het criterium,
waaruit bleek, dat de indicatie begrepen was. Immers, een
dergelijke uitslag is zeer onwaarschijnlijk op grond van
toeval; de overschrijdingskans bedraagt 5,4~ (binominaal
toets). Het behalen van acht punten houdt dus in, dat de
betekenis van het lampje onmiddellijk duidelijk was.

VI.1.3. De hypothese

De in hoofdstuk IV. gestelde verwachting met betrekking
tot het begrijpen van een indicatie, werd als volgt ge-
operationaliseerd.
Hypothese VI.1.: de autistische kinderen verschillen in hun
prestaties op de in VI.1.2.2. beschreven indicatietaak niet
van die van de zwakzinnige kinderen.

VI.1.4. Resultaten

Tabel VI.1. toont het aantal kinderen uit de 5 onderzoeks-
groepen, die het criterium van 8 van de 10 punten behaalden
bij de indicatietaak.
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Tabel VI.1. Aantal kinderen uit de 5 onderzoeksgroepen,
dat het criterium behaalde

t -

I. 12 kinderen 3;6 jaar 11 1
II. 12 kinderen 4;6 jaar 12 0

III. 12 kinderen 5;6 jaar 12 0

IV. Aut. kinderen 5 2

V. Zwakz. kinderen 7 0

De tabel laat zien, dat alle 4;6 en 5;6 jarigen en de zwak-
zinnige kinderen het criterium behalen; bij de 3;6 jarigen
één kind niet. Van de autistische kinderen zijn er twee,
die het criterium niet halen.
Het resultaat van de autistische kinderen is niet signifi-
cant verschillend van dat der zwakzinnige kinderen; p- 0.50,
tweezijdig getoetst; McNemar (Daniel, 1978, p. 146 en Hays,
1973, p. 741). Er is ook geen significant verschil tussen
de autistische kinderen en de 3;6, 4;6 en 5;6 jarigen uit

dit onderzoek (de exacte toets van Fisher, tweezijdig
getoetst).
Hypothese VI.1. wordt niet verworpen.
De autistische kinderen kunnen in principe (zoals geopera-
tionaliseerd) een indicatie begrijpen. Dit betekent, dat er
een differentiatie is tussen een betekenisdrager en een
betekenis op het niveau van het vierde stadium van de senso-
motorische periode.

VI.2. De middel-doel relatie en de differentiatie
van de betekenisdrager en de betekenis op
het niveau van het vijfde stadium van de
senso-motorische periode

V I. 2. 1. In Zeiding

Autistische kinderen kunnen leren gebruik te maken van de

middel-doel relatie. Bij het gebruik van de toetsenbox uit
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onderzoek V.3. was dit het geval.
Eerder (op p. 60) werd uiteengezet, dat het inzicht in de
middel-doel relatie in het Vierde stadium, afhankelijk is
Van het eigen handelen. Doel en middel zijn hier nog weinig
gedifferentieerd. In het Vijfde stadium worden nieuwe mid-
delen om een doel te bereiken ontdekt, terwijl in het vierde
stadium bekende schema's als middel gebruikt werden. In
het vijfde stadium ontdekt een kind al experimenterend eerst
dat het bijvoorbeeld een horloge dichterbij kan halen, door
aan de ketting van het horloge te trekken. De ketting is
echter nog geen instrument, maar de uitbreiding van het
object. Als een stok of een harkje gebruikt wordt om het
horloge te pakken is er pas echt instrumentgebruik. Hierbij
is er sprake van bewust gebruik van inzicht in relaties
tussen objecten, onafhankelijk van het eigen handelen. Het
kind begrijpt nu de betekenis, die het instrument heeft als
middel en de betekenis, die het instrument heeft om het doel
te bereiken. We willen nu vooral onderzoeken of de autis-
tische kinderen spontaan inzicht hebben in de middel-doel
relatie.

VI.2.2. Methode van onderzoek

VI.2.2.1. Proefpersonen

11 Autistische kinderen en 11 zwakzinnige kinderen namen

deelaan het onderzoek (dezelfde groep als in hoofdstuk V.3.

p. 108 ) .

VI.2.2.2. De taken

Om de middel-doel relatie te onderzoeken werd gebruik ge-
maakt Van een proefopstelling Van Piaget (1952), die door
U'lgiris en Hunt (1975) als een onderdeel van hun test is
opgenomen.
Er zijn twee proefopstellingen waarmee inzicht in de middel-
doel relatie werd nagegaan.
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1. Een bakje met een snoepje was buiten het bereik van
het kind geplaatst. Er was een touwtje aan het bakje vast-
gebonden, dat binnen handbereik van het kind lag. Door aan
het touwtje te trekken kon het bakje dichterbij getrokken
worden.
2. Buiten het bereik van het kind lag een snoepje. Voor het
kind werd een 'harkje' geplaatst, waarmee het snoepje dich-
terbij geharkt kon worden.
Volgens de procedure van U'lgiris en Hunt wordt eerst afge-
wacht of het kind spontaan aan het touwtje trekt of het
harkje gebruikt (20 seconden). Daarna wordt een demonstratie
gegeven en wordt de opdrachtsituatie opnieuw aangeboden.

VI.2.2.2.3 MateriaaZ

Aan een bakje van aluminium (10 x 10 cm.) met een opstaande
rand van 1 cm. zat een oog, waaraan een touwtje bevestigd
kon worden.
Het 'harkje' was van hard plastic. De stok was 20 cm. lang.
Aan het einde van de stok was een plastic plaatje (8 x 4 cm.)
bevestigd.

VI.2.2.4. Procedure

Iedere taak bestond uit twee fasen. Na het klaarzetten van
de proefopstelling werd gezegd: 'Pak het snoepje'. Eerst
werd 20 seconden afgewacht of het kind spontaan aan het
touwtje zou trekken of het harkje zou gebruiken. Als spon-
taan handelen uitbleef deed de proefleidster voor hoe het
snoepje gepakt kon worden. Als een demonstratie nodig was,
werd vervolgens de opdracht opnieuw gegeven.

VI.2.2.5. De scoring

Er werd gescoord of een kind spontaan, na demonstratie of
helemaal niet het snoepje pakte door eerst gebruik te ma7cen
van het touwtje en daarna van het harkje.
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VI.2.3. Resultaten bij normale kinderen volgens U~giris en
Hunt (1975)

U2giris en Hunt vonden, dat een groep normale kinderen
(N-80) taak 1. kan oplossen met 13 maanden en taak 2. met
18 maanden; zij rekenden de taak ook goed als die nà demon-
stratie opgelost werd. Deze resultaten laten zien, dat zeer
jonge normale kinderen deze taak kunnen uitvoeren.

VI.2.4. De resuZtaten van het onderzoek

Onderstaande tabel VI.2. laat zien hoeveel autistische en
zwakzinnige kinderen spontaan, na demonstratie of helemaal
niet, taak 1, en taak 2. oplosten.

Tabel VI.2. Aantal kinderen, dat inzicht in de middel-doel
relatie toont: spontaan, na demonstratie, of
helemaal niet

Taak 1. Taak 2.

Spontaan Nà Niet Spontaan Nà Niet
demor.stratie demonstratie

Aut. kinderen 2 8 1 4 4 3
Zwakz. kinderen 5 6 0 8 3 0

Zoals we al vermoedden kunnen de meeste autistische kinderen
na demonstratie het middel-doel probleem oplossen.
We zullen nu het 'spontane' inzicht toetsen. Hiervoor zullen
we de individuele resultaten laten zien, zoals ze bij elkaar
horen volgens de rangschikking van de gematchte paren. Een
t geeft aan of een kind inzicht heeft in de middel-doel
relatie.
Taak 1.
autistische kinderen: - - - - - t - - - - t
zwakzinnige kinderen: f f- t f- f----
Taak 2.
autistische kinderen: - - - f ~ f - - - - t
zwakzinnige kinderen: f t f- t- f- f t t
Het verschil tussen de resultaten Van de autistische en zwak-
zinnige kinderen werd getoetst met McNemar ( Daniel, 1978;
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p. 146 en Hays, 1973, p. 741). De twee verschillen zijn
niet significant: taak 1.: p-.25; taak 2.: p-.71; tweezij-
dig getoetst.
In principe kunnen de autistische kinderen dus inzicht heb-
ben in de middel-doel relatie. Dit resultaat is in overeen-
stemming met Cursio (1978), die ook vindt, dat niet-
sprekende autistische kinderen dit inzicht hebben. Cursio
heeft echter niet het spontane inzicht onderzocht, maar
rekende een taak ook goed als hij na demonstratie werd
opgelost. Ofschoon er geen significant verschil is tussen
de autistische en zwakzinnige kinderen, heeft meer dan de
helft van de autistische kinderen toch geen spontaan in-
zicht in de middel-doel relatie. Deze kinderen zullen ook
moeíte hebben met de differentiatie van betekenisdrager en
betekenis op het niveau van het vijfde stadium.

VI.3. Betekenisdrager en betekenis op representa-
tief niveau; het zesde stadium van de senso-
motorische periode en de periode van het
préconceptuele denken

In hoofdstuk V.2. p. 101 e.v, worden de resultaten beschreven
van imitatief en symbolisch-representatief gedrag van autis-
tische kinderen. Dit onderzoek is ook afgeleid uit de theo-
rie van Piaget: '....le jeu symbolique représente une situation
sans rapport direct avec 1'objet qui lui sert de prétexte,
cet objet présent servant simplement à evoquer la chose
absente' (Piaget, 1968, p. 103).
Geïnterpreteerd volgens de theorie van Piaget zijn deze
resultaten als volgt samen te vatten:
1. Uitgestelde imitaties blijken mogelijk te zijn, waardoor
het 'image mental' gevormd kan worden.
2. Een object werd vrijwel niet gebruikt om een handeling
aan te duiden,die betrekking had op het tegengestelde ob-
ject (het afwezige object).
Wing et al. (1977) vinden eveneens, dat zwakzinnige autis-
tische kinderen van 5 tot 14 jaar geen symbolisch spel ver-

129



tonen.
De symboolfunctie ontwikkelt zich bij zwakzinnige autisti-
sche kinderen niet op representatief niveau. Hier vertonen
zij een specifieke uitvaller.

VI.4. Samenvatting van het onderzoek afgeleid
van de theorie van Piaget

Volgens de theorie van Piaget is de ontwikkeling van de
symboolfunctie een proces van differentiatie van de relatie
tussen de betekenisdrager en de betekenis. De relatie die
er tussen beiden is, is de verwijzing: de betekenisdrager
verwijst naar de betekenis.
Aanvankelijk (eerste en tweede stadium van de senso-motori-
sche periode) zijn betekenisdrager en betekenis als een
eenheid in de waarneming gegeven. Piaget spreekt hier van
signalen. Hier is sprake van intrinsiek (zie p. 133) ver-
wijzen.
De differentiatie tussen betekenisdrager en betekenis wordt
tot stand gebracht als het kind de middel-doel relatie
leert hanteren (derde, vierde en vijfde stadium).
Daarna kan in het zesde stadium van de senso-motorische
periode, tijdens het spel, de verwijzing expliciet bedoeld
worden en is er sprake van symboolgebruik. Het symbool is
hierbij als betekenisdrager gekozen en niet conventioneel
bepaald. 'I1 nous faut reserver le terme de 'symbole' aux
signifiants 'motivés', c'est à dire présentant un rapport
de ressemblance avec le signifié, en opposition avec les
'signes' qui sont 'arbitraires' (c'est à dire conventionnels
ou socialement imposés)' (Piaget, 1968, p.68 -69). Symboal-
gebruik houdt een intentionele keuze in: 'Un 'symbole' est
une image evoquée mentalement ou un objet matériel choisi
intentionnellement pour désigner une classe d'actions ou
d'objets' (Piaget, 1977, p. 169-170).
Schematisch (schema VI.1.) kan de ontwikkeling van het pro-
ces van differentiatie tussen betekenisdrager en betekenis,

130



die zich manifesteert als een ontwikkeling in de verwij-
zing, als volgt worden weergegeven:

Schema VI.1.

Eerste en tweede stadium van de senso-motorische

Fase I. Periode.
Intrinsieke verwijzing in de waarneming.

Derde, vierde en vijfde stadium van de senso-

Fase II, motorische periode.
Differentiatie van de verwijzing tijdens de ontwik-
keling van het inzicht in de middel-doel relatie.

Zesde stadium van de senso-motorische periode.

Fase III. ~Image mental' verwijst naar betekenis.
Het 'image mental' berust op imitatie;
in het spel wordt het verwijzen expliciet bedoeld.

Met betrekking tot fase II. en III. werd onderzoek gedaan.
Ontwikkelingsfase I. werd niet onderzocht. Uit onderzoek
van Cursio (1978) was gebleken, dat autistische kinderen op
dit niveau geen problemen vertoonden.
Om na te gaan waar de ontwikkeling bij autistische kinderen
vastloopt, werden taken geconstrueerd, die twee van de in
schema VI.1. geschetste ontwikkelingsprocessen (II. en III.)
operationaliseerden. Het werd aannemelijk gemaakt, dat de
taken die werden aangeboden, door normale jonge kinderen
op de leeftijd van 2 tot 5 jaar konden worden uitgevoerd.
Een groep zwakzinnige kinderen werd ingevoerd ter cor~tróle
van een laag mentaal niveau. Als autistische kinderen be-
paalde taken niet uitvoeren en zwakzinnige kinderen wel,
is er sprake van een specifieke uitvaller.
Het resultaat van het onderzoek laat zien dat:
In Fase II. verwijzing op het niveau van het vierde stadium
geen probleem is. De helft van de autistische kinderen
moeilijkheden heeft in het spontaan instrumentgebruik (vijf-
de stadium). Er kon echter niet gesproken worden van eeri
specifieke uitvaller, omdat het verschil in prestatie met
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zwakzinnige kinderen niet significant was.
In Fase III. de autistische kinderen een specifieke uitval-
ler vertonen. Ofschoon zij wel over een 'image mental' be-
schikken, vertonen zij hier geen expliciet verwijzend ge-
drag.
Uitgaande van de theorie van Piaget komt naar voren, dat de
autistische kinderen in het zesde stadium van de senso-
motorische periode een specifieke uitvaller vertonen, omdat
het expliciet verwijzen ontbreekt.
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HOOFDSTUK VII. INTERPRETATIE VAN DE ONDERZOEKSRESULTATEN

De onderzoeksresultaten hebben laten zien, dat er bij de
autistische kinderen een specifieke uitvaller in het ver-
wijzen is, zowel op niet-representatief als op representa-
tief niveau, hetgeen respectievelijk intrinsiek en expliciet
verwijzen werd genoemd.
Tegen de achtergrond van verwijzend en intentioneel gedrag
zullen de onderzoeksresultaten geïnterpreteerd worden.
Eerst volgt een theoretische plaatsbepaling.

VII.1. De ontwikkeling van verwijzend en intentio-
neel gedrag

VI I. 1. 1. InZeiding

In de voorafgaande twee hoofdstukken introduceerden we de
term 'expliciet verwijzen', waar Piaget spreekt van
'signifiant motivés' en Werner en Kaplan spreken over een
'intentional act of denotative reference'.
Volgens deze auteurs ontwikkelt 'expliciet verwijzen' zich
uit hetgeen we 'intrinsiek verwijzen' genoemd hebben, dat
reeds snel na de geboorte mogelijk is.
Het begrip 'intrinsiek verwijzen' vergt een nadere omschrij-
ving. De term 'intrinsiek verwijzen' werd ontleend aan
Luijpen. In onderstaand citaat wordt duidelijk wat hiermee
bedoeld wordt:
'Wanneer ik een huis waarneem, dan schrik ik er niet voor
terug te zeggen dat ik werkelijk een huis zie, terwijl ik
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eigenlijk slechts een bepaald profiel van het huis zie. Ik
zie de voorkant, een van de zijkanten en een gedeelte van
het dak, maar de achterkant, de andere zijkant en een ander
gedeelte van het dak zie ik eigenlijk niet. Ik zou die on-
geziene zijden van het huis wel kunnen zien, als ik mijn
standpunt in de ruimte met betrekking tot het huis zou
wijzigen.
De waarneming als totaliteit bestaat niet uit aan elkaar
geplakte deel-akten. Want ieder profiel van het waargenomen
huis verwijst intrinsiek naar andere profielen, die zullen
verschijnen, wanneer ik van standpunt verander.
Ieder actueel verschijnend profiel verwijst dus intrinsiek
naar potentieel verschijnende profielen, en dit betekent
dat zonder deze verwijzing het actueel verschijnende niet
is wat het is'. (Luijpen, 1971, p. 120-121-122). De waar-
neming sluit volgens Luijpen niet. alleen actualiteits- en
potentialiteitsmomenten in, maar ook een relatie van een
figuur tegen zijn achtergrond. 'Elk voorwerp verschijnt als
een bepaalde 'figuur' tegen een achtergrond, het verschijnt
tegen een horizon van betekenissen'. (Luijpen, 1971, p. 123).

VII.1.2. Van intrinsiek naar expliciet verraijzen voZgens
Piaget

'Intrinsiek verwijzen' wordt aangetroffen in hetgeen Piaget
beschrijft als signaal- en indicatiebegrip: 'C'est le
signifiant concret, lié à la perception directe .... dont
la signification (le 'signifié') est un objet ou un schème
sensori-moteur' (Piaget, 1977, p. 170).
Bij het symboolgebruik wordt het 'signifiant' bewust gekozen
om er een 'signifié' mee aan te duiden; dit wil zeggen, dat
de relatie van het 'signifiant' en het 'signifié', die oor-
spronkelijk intrinsiek opgevat werd (bij het signaalbegrip),
nu expliciet aangegeven wordt. De oorspronkelijke eenheid
van het 'signifiant' en het 'signifié' is hier gedifferen-
tieerd. Deze differentiatie komt tot stand tijdens de ont-
wikkeling van de intentionele adaptaties. Piaget spreekt van
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intentionele adaptaties als doel en middel gedifferentieer.d
worden.
Zoals we in hoofdstuk III., p. 45 gezien hebben, ontwikkelt
de intentionele adaptatie zich volgens Piaget vanaf het mo-
ment, dat een kind een effect in zijn omgeving tot stand
kan brengen. Hoewel Piaget meent, dat dit pas met het ont-
staan van de secundaire kringreacties mogelijk is, blijkt
dit reeds snel na de geboorte mogelijk te zijn (p. 69).
Deze vorm van intentioneel of doelgericht gedrag kan een
'instrumentele rudimentaire intentíe'~ genoemd worden om
aan te geven, dat dit de basis is van waaruit het bewuste
gebruik van de middel-doel relatie (instrumentgebruik) ont-
staat, hetgeen nodig is, om expliciet te kunnen verwijzen.
De rol die de sociale interactie speelt in de ontwikkeling
van het expliciet verwijzen en de symboolfunctie wordt door
Piaget niet beschreven. Piaget ontkent de invloed van de
sociale omgeving op de ontwikkeling niet (Piaget, 1973);
deze invloed is zijns inziens vooral werkzaam via de
imitatie.
Trevarthen (1977) laat zien, dat al vroeg in de sociale
wereld een zeer gedifferentieerd patroon van interactie
mogelijk is, dat bovendien anders is dan het patroon van
interactie met objecten, waar Piaget de nadruk op legt. De
mogelijkheid om tot expliciet verwijzen te komen is via de
ontwikkelingslijn van de sociale interactie duidelijk aan-
wezig. We zullen deze ontwikkelingslijn nu bespreken.

VII.1.3. De ontmikkeZing van de intentionaZitetit en het ex-
pZíciet vero~ijzen in de d~adische conmrunicatie

VII.1.3.1. DiaZoogkenmerken in de dyade

In de sociale wereld treffen we al vroeg interacties tussen
moeder en kind aan, met een dialoogkenmerk. Trevarthen (1977)

~De term 'rudimentaire intentie' is ontleend aan Trevarthen
(1979), die hiermee de communicatieve intentionaliteit be-
doelt.Intentionaliteit in zijn oorspronkelijke betekenis.
is doelgerichtheid (Mackay, 1972).
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filmde interacties tussen moeders en baby's van 6-12 weken
oud, die rechtop gezeten waren in een speciale stoel. 'Slow-
motion'-analyses van de films toonden aan, dat baby en moe-
der elkaar ontmoeten als gelijke partners in de interactie:
als 'mutually reactive intentional agents, both accepting
communication as an attractive goal in itself. This would
appear to explain why co-operative exchange is mutually
reinforcing between them'. (Trevarthen, 1977, p. 238).
'The communications which we obtain are rich enough in
structure to establish that human infants are endowed with
a specialized mechanísm for human behavioural exchange and
their expressions may exercise a powerful control influence
over those of an adult partner when the infant is no more
than eight weeks of age'. (ibid,,1977, p. 238). Volgens
Trevarthen is dit gedrag aangeboren en wordt niet ontwikkeld
door imitatie of een leerproces. Uiteraard zijn bij de dif-
ferentiatie van dit gedrag wel een leerproces en imitatie
betrokken. Baby's beschikken dus over intenties, althans
over rudimentaire intenties volgens Trevarthen. Trevarthen
vindt, dat de bewegingen van baby's tijdens sociale interac-
ties opmerkelijke temporele regulaties vertonen. Bijvoor-
beeld in het begroetingsceremonieel is afwisselend gedrag te
zien, waarin de moeder knikt met haar hoofd, glimlacht,
'dag' zegt; en de baby kraait van plezier en beweegt. De
bewegingen van het kind en de volwassene tijdens de communi-
catie tonen aan, dat beiden handelen op basis van dezelfde
bewegingselementen, die in elkaar grijpen. Beide partners
proberen hun handelingen op elkaar af te stemmen, zodat ze
optimaal in het temporele patroon passen. Dit houdt in, dat
de baby zich aanpast aan veranderingen die hij in de omge-
ving waarneemt. Dus, actiepatronen van de baby zijn gericht
op het teweegbrengen van bepaalde consequenties; dit zijn
volgens Trevarthen rudimentaire intenties.
In dit type gedrag van het begroetingsceremonieel is te
zien, dat de partners in de dyade om beurten de begroeting
uitvoering ('turn-taking'). In deze beurtwisselingen blijkt:
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1. Waarnemen van contingentie.
2. Rudimentaire intentionaliteit: het gericht zijn op het
teweeg brengen van een communicatief effect. De baby brengt
effecten teweeg met behulp van de eigen gelaatsuitdrukkin-
gen en bewegingen. De baby communiceert met behulp van ex-
pressieve bewegingen (Trevarthen, 1979).
3. 'Shared control': het gedrag van de twee partners is voor
elkaar voorspelbaar. Zij delen ('share') gezamenlijke in-
tenties. Trevarthen spreekt van 'primaire intersubjectivi-
teit'.
De op~atting van Trevarthen wordt gesteund door andere on-
derzoekers. Papou~ek en Papou~ek (1975) analyseerden even-
eens de interacties tussen moeder en kind. De interactie
is volgens de auteurs reciproque; beide partners stimuleren
elkaar wederzijds. Volgens hen kan de baby ook het contact
met de moeder actief gaan vermijden als zij herhaaldelijk
de baby verlaat zonder afscheidsritueel (Papou~ek en
Papou~ek, 1975).
Brazelton et al. (1975) onderzochten evenals Trevarthen
'face-to-face' interacties van moeder en kind (5 maanden
oud). De auteurs komen tot dezelfde conclusie als
Trevarthen, namelijk, dat de baby intentioneel handelt.
Deze onderzoekers observeerden ook het gedrag van baby's
als moeders hun gezicht strak hielden zonder expressie. Dit
produceerde bij de baby's dramatische reacties van hulpe-
loosheid, verdriet en het hoofd afwenden. Volgens deze
auteurs is de vroege sociale interactie van moeder en baby
'a mutually regulated system in which both partners modify
their actions in response to the feedback provided by their
partner. It is surprising how early the infant plays an
active role' (Brazelton et al., p. 147). Het doel van de
baby is hierbij het verkrijgen van 'affective synchrony'
(Brazelton et al., p. 147). Deze synchronie is vanaf de
geboorte te zien. Het gedrag van baby's (3 weken oud) in
sociale interacties is volgens deze auteurs geheel verschil-
lend van het gedrag, dat zij vertoonden tijdens object-
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interacties. Deze laatste interacties worden gekenmerkt
door volkomen in het object op te gaan, gevolgd door een
abrupte afwending. Sociale interacties verlopen daarentegen
vloeiend en ritmisch.
Kaye (1977, 1979) analyseerde het gedrag van moeder en kind
tijdens de voedingssituatie. Reeds in een vroeg stadium
oefent de baby effect uit op het gedrag van de moeder, waar-
door een vast patroon van interactie ontstaat waarin beiden
hun rol kennen, zodat wederzijds voorspelbaar gedrag ont-
staat. Een baby zuigt volgens Kaye altijd gedurende een
bepaalde periode, waarna gepauzeerd wordt. Moeders blijken
nu geneigd te zijn hun kinderen te gaan wiegen als ze pau-
zeren, omdat ze denken dat het kind aangemoedigd moet worden
om weer te gaan drinken. Dit blijkt echter het tegengestelde
effect te hebben: de pauzes gaan langer duren. Maar, binnen
14 dagen is dit patroon weer veranderd en heeft de moeder
het wiegen verkort tot even wiegen en direct stoppen, zodat
de pauzes korter worden. Volgens Kaye heeft het gedrag van
het kind (om te wachten met zuigen tot de moeder met wiegen
stopt) inderdaad effect op de moeder. Ook blijkt uit Kaye's
onderzoek, dat in de dyadische interactie met de ander een
organisatie ontstaat, die temporeel. geordend is. Door de
temporele ordening ontstaat zekerheid over de te anticiperen
respons van de ander.
Het is aannnemelijk, dat baby's vanaf de geboorte uitgerust
zijn met de functies die nodig zijn voor een dialoog: waar-
neming van contingentie, communicatieve rudimentaire inten-
tionaliteit en 'shared intentions'. Vanaf het begin is het
kind op communicatie gericht. Uit de analyses van verschil-
lende onderzoekers is gebleken, dat vanaf de geboorte
effecten in de sociale wereld teweeg worden gebracht. Deze
effecten worden waargenomen en leveren weer feedback voor
het gedrag. Signalen, gelaatsuitdrukkingen zijn het middel
om effecten in de communicatie teweeg te brengen. Dit bete-
kent in feite, dat het kind signalen begrijpt en gebruikt.
Deze gedragswijzen vormen een geheel eigen uitgangspunt
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voor de ontwikkeling van het expliciet verwijzen en van
de symboolfunctie. In het communicatiesysteem is de verwij-
zing en de intentie tegelijk gegeven: een signaal is ver-
wijzend en intentioneel. De betekenis ligt in de sociale
wereld.
Dit standpunt is ontleend aan Van Meel's (1982) opvatting
over de ontwikkeling van het denken. Van D4ee1 betoogt, dat
de gangbare ontwikkelingspsychologische theorieën, die de
oorsprong van het denken trachten te verklaren vanuit de
instrumentele interactie van het jonge kind met zijn phy-
sische omgeving, ontoereikend zijn. Denken is niet slechts
'een serie geïnternaliseerde handelingen, die als 'verleng-
stuk' uit het geheel van onze ingrepen in de physische we-
reld isontstaan, het is ook en op evenwaardige, even oor-
pronkelijke wijze een communicatieve handeling, stoelend
op het gebruik van communicatiesystemen, die vermoedelijk
al van de geboorte af, althans in ruwe vorm (we gebruikten
het woord 'blauwdruk') gegeven zijn'. (Van Meel, 1982).
De taal is een verlengstuk van de vroegste communicatie-
systemen. Deze vroege communicatiesystemen maken gebruik
van signalen en gebaren om intenties en informaties over
te dragen. Het gebruik van deze communicatiesystemen hoeft
niet geleerd te worden. Zij zijn bij de mens geënt op
phylogenetische communicatiesystemen, waarin reeds signaal-
en symboolgebruik aanwezig is. De hogere primaten gebruiken
niet alleen signalen waarbij faciale expressies (bijvoor-
beeld tanden laten zien) en vocalisaties (bijvoorbeeld
grommen) als informatiedrager fungeren; zij gebruiken ook
gebaren. Van Meel verwijst hierbij naar Plooy. Plooy (1978)
observeerde bij chimpansees het gebruik van gebaren in de
communicatie , niet alleen in bekende, maar ook in nieuwe
situaties.
Van Meel toont aan, dat het gebaar de schakel is in een
ontwikkelingspsychologische theorie van het denken, die
een evolutionaire basis heeft en stoelt op communicatie-
systemen.
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Het gebaar speelt mijn inziens een belangrijke rol in de
ontwikkeling van signaalgebruik naar symboolgebruík. Als
informatiedrager is het gebaar in de communicatie geënt
op een aangeboren systeem, dat op communicatie is inge-
steld (Van Meel, 1982). De verwijzende, intentionele be-
weging van het gebaar is, zoals Van Meel in zijn kritiek
op Clark (1978) aantoont, geen proces van instrumentele
conditionering.

VII.1.3.2. Het gebaar als signaal en symbool

Uitgaande van de signaalfunctie gebruikt een kind al vroeg
gebaren. Niet alleen met behulp van gezichtsuitdrukkingen
worden in de communicatie effecten teweeg gebracht, maar
ook met vocalisaties. In dit opzicht is het huilen van
baby's zeer effectief. Dat een baby met zijn huilen effect
beoogt, blijkt als er pauzes in het huilpatroon worden in-
gelast in afwachting van een reactie van de omgeving
(Bruner, 1977, 1978).
Een ander medium om in de communicatie informatie over te
dragen is het bewegingspatroon. Een bekend gebaar dat jonge
kinderen al vroeg gebruiken is het handen omhoog steken
om opgepakt te worden (Lock, 1978). Hier wordt een gebaar
gebruikt als signaal: als de moeder naar het kind toegaat,
verwijzen de uitgestoken handen van het kind intrinsiek
naar het opgepakt worden. Het gebaar als betekenisdrager
geeft een directe relatie aan met een betekenis; het is
een signaal als een 'elicitor of action' (Werner en Kaplan,
1963, p. 14). Ditzelfde gebaar kan zich ontwikkelen tot
een symbool. Als het handen-opsteek gebaar in de communi-
catie gebruikt wordt als een beweging die naar iets anders
verwijst, bijvoorbeeld om getroost te worden, om het bord
met eten te krijgen, wordt het tot symbool. Dezelfde ont-
wikkeling zien we ook optreden bij o.a. het hoofdafwenden,
de 'wegduwbeweging', het zogenaamde 'showing off':
- hoofd afwenden wordt eerst als signaal gebruikt als het
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kind geen eten meer wil; als symbool wordt deze beweging
gebruikt als het kind bijvoorbeeld geen contact meer wil
of wil ophouden met een spelletje;
- Werner en Kaplan (1963) beschrijven een ontwikkeling
waarbij een kind een afkeer voor bepaalde dingen uitte door
ze weg te duwen; later werd dit gebaar als symbool gebruikt
om iets te ontkennen;
-'showing off' (Bates, zie p.72): een bepaald maniertje,
dat eerst de volwassene aan het lachen maakt, wordt ge-
bruikt om aandacht te trekken.
We zien dus in de dyadische communicatie een geheeleigen ont-
wikkeling voorkomen van signaal- naar symboolgebruik met
als medium het gebaar. De eerste signalen kunnen uitgroeien
tot symbolen.
Analoge ontwikkelingen kunnen in het vocale vlak worden
aangetroffen. In het dagelijkse leven gaan gebaren bijna
altijd gepaard met vocalisaties. Het wijsgebaar vervult een
bijzondere rol (Werner en Kaplan, 1963; Greenfield en
Smith, 1976; Bruner, 1975, 1977, 1978), in het tot stand
komen van het woordbenoemen (zie p. 52 en 53).

VII.1.4. Van intrinsiek naar expliciet ver~aijzen volgens
Werner en Kaplan

Werner en Kaplan leggen de nadruk op de intrinsieke ver-
wijzing in de 'sharing-situatie', waarin moeder en kind
samen een object contempleren, als uitgangspunt voor het
expliciet verwijzen en het symboolgebruik. Via de gezamen-
lijke objectinteracties van moeder en kind kan de ontdekking
van relaties tussen objecten plaatsvinden, maar ook van
het wijsgebaar.
Het wijsgebaar neemt een bijzondere plaats in onder de ge-
baren. Het neemt naar mijn mening een middenpositie in tus-
sen het signaal en het symbool; het is de uiterlijk waar-
neembare expressie van de communicatieve v~rwijzing en de
intentionaliteit. Het wijsgebaar is effectief omdat het
gecombineerd kan worden met vocalisaties, waardoor in de
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gezamenlijke objectinteractie, een object dat bedoeld wordt
precies kan worden aangegeven.
Met het wijsgebaar is het kind in staat opzettelijk iets
voor de ander aan te duiden. Hiermee komt het communicatie-
Ve aspect Van de Verwijzing uit de 'sharing-situatie' tot
differentiatie en wordt de intentionaliteit als sociale
handeling zichtbaar.
Als een symbooldrager gekozen wordt om er voor de ander
(sociaal) bewust iets anders mee aan te duiden, is er sprake
Van expliciet verwijzen. Het wijsgebaar is hierbij als
mentale handeling geïnterioriseerd.

VII.1.5. Samenvatting

We geven nu een samenvatting van de drie ontwikkelings-
lijnen. Twee ervan zijn gebaseerd op de theorie van Piaget
en die van Werner en Kaplan. De derde ontwikkelingslijn
ís gepostuleerd op grond van empirisch onderzoek dat in
de literatuur vermeld is met betrekking tot de ontwikkeling
van de dyadische interactie tussen personen.
Een samenvatting van de ontwikkelingslijnen van het ver-
wijzen en de intentionaliteit wordt in onderstaand schema
VII.1. weergegeven.

Schema VII.1.
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Piaget
Interactie met de fysische
o eving

Dyade:
~Interactie met personen

Wernez en Kaplan
Triade: Gezamenlijke
objectinteractie

-int~insiek verwíjzen in de -'sharing' van intenties -'sharing' van een object
waarneming van de fysische -rudimentaire cocmnunica- van contemplatie
omgeving tieve intentie: een -gezamenlijk intrinsiek ver-
-rudimentaire instrumentele communicatief effect wijzen
intentie: een effect teweeg brengen
teweeg brengen in de -signaal geeft de intentie
fysische omgeving aan en verwijst naar

sociale betekenis- - - - -

- - - - - - 7 -
-tot stand komen van inten-

- - - - - - t- - - - - - ~
-gebaar wordt a1s signaal

- - - - - - - ` - - - - - -
-communicatief wijsgebaar,

tioneLe adapties communicatief gebruikt waarin de intentionaliteit
-instrumentele intentiona- -gebaar is verwijzend en als sociale handeling zicht
liteit: bewust de míddel- intentioneel, de betekenis baar wordt, waarmee een doe
doel relatie gebrui.ken is sociaal wordt aangegeven
(instrumentgebruik)

------~------ ------ 1------- -------~------
-expliciet verwijzen: be- -expliciet verwijzen: ge- -expliciet verwijzen heeft 2
wust met iets naar iets baar wordt als symbool aspecten, die tegelijk be-
anders, dat afwezig is communicatief gebruikt wust bedoeld worden:
verwijzen -symbool verwijst naar iets .iets verwijst naar iets
dit houdt in: anders; de betekenis is anders,

-bewuste instrumentele in- sociaal .en dit is ook sociaal be-
tentionaliteit dit houdt in: doeld

-bewuste communicatieve -de intentionaliteit is:
intentionaliteit het geinterioriseerde

wijsgebaar

In de opvattingen van Piaget en Werner en Kaplan vinden en-
kele van deze ontwikkelingen in de loop van het tweede le-
vensjaar plaats, zoals instrumentgebruik en wijzen. Een
kind zal in het algemeen pas na het tweede levensjaar regel-
matig alsof-spel gaan vertonen (zie p. 63). In ons onder-
zoek hebben we aangetroffen dat onze taken, die betrekking
hadden op het gebruik van symbolisch-representatief gedrag,
met 4;5 jaar regelmatig werden uitgevoerd. In het dagelijks
leven is het wellicht mogelijk dat kinderen deze ontwikke-
ling op een iets vroeger tijdstip vertonen, dan in onze
experimentele situatie werd aangetroffen.

VII.2. Verwijzing en intentionaliteit bij de
autistische kinderen

Het functioneren van de autistische kinderen zal nu bespro-
ken worden tegen de achtergrond van de drie ontwikkelings-
lijnen, die in het voorafgaande geschetst zijn.
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VII.2.1. De ontwikkeZíngsZi~n van de interactie met de
fysische omgeving (Piaget)

Op twee niveaus van differentiatie van betekenisdrager en
betekenis zal de ontwikkeling van de autistische kinderen
besproken worden, toegespitst op het verwijzen en de inten-
tionaliteit:
- de differentiatie Van betekenisdrager en L-etekenis in de

eerste Vijf stadia Van de senso-motorische periode
- betekenisdrager en betekeiiis in het zesde staclium van de

senso-motori,sche periode.

VII.2.1.1. De differentiatie van betekenisdrager en betekenis
in de eerste vijf stadia van de senso-motorische
periode

De onderzoeksresultaten laten zien, dat de autistische kin-
deren in de eerste Vijf ontwikkelingsstadia geen specifieke
uitvaller vertonen. Het begrijpen van een indicatie op het
niveau Van liet vierde stadium houdt in, dat er een differen-
tiatie van het intrinsiek Verwijzen heeft plaats gevonden.
Bovendien betekent dit, dat er een eerste differentiatie is
in de middel-doel relatie, waarbij gebruik wordt gemaakt
Van een instrumentele rudimentaire intentionaliteit.
Bij het instrumentgebruik (vijfde stadium) is de instrumen-
tele intentionaliteit volledig ontwikkelt. Hoewel de autis-
tische kinderen hier geen specifieke uitvaller Vertonen,
gebruiken niet alle autistische kinderen spontaan het in-
strument. Uit dit gedeelte van het onderzoek blijkt, dat de
autistische kinderen in principe een verwijzing kunnen be-
grijpen als de betekenisdrager en de betekenis in de waar-
neming van de fysische omgeving aanwezig zijn.

VII.2.1.2. Betekenisdrager en betekenis in het zesde stadium
van de senso-.motorische periode

Dit is het stadium waarin de symboolfunctie ontstaat. Van
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symboolgebruik is sprake als de betekenisdrager verwijst
naar iets dat afwezig is. Symboolgebruik houdt in (p. 129
en 130) :
- van een aanwezig object gebruik maken (middel) om een
afwezig object, dat er enigszins op lijkt op te roepen en
ernaar te verwijzen (doel).
- een 'image mental' of een object intentioneel uitkiezen
om naar een klasse handelingen of objecten te verwijzen.
Dit veronderstelt:
a. instrumentele intentionaliteit
b. uitgestelde imitatie (-'image mental')
c. classiiiceren
d. verwijzing naar iets, dat niet in de waarneming aanwe-

zig is.
Waaraan voldoen de autistische kinderen uit het onderzoek ?
a. De autistische kinderen kunnen een instrumentele inten-
tionaliteit tot stand brengen.
b. De autistische kinderen kunnen een 'image mental' vormen
(VI.3., p. 129), dat wil zeggen, over een betekenisdrager
beschikken.
c. De autistische kinderen kunnen non-verbaal classificeren.
Bij de intelligentietest, de Kleuter-SON (zie p. 80) konden
alle autistische kinderen, die bij het onderzoek betrokken
waren, schijfjes op kleur, grootte en vorm sorteren. Zij
sorteerden 12 schijfjes op twee kleuren en 12 rondjes op
groot en klein. Verder sorteerden zij 6 vierkanten en 6
ruiten, die elk in drie verschillende kleuren waren uitge-
voerd. Meer dan de helft van de autistische kinderen was
bovendien in staat om een zestal kaarten met tekeningen,
op twee gezichtspunten te sorteren: een serie van 3 poppen
en 3 beren in verschillende standen (staand, zittend, voor-
overbuigend).
d. De verwijzing naar iets, dat niet in de waarneming ge-
geven is, komt niet tot stand (VI.3., p. 129).
De conclusie uit dit gedeelte van de interpretatie luidt:
geïnterpreteerd volgens de ttieorie van Piaget doorlopen
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autistische kinderen in de ontwikkelingslijn van de symbool-
vorming de eerste vijf stadia Van de senso-motorische perio-
de; op het niveau Van het zesde stadium kunnen ze een ver-
wijzing naar iets, dat niet in de waarneming gegeven is,
niet tot stand brengen, terwijl er wel instrumentele in-
tentionaliteít en een 'image mental' is en ze in staat zijn
tot non-verbaal classificeren.

VII.2.2. De onlz~ikkeZingslijn van de dyadische corrmrunicatie

Het uitgangspunt in deze ontwikkelingslijn is het begrij-
pen en gebruiken van signalen in de communicatie. Beteke-
nissen zijn vanaf het begin Van de ontwikkeling in de
sociale wereld gegeven; een baby is van meet af aan een
sociaal wezen (Ainsworth et al., 1974, M~nks, 1978). Bij
de opvatting van deze auteurs sluiten wij aan. Sommige
auteurs (o.a. Schaffer, 1971, 1977a, 1977b; Richards, 1974)
menen, dat eerst een leerproces plaats vindt alvorens het
gedrag van een baby sociale betekenis heeft.
4Ve Volgen bij de autistische kinderen de ontwikkeling, die
in het vorige hoofdstuk geschetst werd:
1. signaalgebruik
2. het gebaar als signaal
3. het gebaar en het woord als symbool.
Voor het schetsen Van de allervroegste ontwikkeling wordt
op klinische gegevens gesteund.

VII.2.2.1. Signaalgebruik

Klinische gegevens vermelden, dat autistische kinderen in
het eerste levensjaar stoornissen in het huilen hebben
en geen hechtingsgedrag vertonen (p. 40 en 41). Op
grond hiervan kan men concluderen, dat er een stoornis
is in het signaalgebruik. Signaalgebruik impliceert antici-
peren. Een onderzoek van Langdell (zie Hammes en Langdell,
1981) toonde aan, dat 8 autistische kinderen uit ons onder-
zoek weinig anticipatoir kijkgedrag vertonen in vergelij-
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king met de zwakzinnige kinderen. Ook in de 'face-to-face'-
dialoog, waarin het lachen als signaal een belangrijke
rol speelt, is het autistische kind gehandicapt. Speciaal
het jonge autistische kind wendt zijn blik af van het ge-
zicht van de ander. Het communicatiesysteem van het autis-
tische kind, van waaruit een ontwikkeling van signaal- naar
symboolfunctie ook tot stand kan komen, wijkt af van dat
van het normale kind.

VII.2.2.2. Het gebaar aZs signaaZ

Een bekend klinisch gegeven is, dat autistische kinderen
hun handen niet opsteken om opgepakt te worden. Dit karak-
teristieke sociale gebaar met zijn tegelijk intentioneel en
verwijzend karakter ontbreekt. Ook in het dagelijkse leven
maken de autistische kinderen meestal hun wensen of behoef-
ten niet kenbaar met gebaren. Als iets niet naar wens gaat,
kan dit getoond worden door hevig te gillen of een driftbui.
Dit gedrag is echter niet communicatief, maar hooguit effec-
tief als de interpretatie van de volwassene omtrent de oor-
zaak van de driftbui juist is.
t4ensen en behoeften worden wel vaak contextueel aangeduid,
bijvoorbeeld door vlakbij een bepaald voorwerp te gaan
staan of bij de deur te gaan staan als het kind naar buiten
wil. Deze voorbeelden zijn ontleend aan kinderen uit de
onderzoeksgroep; dat wil zeggen, dat ook op oudere leeftijd
(8 à 10 jaar) het gebruik van gebaren als signaal nog pro-
blematisch is.

VII.2.2.3. Het gebaar en het r~oord als symbooZ

De conclusie uit het onderzoek (zie p. 119) is, dat de
niet-sprekende autistische kinderen geen gebaren als symbool
gebruikten. De autistische kinderen imiteerden op een enkele
uitzondering na geen 'empty gestures'. (Hoofdstuk V. p. 101).
Bij één van deze kinderen werd duidelijk waargenomen, dat
hij precieze bewegingskopieën vertoonde. Dit betekent, dat
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als het ware de huls van het gebaar werd gebruikt, zonder
een verwijzende inhoud. Via imitatie kunnen autistische
kinderen zich de uiterlijke verschijning van een gebaar
eigen maken, maar het communicatief verwijzen naar een
betekenis ontbreekt dan als bedoeling bij het gebruik; het
autistisch kind gebruikt dan lege symbolen.
Analoog gedrag werd op verbaal gebied aangetroffen, voorzo-
ver de kinderen uit de onderzoeksgroep enige spraakontwik-
keling vertoonden. Van negen kinderen uit de onderzoeks-
groep werd de Reynell-test (Reynell Developmental Language
Scales, Revised, 1979) afgenomen. Op verzoek werden hierbij
door drie van deze kinderen plaatjes of voorwerpen benoemd.
Dat wil zeggen, dat drie kinderen in staat waren tot woord-
benoemen ('naming'). In de normale ontwikkeling is het
woordbenoemen vergelijkbaar met het gebruik van een gebaar
in het non-verbale vlak. De autistische kinderen noemden
woorden alsof het 'woordhulzen' waren, woorden zonder ver-
wijzing naar een betekenis.Het woordbenoemen leek niet meer
te zijn dan een klankassociatie in een bepaalde context.
Op een monotone manier leken associatieve klanken gerepro-
duceerd te worden, die contextgebonden waren (soms na
jarenlange training tot stand gekomen). Deze klanken stel-
len hooguit iets present in plaats van te representeren.
Werner en Kaplan (1963) spreken in dit verband van proto-
symbolen: 'protosymbols lack the intentional act by which
a vehicular form is taken to represent a referent' (47erner
en Kaplan, 1963, p. 17).
Niet alleen de kinderen uit de onderzoeksgroep vertonen een
dergelijke taalkwaliteit. Ook autistische kinderen, die een
enigszins grotere woord- en zinsproductie hebben en boven-
dien meer taalbegrip, vertonen dit soort taalgedrag.
Kanner (1973) noemt een voorbeeld van een autistisch Kind,
dat telkens als hij de koekepan zag 'Peter eater' zei, omdat
zijn moeder een keer 'Peter, Peter Pumpkin eater' tegen hem
gezegd had, terwijl ze toevallig op dat moment de koekepan
op de grond liet vallen. Sommige zinnen die een autistisch
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kind gebruikt, hebben een stereotiep en obsessief karakter
zoals de jongen die aan iedereen die hij tegenkomt telkens
opnieuw de vraag stelt: 'Welk merk auto heb jij ?". ida het
geven van een antwoord wordt de vraag herhaald. Zelfs al
gebruikt een autistisch kind deiktische woorden zoals,
'die' of 'deze', dan blijken ze niet te verwijzen naar een
bepaald doel, maar zijn het meer contextueel gebonden
stereotype phrasen (Langdell, 1980).
Bij de autistische kinderen worden dus wel de omhulsels
van de symbolen (vocaal en kinetisch) zichtbaar in het
gedrag, maar de symbolen zijn leeg,dat wil zeggen zij re-
presenteren niet en zijn niet gericht op het teweeg brengen
van een communicatief effect; dit laatste is de kern van
de signaalfunctie. Primair is dus de signaalfunctie ge-
stoord.
Ook bij autistische kinderen, die enige taal gebruiken
blijkt, dat hun taaluitingen niet gericht zijn op het te-
weeg brengen van een communicatief effect. Bekend is het
verschijnsel van het zogenaamde omkeren van het voornaam-
woord. Een jong autistisch kind zegt niet: 'ik wil een glas
melk',.maar 'wil jij een glas melk'. De zin 'ik wil een
glas melk' getuigt van de intentie om een effect bij de
ander teweeg te brengen; de zin 'wil jij een glas melk',
niet. Met 'wil jij een glas melk' geeft het autistische
kind een associatief verband aan, een relatie met een opeen-
volging van gebeurtenissen, die hij waargenomen heeft.
'Wil jij een glas melk', is een uiting van de moeder, die
direct daarna aan het kind een glas melk geeft. Door het
herhalen van de zin, die de moeder uitsprak bij het melk
geven, wordt de eerste stap gezet van een opeenvolging van
gebeurtenissen, die bij de moeder te zien waren.
Ouders van intelligente autistische kinderen, die een mid-
delbare school bezoeken, vertellen eveneens dergelijke
ervaringen van hun kinderen. Het grootste probleem van deze
autistische kinderen is, dat zij voortdurend onzeker en
verward zijn over het effect van hun taalgebruik op mede-
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scholieren. Andere kinderen blijken onverwacht beledigd
nadat een autistisch kind iets yezegd heeft, terwijl een
ander met hetzelfde gezegde succes had. Een ouder vertelde,
dat haar zoon meestal niets durfde te zeggen, tenzij hem iets
gevraagd werd, zodat hij een antwoord kon geven. Bij het
geven van het antwoord weet hij echter niet wanneer hij
op moet houden en merl:t pas aan de gezichtsuitdrukking van
de anderen, dat hij te veel gezegd heeft.
Conclusie:
In de communicatieve ontwikkeling uit zich bij zwakzinnige
autistische kinderen een deficiëntie van de signaalfunctie
waardoor de symboolfunctie niet tot ontwikkeling komt.
Autistische kinderen begrijpen niet welke communicatieve
effecten zijzelf en de ander teweeg kunnen brengen. Zij
participeren niet aan de gezamenlijke intenties, die aan
de tussenmenselijke relaties ten grondslag liggen.

VII.2.3. De ont~ikkeZingsZijn van de gezamenZi~ke object-
interactie (Werner en KapZan)

VII.2.3.1. De interactie met objecten

Zoals we in hoofdstuk III. gezien hebben, kan bij Werner en
Kaplan ook een ontwikkelingslijn onderscheiden worden, die
betrekking heeft op de interactie met objecten. Binnen deze
ontwikkelingslijn komt het intern schema tot stand, dat als
symbooldrager fungeert. Autistische kinderen contempleren
objecten (V.1., p. B9) en vormen uitgestelde imitaties
(V.2.4.5., p. 105). Het onderzoek in deze ontwik?telingslijn
leidt, vanuit de visie van Werner en Kaplan gezien, tot
analoge conclusies als die eerder geformuleerd zijn volgens
de theorie van Piaget: het intern schema, als basis voor
de symbooldrager, is aanwezig. De verwijzing naar iets
anders komt echter niet tot stand.

VII.2.3.2. De gezamenZijke objectinteractie

Het verwijzende aspect van de symboolfunctie, dat volgens
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Werner en Kaplan via de gezamenlijke objectinteracties van
moeder en kind tot stand komt, ontbreekt bij de autistische
kinderen (p.119 ). Verwijzen als mentale handeling steunt
op wijzen als sociale handeling in de visie van Werner
en Kaplan. De autistische kinderen vertoonden het communi-
catief wijsgebaar niet (V.3.1., p. 119). Ofschoon autisti-
sche kinderen een object contempleren, is het de vraag of
ze samen met een ander een object contempleren, hetgeen in
deze ontwikkelingslijn de uitgangssituatie is. Deze situa-
tie is namelijk sociaal en berust op het delen ('share')
van intenties.
De autistische kinderen bleken wel in staat het wijsgebaar
te volgen. Dit gedrag kan echter zonder communicatie tot
stand komen, omdat het berust op de waarneming van bewegin-
gen in de fysische wereld, die een intrinsieke verwijzing
inhouden. Dit vormt voor de autistische kinderen geen pro-
bleem.
De conclusie uit liet onderzoek, dat volgens de theorie van
Werner en Kaplan was opgezet, luidt: de autistische kinde-
ren kunnen bij de symboolfunctie de verwijzing niet tot
stand brengen, liet communicatief wijsgebaar, dat de basis
moet zijn voor het verwijzen als geinterioriseerde sociale
handeling, komt niet tot ontwikkeling.

VII.2.4. Samenvatting en concZusie

Onderstaand schema VII.2. laat, aangegeven door het donkere
gedeelte, in elk der ontwikkelingslijnen, zien hoever de
autistische kinderen in hun ontwikkeling gevorderd zijn.
Over het omlijnde gedeelte bestaat twijfel.

Schema VII.2.
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Fiaget
Interactie met de fysische
o evin

Dyade:
Interactie met personen

Werner en Kaplan
Triade: Gezamenlijke
ob'ectintezactie

intrinslek::~verwl]iën in de:.. -'sharing' van intenties 'sharing' van een object
waaineming:ban de'fysischë-: -rudimentaire conuuunica- van contemplatie
omgeving tieve intentie: een qezamenlijk intrinsiek ver--rudimentaizé instrumentelë:: communicatief effect wijzen

'infentie::éen éff;eca., teweeg brengen
téweeq bréngen in~de -siqnaal geeft de intentie
.~fysische.omgeving aan en verwijst naar

~.... . . :

~

sociale betekenis

1 1

- -

-. .
-tot.stand:komen vdP~.:xntCA:;:

- - - - - - - - - - - -
-gebaar wordt als signaal J

- - - - - - - - - - - - -
-communicatief wijsgebaar,

tloneXe ddápClES
~

communicatief gebruikt waarin de intentionaliteit
-lnstrumentële inténtiona -gebaar is verwijzend en als sociale handelinq zicht
Iítëit: béwust de.:middel-~~-~ intentioneel, de betekenis baar wordt, waarmee een doe
doél relatië gebruike~ is sociaal wordt aangegeven
,(instrumentgeb~uik)! ~------ ~------
-expliciet verwijzen: be-

------1-------
-expliciet verwijzen: ge-

- ------1------
-expliciet verwijzen heeft 2

wust met iets naar iets baar wozdt als symbool aspecten, die tegelijk be-
anders, dat afwezig is communicatief gebruikt wust bedoeld worden:
verwijzen -symbool verwijst naar iets . iets verwijst naar iets
dit houdt in: anders; de betekenis is anders,

-bewuste instrumentele in- sociaal .en dit is ook sociaal be-
tentionaliteit dit houdt in: dceld

-bewuste communicatieve -de intentionaliteit is:
intentionaliteit het geinterioziseerde

wijsgebaar

Als de vaardigheden van de zwakzinnige kinderen uit het
onderzoek in dit sciiema ingetekend zouden worden, zou het
gehele schema donker zijn.

Conclusie
We zien de primaire stoornis van de zwakzinnige autistische
kinderen als een stoornis in het verwijzen, die gepaard
gaat met een stoornis in de intentionaliteit.
De stoornis in het verwijzen en de intentionaliteit is bij
deze groep autistiscile kinderen echter niet totaal: in de
ontwikkelingslijn van de interactie met personen is de
stoornis dieper dan in de ontwikkelingslijn van de inter-
actie met de fysische omgeving.
Deze groep autistische kinderen staat in principe open voor
verwijzingen, die in de waarneming van de fysische wereld
gegeven zijn. Ook zijn ze in staat om een instrument te ge-
bruiken, waarin de verwijzing naar betekenissen in de waar-
neming tot stand komt en de instrumentele intentionaliteit

152



gerealiseerd wordt. De volgende ontwikkelingsstap in deze
ontwikkelingslijn, waarin de symboolïunctie verschijnt als
de verwijzing naar de voorstelling van een object plaats-
vindt, laat bij de autistische kinderen een specifieke uit-
valler zien. Deze uitvaller is niet te verklaren als ge-
volg van een stoornis in de ontwikkelingslijn van de inter--
actie met de fysische omgeving.
In de door ons geschetste twee overige ontwikkelingslijnen
blijft de ontwikkeling van de autistische kinderen op het
gebied van het verwijzen en de intentionaliteit zo ver
achter, dat de verwijzing naar iets dat in de waarneming
niet gegeven is, uitblijft.
De autistische kinderen kunnen in de ontwikkelingslijn van
de interactie met personen, gebaren als signalen in de
communicatie niet tot stand brengen. Ook vocalisaties wor-
den als signaal niet communicatief gebruikt. Het zijn juist
deze gedragswijzen, waarmee een kind zelf ervaart dat het
een effect teweeg brengt, dat eerst niet aanwezig was. Dit
houdt tegelijk een verwijzing in naar iets dat in de waar-
neming niet direct gegeven is, maar waarop geanticipeerd
moet worden. Deze gedragswijzen zijn bij autistische kinde-
ren gestoord, zodat ze die ervaring niet opdoen.
In de derde ontwikkelingslijn van de gezamenlijke object-
interacties is de specifieke uitvaller: het communicatieve
wijsgebaar. Door de interiorisatie van deze handeling,
wordt aan de verwijzing met een gebaar of woord tegelijk de
sociale bedoeling vastgekoppeld. Ook hier ligt een speci-
fieke uitvaller in de ontwikkeling van het autistische kind.
De ontwikkeling van het verwijzen en de intentionaliteit
stokt dus in een vroeg stadium ín de sociale context. Daar-
door komt de uitbreiding van de op elementair niveau aan-
wezige verwijzing en intentionaliteit in de interactie met
de fysische omgeving, ook niet tot stand.
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HOOFDSTUK VIII. NABESCHOUWING

We gaan hier in op enkele Vragen rondom de stoornis Van het
autisme: is er Verband tussen de vier kenmerken van het
autisme; wat is de relatie tussen cognitie en communicatie
bij het ontstaan van het autisme; is er een relatie aan te
geven met een organisch-cerebrale stoornis; wat houdt de
stoornis in het verwijzen bij autistische kinderen met een
ander íntelligentieniveau in.
Naar aanleiding Van deze Vragen zullen vae enkele gedachten
weergeven in aansluiting op het Verklaringsmodel over de
ontwikkeling Van verwijzend gedrag en de specifieke uitval-
lers, die de autistische kinderen hierbij vertoonden.

VIII.1. Een verband tussen de vier kenmerken Van
het vroegkinderlijl~ autisme

Ons uitgangspunt is, dat het syndroom van het vroegkinder-
lijk autisme zich bij zwakzinnige autistische kinderen met
weinig of geen spraak-taalontwikkeling, in het eerste le-
Vensjaar openbaart (eerste kenmerk) en zich uit in de Vol-
gende drie symptomen: weerstand tegen verandering,en stoor-
nissen in de ontwikkeling Van sociale relaties en taal.
Onze interpretatíe Van een Verband tussen deze kennerken
Van het autisme is, dat een autistisch kind een stoornis
in het Verwijzen en de intentionaliteit heeft, die:
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1. in het gedrag als weerstand tegen verandering zichtbaar
is

2. de ontwikkeling van sociale relaties en taal in meer of
mindere mate belemmert.

ad 1. Naar onze mening kan de weerstand tegen verandering
geinterpreteerd worden als de expressie van de stoornis in
het verwijzen. De weerstand tegen verandering bij autis-
tische kinderen blijkt uit dwangmatig willen vasthouden aan
de ruimtelijke ordening van de omgeving en de temporele
ordening van gebeurtenissen (ritualistisch gedrag). Autis-
tische kinderen kunnen bijvoorbeeld niet verdragen, dat in
huis veranderingen zijn aangebracht in de plaats van het
meubilair of van een schilderij, in het bord waarvan ze eten of

de kop waaruit ze drinken, etc. Als een autistisch kind
éénmaal een bepaalde volgorde kent van handelingen bij het
eten, bij het naar bed gaan, wordt aan het k,estaande ritueel
zeer hardnekkig vastgehouden. Autistische kinderen kunnen
totaal overstuur raken bij veranderingen in de omgeving of
afwijkingen in het ritueel.
4daarom is dit gedrag de expressie van een stoornis in het
verwijzen ?
Het herkennen van ruimtelijke ordeningen steunt op figuur-
achtergrond herkenning, hetgeen verwijzing inhoudt van de

figuur naar zijn achtergrond. Ofschoon het begrijpen van
verwijzingen in de fysische omgeving wel mogelijk is, lijken
hierin gradaties te bestaan. De verwijzingen, die in ons
onderzoek gevergd werden, hadden betrekking op een beteke-
nisdrager en een betekenis, die wat hun ruimtelijke afstand

betrof, dicht bij elkaar lagen. Als in de waarneming van de
fysische omgeving meerdere waarnemingen op elkaar betrokken

moeten worden voor het tot stand brengen van de figuur-
achtergrond relaties, waarbij er tevens een grote ruimte-

lijke afstand tussen de objecten is, kan de capaciteit van

het verwijzen tekort schieten. Heeft een autistisch kind
eenmaal zijn omgeving gestructureerd, dan kan hij, bij een
wijziging hierin, de onderlinge betrekkingen van de dingen

155



niet mee r direct herkennen. Dit geldt nog sterker voor afwijkingen
in de opeenvolging van gebeurtenissen. Als een autistisch
kind 's ochtends voor het naar school gaat, bij het ontbijt
gewend is eerst een beker melk te drinken, dan een boterham
en vervolgens een beschuit te eten, is dit een herkenbaar
handelingsverloop, dat gepaard gaat met een werkzaamheid in
de fysische wereld, waarin steeds visuele referentiekaders
aanwezig zijn. In dit ritueel verwijst de voorafgaande han-
deling naar de volgende. Als echter de beschuiten op zijn,
ontstaan problemen bij het naar school gaan, want in het
ritueel is de beschuit de aankondiging ('elicitor of action'
p. 46) voor het naar school gaan. Met het ontbreken van
de beschuit is het referentiekader van de situatie weggeval-
len. Het ritueel geeft een autistisch kind een houvast,
waarmee het slechts in beperkte mate hoeft te kunnen 'ver-
wijzen', zodat het geen nieuwe betekenissen hoeft te verle-
nen aan de situatie.
Ferrara en Hill (1980) vonden, dat het gedrag van autisti-
sche kinderen ernstig verstoord werd, als ze de opeenvolqinq
van gebeurtenissen niet konden 'voorspellen'.
ad 2. We hebben gezien, dat de ontwikkeling van het verwij-
zen in de ontwikkelingslijn van de interactie met personen
diep gestoord is (geen signaalgebruik). Signaalgebruik is
nodig om in de sociale ontwikkeling hechtingsgedrag tot
stand te brengen en om bij de symbool- en taalontwikkeling
te kunnen verwijzen.
Bij autistische kinderen zien we wat betreft,
a. de sociale onwikkeling het volgende:
Autistische kinderen brengen geen hechtingsgedrag tot stand
(zie p. 40). Bovendien geven zij vaak hun behoeftepatroon
(honger, dorst, koude, warmte e.d.) niet op een adequate
manier aan (II.2., p. 41). De moeder is daardoor niet in
staat met een response-contingente stimulering (Riksen-
Walraven, 1977, 1978; Kalverboer, 1979) de sociale ontwik-
keling te bevorderen, speciaal voor wat betreft het op-
bouwen van verwachtingspatronen.
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Het niet aangeven van een behoeftepatroon kan geïnterpre-
teerd worden als een gevolg van een stoornis in het verwij-
zen. Het aangeven van een behoefte houdt een verwijzing
naar de sociale situatie in,waarin het referentiekader van
de gezamenlijke bedoelingen en belangen aanwezig is. Vooral
de verwijzing naar sociale betekenissen is voor autistische
kinderen een groot probleem.
b. de symbool- en taalontwil:keling het volgende:
Om de symboolontwikkeling tot stand te kunnen brengen is
naar onze mening de ontwikkeling van het verwijzen en de
intentionaliteit in alle drie ontwikkelingslijnen nodig. De
autistische kinderen uit dit onderzoek begrepen wel eenvou-
dige verbale instructies in een bepaalde context. Zij konden
zelf niet hun bedoelingen kenbaar maken in de communicatie.
De ontwikkeling van het verwijzen en de intentionaliteit
stokt in de concrete communicatieve context,waardoor ver-
wijzen op representatief niveau niet tot stand komt (sym-
boolgebruik).
In de dyadische communicatie komen in het eerste levensjaar
bepaalde vaardigheden tot stand, die als voorlopers van de
taalontwikkeling op te vatten zijn. Dit zijn de zogenaamde
pragmatische aspecten van taal: bedoelingen kenbaar maken
met wijzen, spontaan gebruik van gebaren, beurtwisselings-
spelletjes, die dialoogkenmerken hebben (Bruner, 1975, 1977,
1978). Deze vaardigheden vergen communicatief verwijzen en
intentionaliteit. Rutter (1978c) en Langdell (1980) hebben
er reeds op gewezen, dat autistische kinderen stoornissen
vertonen in de pragmatische aspecten van taal.

VIII.2. Cognitie en communicatie bij het vroeg-
kinderlijk autisme

P4en zou uit het voorafgaande ten onrechte kunnen concluderen,
dat een communicatieve stoornis ten grondslag ligt aan het
autisme en dat de cognitieve stoornis een afgeleide is.
In de opvatting, die hier ontwikkeld is, zijn tengevolge
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van een stoornis in het verwíjzen, de gedragswijzen van de
vroege communicatiesystemen gestoord. In de gedragswijzen
van de vroege communicatiesystemen is cognitie en communica-
tie nog ongedifferentieerd. Communicatiesystemen worden in-
trinsiek naar aanleiding van bepaalde stimuli, als gedrags-
wijzen geactiveerd (het zien van de moeder ontlokt bij het
kind een glimlach) met een bepaald effect (moeder glimlacht
ook en komt naderbij). Naarmate deze gedragswijzen differen-
tiëren en expliciet gebruikt worden, maken zich hieruit cog-
nitieve en communicatieve comoonenten los.
De cognitieve en communicatieve ontwikkeling, die gerela-
teerd is aan de gedragswijzen van de communicatiesystemen,
is volgens het model dat wij hanteren, bij autistische kin-
deren het meest gestoord.
De cognitieve ontwikkeling, die gerelateerd is aan de intei-
actie met de fysische omgeving is het minst gestoord. Dit
blijkt bijvoorbeeld uit de relatief goede prestaties bij
performale intelligentietests (II.1.1., p. 28).
De aard van de communicatieve stoornis bij autistische kin-
deren heeft betrekking op stoornissen in het delen van in-
tenties met de ander en het niet in staat zijn een communi-
catief effect teweeg te brengen.
In onze veronderstelling zouden in de cognitieve ontwikke-
ling, die zich differentieert via de interactie met perso-
nen, bij autistische kinderen specifieke uitvallers moeten
worden aangetroffen. Hieronder volgen enkele van deze cog-
nitieve vaardigheden waarmee autistische kinderen problemen
hebben:
- het begrijpen van de betekenis van gebaren (II.1.6.1.)
- problemen bij de temporele codering. Vooral de interactie
met personen is temporeel geordend, niet alleen de aard
van de interactie zelf, maar ook het ermee gepaard aaande
spreken. Deze ervaring heeft een kind nodig om temporeel te
leren coderen.
Hermelin (1976, 1978b) toonde aan dat autistische kinderen
voor de reproductie van visuele stimuli (het inprenten van
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drie letters, die achtereenvolgens gepresenteerd werden) bij
voorkeur de ruimtelijke ordening gebruiken, waarin de let-
ters na presentatie worden gezien en niet de temporele
ordening, ook al ligt deze laatste ordening door de aard
van de stimulus-presentatie voor de hand. Normale kinderen
doen dit niet.

VIII.3. Een mogelijke relatie met een organisch-
cerebrale stoornis

Onderzoekers van het autisme zijn het er in het algemeen
over eens, dat autisme een stoornis is, die organisch-
cerebraal bepaald wordt.
Volgens het concept, dat in deze studie ontwikkeld werd,
ligt het zwaartepunt van de stoornis in de communicatie-
systemen, die vrij snel na de geboorte werkzaam zijn.
Communicatiesystemen hebben een fylogenetische ontwikkeling
doorgemaakt. Lamendella (1977) suggereert, dat deze gemedi-
eerd worden in het limbische systeem. Hij heeft op het ver-
band geattendeerd, dat er kan bestaan tussen autisme en
een stoornis in het limbische systeem. Ook Langdell (1931),
Prick (1971) en Deslauriers (1978) wijzen op dit mogelijke
verband. Behalve bij communicatie en sociale interactie zou
het limbische systeem ook een rol spelen bij het tot stand
brengen van'arousal', de ontwikkeling van sensorische drem-
pels, de regulatie van de aandacht voor nieuwe stimuli
(Lamendella, 1977). Een defectueus limbisch systeem kan dus
een breed scala van stoornissen tot gevolg hebben. Bij
autistische kinderen blijkt dit vaak het geval (I.1.1.).

VIII.4. De stoornis in het verwijzen bij autistische
kinderen

Deze studie heeft betrekking op zwakzinnige autistische
kinderen met weinig of geen spraak-taalontwikkeling, die
in het dagelijks leven een behoorlijke zelfredzaamheid
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hebben en in staat zijn een dagschool voor Z.M.L.K. (zeer
moeilijk lerende kinderen) te bezoeken.
Op het gebied van het communicatief verwijzen en de inten-
tionaliteit vertonen deze kinderen een specifieke uitvaller.
In de interactie met de fysische omgeving zijn verschillen-
de niveaus van ontwikkeling in het verwijzen en van de in-
strumentele intentionaliteit zichtbaar: de helft van de
autistische kinderen gebruikte wel een instrument, de andere
helft niet; alle autístische kinderen faalden echter op het
hoogste niveau van het representatief verwijzen.
De stoornis in het verwijzen bij diep-zwakzinnige autisti-
sche kinderen heeft waarschijnlijk betrekking op alle drie
geschetste ontwikkelingslijnen.
Eerder (VII.2.2.3., p. 147) hebben we reeds enkele problemen
van zwakzinnige autistische kinderen, die wel enige spraak
vertonen, besproken. Dit is de groep kinderen, die door
DeMyer (zie p. 29) aangeduid wordt als de 'hoge' groep.
I4aarschijnlijk zijn dit kinderen, die aan te treffen zijn
op scholen voor moeilijk lerende kinderen. B.íj deze kinderen
is de problematiek in het taalgebruik, met name het gebrek
aan communicatieve intentionaliteit zichtbaar. Instrumentele
intentionaliteit kan in het verbale gedragsrepertoire ge-
bruikt worden, zodat het taalqebruik effectief is en het
gebrek aan communicatieve intentionaliteit gecompenseerd
wordt.
Voortgezet onderzoek bij sprekende normaal begaafde autis-
tische kinderen is nodig om na te gaan hoe de stoornis in
het verwijzen en de intentionaliteit zich bij deze kinderen
manifesteert.
Aldus opgevat, manifesteert de stoornis van het autisme
zich volgens een continuum, waarop verschillende niveaus
van functioneren zichtbaar zijn, die de uitdrukking vormen
van een stoornis in het verwijzen en de intentionaliteit.
In de mate waarin deze stoornis meer of minder uitgebreid
is en waarschijnlijk in combinatie met het intelligentie-
níveau, wordt de plaats op dit continuum bepaald.

160



Voorts kan een derde factor van invloed zijn op de symptoma-
tologie van het autisme: het tijdstip waarop de stoornis
ontstaat. Bij de groep kinderen, die voldoet aan de beschrij-
ving die Rutter (1978c) geeft, is het aannemelijk, dat de
stoornis in het eerste levensjaar ontstaan is.
Het is niet bekend wat de invloed is van het ontstaan van -
de stoornis in het tweede levensjaar, omdat deze differen-
tiatie in onderzoek in de literatuur niet wordt aangegeven
en vaak moeilijk te bepalen is. Bij de groep kinderen uit
ons onderzoek was het aannemelijk, dat de stoornis zich in
de loop van het eerste levensjaar geopenbaard had. Als de stoor-
nis in het tweede levensjaar ontstaat, kan de ontwikkeling
van de symboolfunctie reeds ver gevorderd zijn, hetgeen
van invloed is op het ontwikkelingsniveau dat een autistisch
kind uiteindelijk bereikt. Of een verdere ontwikkeling op
latere leeftijd van de kinderen uit ons onderzoek mogelijk
is, zal nader onderzocht moeten worden.
Bij de autistische kinderen uit ons onderzoek werd op een
bepaald tijdstip een specifieke achterstand in de ontwikke-
ling van de symboolfunctie gemeten in vergelijking met
zwakzinnige kinderen. Als de autistische kinderen op een
vroeger tijdstip onderzocht waren, waren ze wellicht minder
ver in hun ontwikkeling gevorderd geweest. Onderzoek op een
later tijdstip had misschien een progressie in de ontwikke-
ling laten zien. Toch is het niet waarschijnlijk, dat deze
autistische kinderen als ze volwassen zijn, een volwaardige
symboolontwikkeling zullen vertonen, gezien tegen de achter-
grond van het feit, dat ook op latere leeftijd en in de
volwassenheid de taal- en sociale stoornissen blijven be-
staan. We achten het daarom aannemelijk, dat zij allen het
hoogste niveau van het representatief verwijzen ook op
latere leeftijd niet zullen bereiken.
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VIII.S. Implicaties voor de behandeling

De aard en de ernst van de organisch-cerebrale stoornis be-
paalt het behandelingsperspectief. Het is nodig om voor
ieder kind, alvorens met een behandeling te beginnen, de
sterke en zwakke kanten vast te stellen.
Er worden hier enkele aanbevelingen gedaan, die binnen de
bestaande strategieën voor hulpverlening aan zwakzinnige
autistische kinderen (o.a. Wing, 1976b; Taylor, 1976;
Schopler, 1976; Carr, 1976; Furneaux en Roberts, 1977;
Howlin, 1980, 1981; Bonvillian et al., 1981; Pdenyuk et al.,
1981) toegepast kunnen worden.
1. Om autistische kinderen iets te leren, kan men het beste
gebruik maken van hun sterke kanten. Ons onderzoek laat
zien, dat die in de interacties met de fysische omgeving
liggen en bij het imiteren. Autistische kinderen kunnen
goed imiteren, zelfs lichaamsimitaties zijn mogelijk, in
tegenstelling tot hetgeen DeMyer et al. (1972a) vonden.
We vermelden hier ter aanvulling de resultaten van een
pilotstudie. Een pilotstudie die wij verrichtten naar
lichaamsimitatie doet vermoeden, dat de wijze van presenta-
tie van invloed is op de taakuitvoering. Bij acht autisti-
sche kinderen werd nagegaan of wellicht een vertraagde
visuele aanbieding (zonder geluid) van op het eigen lichaam
gerichte handelingen, imitatie zou bevorderen. De acht kin-
deren werden in twee groepen (van vier kinderen) verdeeld.
De ene groep kreeg eerst een vertraagde aanbieding van
lichaamsgerichte handelingen en zeven dagen later een
aanbieding met een normale snelheid. Bij de andere vier
kinderen werd de omgekeerde volgorde aangeboden. De han-
delingen waren: het met de hand aanraken van haren, voor-
hoofd en wang en het met de wijsvinger aanraken van wang,
neus, kin en tong. De handelingen werden gepresenteerd met
een'slow-motion'video apparatuur (Instar), met een ver-
traging van 4 : 1.
De vier kinderen, die eerst de presentatie kregen met de
normale snelheid, imiteerden geen enkele maal. Bij de daar-
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op volgende vertraagde aanbieding imiteerden zij respectie-
velijk 3, 1, 0, 0 maal.
Van de vier kinderen, die eerst een vertraagde aanbieding
kregen, imiteerden er drie elk eenmaal. Bij de daarop vol-
gende aanbieding met een normale snelheid werd een verbete-
ring van alle vier de kinderen gezien: zij imiteerden res-
pectievelijk 4, 5, 5 en 6 maal.
De zwakzinnige kinderen uit de vergelijkingsgroep imiteer-
den in beide gevallen alle voorbeelden.
Een vertraagde en herhaalde vorm van aanbieden kan imitatie
bij autistische kinderen bevorderen. Door vertraagd en
herhaald als model voor het kind op te treden kunnen wel-
licht leerprocessen op gang worden gebracht.
Het gebruik maken van visuele referentiekaders (foto's)
bevordert eveneens de ontwikkeling (zie Van Heugten, 1980).
Tijdens ons onderzoek bleek, dat de autistische kinderen
zeer geïnteresseerd waren in het teweeg brengen van effecten
in de fysische omgeving. Dergelijke interessen kunnen benut
worden om de kinderen te stimuleren hun wensen kenbaar te
maken. Dit laatste is een groot probleem voor zwakzinnige
autistische kinderen.
2. Omdat autistische kinderen nroblemen hebben met het anti-
ciperen (p. 146) werd in een case-studie geprobeerd een
autístisch kind, dat reeds enige spraak had, verwachtings-
patronen aan te leren, door telkens een visuele presentatie
(foto) aan te bieden, alvorens met een spelletje of activi-
teit te beginnen. Ván Gasselt (1980) voerde deze behande-
lingsstrategie uit en constateerde, dat het zien van de
foto inderdaad leidde tot anticipatie. Na enige tijd volgde
anticipatoir gedrag reeds na de verbale aankondiging. Van
activiteit tot activiteit moesten de anticipatiepatronen
echter worden geleerd. Na verloop van tijd ging het betref-
fende kind ook zijn wensen kenbaar maken. Als dit eenmaal
het geval is,kunnen gezamenlijke belangen ontstaan en kan
contingent op uitingen van een kind gereageerd worden. Het
begin van een interactie met personen is hiermee tot stand
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gebracht.
3. Het verdient aanbeveling, om de kinderen de pragmatische
kenmerken van de non-verbale dialoog te leren. Hieronder
worden gedragswijzen verstaan, die bij een dialoog ge-
bruikt worden. Enkele voorbeelden worden ontleend aan
Bruner (1975) en Bates et al.(1975): het gebruik van tekens
om de aandacht van de volwassene te trekken, de aandacht
van de volwassene ergens op te richten (iets aanraken,
reiken), wensen kenbaar maken, iets weigeren, hulp vragen,
geef- en neemspelletjes, beurtverwisselingen. Omdat het
hier gaat om handelingen, waarin verwijzingen zichtbaar
gemaakt worden, kunnen deze gedragswijzen wellicht een
aanzet zijn om op eenvoudig niveau een dialoog tot stand
te brengen.
4. Tot slot wordt opgemerkt, dat vroegtijdige onderkenning
van het autisme van groot belang is om ontwikkelingsmoge--
lijkheden optímaal te kunnen stimuleren. Niet alleen met
het oog op het kind (Snijders-Oomen, 1977) is tijdige her-
kenning van het probleem nodig, maar ook voor de ouders
(Van Berckelaer-Onnes, 1979). Hierdoor kan een thuisbehan-
deling plaatsvinden. Uithuisplaatsingen op jonge leeftijd
zijn dan bijvoorbeeld minder nodig.
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Samenvatting

In Hoofdstuk I. worden de algemene kenmerken van het syn-
droom van het vroegkinderlijk autisme besproken. Voor de
diagnose worden dezelfde criteria gehanteerd als door
Rutter (1978) gebruikt. Voorts worden de differentiaal-
diagnostische kenmerken aangegeven van een zevental ernstige
ontwikkelingsstoornissen uit de vroege kinderjaren. Vervol-
gens wordt de rol van cognitieve en communicatieve factoren
besproken bij de verklaring van het autisme. In het kort
wordt ingegaan op enkele bevindingen, die aannemelijk maken
dat autisme ontstaat op grond van organisch-cerebrale stoor-
nissen.

In Hoofdstuk II. wordt ingegaan op empirische gegevens, die
betrekking hebben op de wijze waarop cognitie en communica-
tie zich manifesteren bij zwakzinnige autistische kinderen.
Op grond van deze gegevens wordt geconcludeerd, dat autisme
een ontwikkelingsstoornis is, die tot stand komt doordat
snel na de geboorte bepaalde gedragswijzen, waarin cognitie
en communicatie nog niet gedifferentieerd zijn, niet ge-
effectueerd worden. Deze stoornis uit zich bij autistische
kinderen o.a. in een stoornis in de symboolfunctie, die op
het kruispunt ligt van twee dimensies: cognitie en communi-
catie. Bestudering van de voorlopers van de symboolfunctie
wordt daarom een geschikte manier geacht om meer inzicht te
verkrijgen in het syndroom van het vroegkinderlijk autisme.

In Hoofdstuk III. worden twee theorieën over de ontwikkeling
van de symboolfunctie besproken: de theorie van Werner en
Kaplan en die van Piaget; er wordt uitsluitend op de non-
verbale symboolontwikkeling ingegaan. In de theorie van
Werner en Kaplan worden drie voorlopers van de symboolfunc-
tie onderscheiden: de vorming van een object van contempla-
tie, het uitbeelden van objecten of gebeurtenissen met be-
hulp van gebaren en het verwijzen. Bij de voorloper van het
uitbeelden komt ook imitatie voor. In de theorie van Piaget
wordt de ontwikkeling van de symboolfunctie beschreven als
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een proces van differentiatie tussen betekenisdrager en
betekenis. Dit proces van differentíatie verloopt via de
volgende vier verworven inzichten en activiteiten: het be-
grijpen van een indicatie, inzicht in de middel-doel relatie,
imitatie en spel. In beide theorieën worden imitatie en spel
als gedragingen beschouwd, die in de ontwikkeling van de sym-
boolfunctie een grote rol spelen. Er wordt empirisch onder-
zoek vermeld, dat de in de twee theorieën geschetste ontwik-
kelingslijnen van imitatie en spel en verwijzen bevestigt
Er wordt een verschil in opvatting besproken van de twee
theorieën over de oorsprong van de symboolfunctie. Volgens
Werner en Kaplan ligt de oorsprong van de symboolfunctie in
de sociale situatie. De betekenis van de rol van sociale
factoren in het tot stand komen van de symboolfunctie wordt
door Piaget verwaarloosd.

In Hoofdstuk IV. wordt de algemene onderzoeksopzet besproken.
Het doel van het onderzoek wordt aangegeven als het opsporen
van specifieke uitvallers in de voorlopers van de symbool-
functie bij zwakzinnige autistische kinderen, die in staat
zijn dagonderwijs op een school voor zeer moeilijk lerenden
te volgen. Uitgaande van de theorieën van Werner en Kaplan
en Piaget, worden vijf voorlopers onderscheiden: het con-
templeren van objecten, imiteren-uitbeelden of spel, ver-
wijzen, het begrijpen van een indicatie en inzicht in de
middel-doel relatie. Om een specifieke uitvaller te kunnen
vaststellen, worden de orestaties van de autistische kinde-
ren vergeleken met een controlegroep van zwakzinnige kinde-
ren, zonder autistische kenmerken. De resultaten worden ook
vergeleken met die van normale kinderen. De kenmerken van
deze drie groepen kinderen worden besproken. Daarna worden
de algemene onderzoeksverwachtingen geformuleerd.

In Hoofdstuk V. wordt het onderzoek besproken, dat opgezet
is naar aanleiding van de theorie van Werner en Kanlan. In
twee van de drie voorlopers, het uitbeelden en het verwijzen,
wordt een specifieke uitvaller aangetroffen; in de derde
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voorloper, het contempleren van objecten, niet. De speci-
fieke uitvaller in het verwijzen is fundamenteel. Uitbeel-
ding vergt verwijzing en imitatie. De autistische kinderen
kunnen imiteren. Om bij het uitbeelden te kunnen verwijzen
(expliciet verwijzen), moet een kind eerst op concreet
niveau een communicatief wijsgebaar kunnen maken, stellen
Werner en Kaplan. De autistische kinderen kunnen dit niet.

In Hoofdstuk VI. wordt verslag gedaan van het onderzoek met
de theorie van Piaget als uitgangspunt. Hier wordt een spe-
cifieke uitvaller gevonden in het spel. De autistische kin-
deren begrijpen een indicatie. Fiieruit wordt geconcludeerd,
dat íntrinsiek verwijzen mogelijk is. Ook wordt in principe
de middel-doel relatie gebruikt. In termen van Piaget be-
tekent dit, dat intentionele adaptie op het niveau van het
vijfde stadium van de senso-motorische periode tot stand
wordt gebracht. Op het niveau van het zesde stadium van de
senso-motorische periode blijken de autistische kinderen
een 'image mental' (uitgestelde imitatie) te kunnen vormen.
In dit laatste stadium wordt de specifieke uitvaller aange-
troffen: de betekenisdrager ('image mental') verwijst niet
naar een betekenis (expliciet verwijzen).

In Hoofdstuk VII. worden de resultaten geinterpreteerd door
ze te plaatsen in een ontwikkelingsmodel van het verwijzen,
volgens drie ontwikkelingslijnen. Deze drie ontwikkelings-
lijnen zijn: de interactie met objecten, de dyadische com-
municatie en de gezamenlijke objectinteractie (triade) van
moeder en kind. Eerst wordt een theoretische plaatsbepaling
gegeven van de vroeg}:inderlijke ontwik}celing van intrinsiek
naar explicíet verwijzen in de drie ontwikkelingslijnen.
Het beginsel van dit model is, dat een optimale ontwikkeling
die resulteert in symbool- en taalgebruik pas mogelijk is,
als in alle drie de ontwikkelingslijnen een bepaald niveau
is bereikt in de diverse voorlopers, die binnen de drie
ontwikkelingslijnen te onderscheiden zijn. Ervaringen in de
drie ontwikkelingslijnen vullen elkaar aan en zijn niet los
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van elkaar te zien. Als de resultaten van ::et onderzoek ge-
plaatst worden in dit ontwikkelingsmodel, blijkt dat de
autistische kinderen in principe wel openstaan voor verwij-
zingen, die in de waarneming van de fysische wereld gegeven
zijn, maar niet voor verwijzingen uit de sociale wereld. In
de sociale situatie gaat de stoornis in het verwijzen boven-
dien gepaard met een stoornis in het communicatief intentio-
neel gedrag. In de interactie met de fysische omgeving is
er daarentegen wel sprake van instrumenteel intentioneel
gedrag.

In Hoofdstuk VIII. volgt een nabeschouwing, waarin een
samenhang van de onderscheiden kenmerken van het syndroom
van het vroegkinderlijk autisme wordt aangegeven.
Besproken wordt dat deze resultaten leiden tot de onvatting,
dat bij het syndroom van het vroegkinderlijk autisme, ten-
gevolge van een stoornis in het verwijzen, de gedragswijzen
van de vroege communicatiesystemen gestoord zijn. In deze
gedragswijzen is cognitie en communicatie aanvankelijk on-
gedifferentieerd; in de loop van het eerste levensjaar maken
zich hieruit cognitieve en communicatieve componenten los.
De cognitieve en communicatieve ontwikkeling, die gerela-
teerd is aan de gedragswijzen van de vroege communicatie-
systemen is bij autistische kinderen het meest gestoord. De
cognitieve ontwikkeling, die gerelateerd is aan de interac-
tie met de fysische omgeving, is het minst gestoord.
Er wordt voorts geattendeerd op een moqelijk verband tus-
sen het syndroom van het vroegkinderlijk autisme en een
organisch-cerebrale stoornis in het limbische systeem.
Voor de behandeling heeft dit gevolgen. De organisch-cere-
brale stoornis is tot op dit moment niet toegankelijk voor
behandeling. Wel kan getracht worden de ontwikkeling
van de autistische kinderen te stimuleren, waarvoor enkele
suggesties worden gedaan.
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Summary

The symptomatology of early childhood autism is discussed
in Chapter I. Our definition of autism is given in terms of
four essential criteria: an onset before the age of 30
months, impaired social development, disturbed language and
prelanguage skills, and insistence on sameness. These
features conform to those regarded as typical of autism by
Rutter (1978). The difference between autism and seven
severe developmental disorders is reconsidered. Two groups
of theories concerning impairments of psychological functions
are discussed. One group of theories suggests that cognitive
problems underlie the autistic syndrome, the other theories
propose problems in communication. However, psychological
theories alone cannot explain the cause of autism.
Psychological functions are impaired on account of biological
origins, or due to organic deficits.

In Chapter II. the impairments of cognitive and communicative
functions are discussed. It is concluded that retarded
autistic children lack several necessary precursors for the
formation of symbols. In the precursors of symbol formation
cognitive and communicative functions are involved. At an
early age both types of functions cannot be viewed as
separate: cognition and communication are still undífferen-
tiated in the interaction with the environment. Autistic
chíldren have problems in this interaction. It was decided
to study the precursors of symbol formation in retarded
autistic children.

In Chapter III. two theories of symbol formation are
discussed: the theory of Werner and Kaplan and that of Piaget.
Werner and Kaplan distinguish between three precursors: the
formation of objects-of-contemplation, denotative reference
which emerges through pointing, and the depiction of objects
which starts with imitation. According to Piaget's theory
the development of the symbolic function is a process of
differentiation between the signifier and the signified.
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The first of these differentiations is provided by the
use of an indication, the second by the discovery of
instrument use, the third by imitation and play. Both
theories agree as to one precursor: imitation and depiction
or play. They differ as to the other four precursors. This
difference arises as a consequence of their viewpoints
regarding the origins of symbolic functioning. Piaget
emphasises the interaction with the physical environment
as the origin of symbolic functioning. Werner and Kaplan
state that symbolic functioning emerges as a social act:
sharing object-experiences with the other person. In this
joint object-interactions the act of reference emerges. On
the basis of both theories we discerned five precursors to
be used in the study of symbolic functioning in retarded
autistic children.

In Chapter IV. five precursors are distinguished: the
formation of objects-of-contemplation, the act of reference,
imitation, depiction or play, the use of an indication,
instrument use. To determine the absence of these five
precursors in retarded autistic children a comparison group
of matched retarded children, free of autistic symptoms, is
used. The children are matched on sex, chronological age
and mental age. This comparison is supposed to reveal
specific disabilities in the retarded autistic children. In
addition, the autistic children are compared with young
normal children. A description of these three groups of
children is given.

In Chapter V. a study of three precursors derived from the
theory of Werner and Kaplan is described. The results show
that the autistic children caa look at objects as objects-
of-contemplation. A specific disability is found in the
precursors of depiction and reference. The autistic children
are able to imitate, which is the basis of forming an
internal ímage. However, this internal image is not used as
an internal referential object in depicting objects.
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Depiction requires an intentional act of denotative
reference. So, the disability in depiction is derived from
the specific disability in the act of reference. Representa-
tive reference in depiction originates from communicative
pointing. The results of the study demonstrate that the
autistic children did not point in a communicative manner

to designate something to another person.

In Chapter VI. a study of two precursors derived from the
theory of Piaget is described. The significance of the
results of the experiments that were designed to test for
the presence of imitation and depiction is discussed in
terms of Piaget's theory.
The results demonstrate that the autistic children can use
an indication and an instrument. Within the Piagetian theory
one is led to infer that the autistic children are capable
of intentional sensorimotor adaptations at the fourth and
fifth stage. The results of the experiments on imitation
show that the autistic children could form a mental image;
this is an accomplishment at the sixth stage of the sensori-
motor period. However, the autistic children demonstrate
also a specific disability at the sixth stage in the
evocation of the signified by means of a signifier. This
problem with forming the signified is linked to the
development of referential behavior, which itself is
involved at the symbolic-representational level.

In Chapter VII. an interpretation of the results is given.
The main finding of the two studies described in the
Chapters V. and VI. is: autistic children do not enter into
a symbolic activity because of a specific disability in the
development of referential behavior. Both studies reveal a
specific disabílity in reference at the representational
level. The results of the study derived from the theory of
Werner and Kaplan led to the inference that referential
behavior is already disturbed at a non-representational
level.
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For the interpretation of the results a theoretical
developmental model of reference is described in terms of
three developmental lines: the interaction with the physical
environment, the dyadic communication, the joint object-
interaction. In these three lines reference develops from
intrinsic to explicít reference. For an adequate symbolic
functioning the complete development of referential behavior
in all three developmental lines is necessary. The results
indicate that retarded autistic children possess the ability
of referential behavior in the interactions with their
physical environment at a non-representational level, but
not at the representational level. They also achieve
intentional behavior in object-interactions. They lack
intrinsic and explicit referential and intentional behavior
in dyadic communication and joint object-interaction. In
consequence, the symbolic function cannot develop.

In Chapter VIII, the implicatíons of the results obtained
in the present study are discussed with regard to their
relation with the four features of early childhood autism.
Some suggestions for educational approaches are also given.
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Bijlage 1.
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Bijlage 2.
Lijst van taken, die ter imitatie werden aangeboden.
De taken werden in onderstaande volgorde aangeboden.
Weergegeven wordt de handeling van het videomodel, behalve
bij de taken waarbij controversiële objecten worden aange-
boden. Bij deze laatste taken wordt zowel de handeling van
het videomodel aangegeven, alsook het object dat de proef-
persoon daarna krijgt. Voor de duidelijkheid wordt soms nog
eens aangegeven over welke voorwerpen het videomodel en de
proefpersoon beschikken. De volgende aanduidingen worden
gehanteerd.
P. - handeling met een pop
H.R. - handeling met een reëel object
A. - alsof-handeling met een imaginair object
E.G. - 'empty gesture'
C.O. - taak waarbij een controversieel object wordt

aangeboden
1. P. Met een kop een pop laten drinken.
2. A. Met een lege theepot doen alsof je thee in een

kopje (afwezig) schenkt.
3. E.G. Zonder theepot doen alsof je thee inschenkt

(kop staat tevoren op tafel, theepot is afwezig).
4. C.O. Nadat het videomodel met een kopje een drinkbe-

weging gemaakt heeft, krijgt de proefpersoon
een theepot (kopje afwezig).

5. C.O. Nadat het videomodel met een theepot een schenk-
beweging gemaakt heeft, krijgt de proefpersoon
een kopje (theepot afwezig).

6. P. Met een tandenborstel een pop de tanden poetsen.
7. H.R. Doen alsof je uit een tube, tandpasta op een

tandenborstel doet (tubé f borstel aanwezig);
de tube raakt net nietde tandenborstel.

8. E.G. Zonder tube doen alsof je tandpasta op een tan-
denborstel (die op tafel ligt) doet (tube af-
wezig) .

9. C.O. Nadat het videomodel met een tandenborstel een
poetsbeweging gemaakt heeft, krijgt de proefper-
soon een tube tandpasta (tandenborstel afwezig).

10. C.O. Nadat het videomodel met een tube tandpasta over
een tandenborstel gestreken heeft, krijqt de
proefpersoon een tandenborstel (tube afwezig).

11. P. Met een lepel een pop te eten geven (bord en
lepel staan op tafel).

12. A. Doen alsof je met een lepel in een bord roert
(bord is niet aanwezig).

13. E.G. Zonder lepel doen alsof je in een bord roert
(bord aanwezig, lepel afwezig).

14. P. Met een kam een pop de haren kammen.
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15 H.R. Doen alsof je met een potlood een streep op
papier zet (papier en potlood aanwezig); het
potlood raakt net niet het papier.

16. H.R. Doen alsof je met een hamer een spijker in een
plankje slaat (hamer en plankje f spijker aan-
wezig); de hamer raakt net niet de spijker.

17. A. Doen alsof je tabak uit een tabaksdoos in een
pijp doet (doos zonder tabak en pijp aanwezig).

18. H.R. Doen alsof je met een zaag een plankje door-
zaagt (zaag en plankje aanwezig); de zaag
raakt net niet het plankje.

19. E.G. Zonder zaag doen alsof je een plankje (dat op
tafel ligt) doorzaagt (zaag afwezig).

20. H.R. Doen alsof je met een schroevedraaier een
schroef in een plankje draait (schroevedraaier
en plankje f schroef aanwezig); de schroeve-
draaier raakt net niet de schroef.

21. E.G. Zonder schroevedraaíer doen alsof je een schroef
in een plankje (dat op tafel ligt) draait
(schroevedraaier afwezig).

22. H.R. Doen alsof je een sigaret rookt (sigaret aan-
wezig); de sigaret raakt net niet de mond.
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Bijlage 3.
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Bijlage 4.
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STELLINGEN

1, Bij het onderzoek van het syndroom van het autisme wordt
te weinig rekening gehouden met het bestaan van subtypen,

2, De hulp aan zwakzinnige autistische kinderen kan plaats-
vinden binnen de bestaande voorzieningen van onderwijs-
kundige en sociale zorg voor geestelijk gehandicapten,
mits een dagelijkse aanvullende behandeling wordt geqe-
ven die specifiek en individueel gericht is,

3, De diagnose, niet autistisch, van het door Blank et al,
beschreven kind, is aanvechtbaar,

Blank, M„ Gessner, M„ Esposito, A, Language without
communication: a case study, In: Journal of Child
Language, 1979, 6, 329-352,

4, Het psycho-analytisch postulaat van een autistische fase
in de normale ontwikkeling wordt door de resultaten van
recent onderzoek over de aard van de interactie tussen
moeder en baby niet gesteund,

5, Naast de betekenis die het symbool in de cognitief geo-
riénteerde psychologie heeft, is het symbool ook 'the
mediator between the domains of the spiritual or mental
and the physical or corporeal',

Kaplan, B, Symbolism: From the Body to the Soul. In:
Smith, N,R„ Franklin, M,B,, 1979. Symbolic Functioning
in Childhood. New York: Wiley, p, 226,

6, Voor de praktijk van het pedagogisch handelen verdient
het de voorkeur om het huilen van babies te interoreteren
vanuit de hechtingstheorie zoals door Bowlby ontwikkeld,

7, Het is van belang bij de behandeling van dyslectische
kinderen meer gebruik te maken van een communicatiemodel,

8, In een tijd van economische recessie dreigt het gevaar
dat innovaties in het onderwijssysteem ten koste gaan
van het welzijn van leerkracht en leerling,

9, Een vierjarige opleiding tot psycholoog maakt de kloof
tussen theorie en praktijk nog moeilijker te overbruggen,

Stellingen behorend bij het proefschrift 'Taal noch teken;
een studie over de symboolvorming bij zwakzinnige autis-
tische kinderen',
J,G,W. Hammes Tilburg, februari 1982
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