
  101 

Dutch summary (Samenvatting van hoofdstukken) 
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Hoofdstuk 1. Algemene introductie 

Het belangrijkste doel van dit proefschrift was het ontwikkelen van de Interactieve Tekentest 
(IDT), een nieuwe test voor het meten van wederkerigheid bij kinderen en adolescenten met 
een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in de leeftijd van 6-18 jaar, tot een gestandaardiseerde 
test. Aangezien beperkte wederkerigheid een belangrijk hoofdkenmerk is van de 
diagnostische criteria voor ASS, is het meten van beperkingen in wederkerigheid belangrijk bij 
het diagnosticeren van ASS. 

Mensen met ASS vooral als zij hoog functionerend zijn, laten een grote verscheidenheid in 
klinische presentatie van beperkingen in wederkerigheid zien. Deze variëren niet alleen in 
kwantiteit, van een totale afwezigheid tot adequate niveaus van relevante gedragingen, maar 
ook in de kwaliteit van wederkerig gedrag. De huidig beschikbare diagnostische instrumenten 
meten wederkerig gedrag vaak indirect, dat wil zeggen aan de hand van vragenlijsten, en 
focussen in het algemeen op een aanwezigheid vs. afwezigheid dichotomie. Deze focus geeft 
slechts een beperkt beeld van de aard en de mate van beperkingen in wederkerig gedrag bij 
mensen met ASS. We hebben om die reden een sensitievere test ontwikkeld voor de klinische 
praktijk: de IDT. De huidig beschikbare testen missen de specifieke kenmerken van deze 
nieuwe test. 

Het hoofdstuk wordt afgesloten met het introduceren van de hoofdstukken in dit proefschrift. 

 

Hoofdstuk 2. De Interactieve Tekentest (IDT) 

In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de basis is gelegd voor het ontwerp 
van de IDT. Allereerst zijn de belangrijkste kenmerken van wederkerig gedrag vastgesteld en 
vervolgens zijn deze samen met de normale ontwikkelingsfasen van wederkerig gedrag 
gebruikt als maatstaf voor het meten. Deze theoretische begrippen  gecombineerd met de 
uitkomst van studies naar, voor wederkerig gedrag belangrijke sociaal-emotionele 
vaardigheden bij kinderen en adolescenten met ASS, vormden de basis voor de ontwikkeling 
van de  IDT test procedure en het selecteren van de schalen van wederkerig gedrag. 
Wederkerig gedrag impliceert altijd het deelnemen van twee of meer mensen aan een 
dynamisch proces van vaak spontane interacties waarbij sprake is van ‘samen delen’. Dit 
interactieve proces met een toenemende dynamiek, houdt gelijke, gelijkwaardige of 
complementaire uitwisselingen in, met subtiel getimed en op elkaar afgestemd beurtgedrag. 
Er is daarbij sprake van een toenemende dynamiek naarmate de interacties zich verder 
ontwikkelen. 

Het laatste deel van hoofdstuk 2 beschrijft de IDT als een gestandaardiseerde test voor het 
meten van de kwaliteit van belangrijke aspecten van wederkerig gedrag in spontane  ‘real-life’ 
interacties tussen een kind of adolescent en een onderzoeker. De test is geschikt voor 
kinderen en adolescenten van 6-18 jaar. In de IDT is voor tekenen gekozen als gezamenlijke 
activiteit van het kind en de onderzoeker. De procedure weerspiegelt de ongestructureerde 
en onvoorspelbare aspecten van dagelijkse interacties met anderen, die spontaan wederkerig 
gedrag vereisen. De IDT meet op een objectieve manier duidelijk omschreven wederkerig 
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gedrag, aan de hand van vier schalen van wederkerig gedrag dat verwacht kan worden van 
een kind van 6 jaar: wederkerig beurtgedrag, wederkerige interactie, wederkerige interactie 
in het initiatief van de ander en wederkerige flexibiliteit. Hogere en mogelijk meer subtiele 
niveaus die pas later in de kindertijd of adolescentie verwacht kunnen worden, worden niet 
met de huidige versie van de IDT getest. 

Een uitvoerige handleiding met expliciete instructies over hoe en wanneer wederkerig gedrag 
moet worden uitgelokt, een instructie video voor de afname en een op het web beschikbare 
training zijn ontwikkeld ter ondersteuning van een gestandaardiseerde afname en scoring van 
de IDT. 

 

Hoofdstuk 3. Het meten van wederkerigheid bij hoog functionerende kinderen en 
adolescenten met autisme spectrum stoornissen. 

Dit hoofdstuk rapporteert over een pilotstudie waarin de IDT wordt geïntroduceerd en de 
sensitiviteit getest. Hoog functionerende kinderen en adolescenten met autisme spectrum 
stoornissen (HFASS, n = 24) en een controle groep met een normale ontwikkeling (TD, n = 25), 
zijn gevraagd om deel te nemen aan deze studie. Het belangrijkste resultaat van deze studie 
is dat vergeleken met de controle groep, de deelnemers met HFASS minder wederkerig gedrag 
lieten zien en bij voorkeur hun eigen objecten tekenden in plaats van een bijdrage te leveren 
aan de objecten van onderzoeker. Zij waren ook minder flexibel in hun wederkerig gedrag. De 
prestaties op de IDT waren onafhankelijk van hun gemeten verbale IQ maar er leek wel sprake 
te zijn van een leeftijdseffect. Echter gezien de beperkte omvang van dit onderzoek, zullen 
beide effecten nog moeten worden bevestigd in grotere steekproeven. Op grond van dit 
onderzoek werden zeer basale aspecten van wederkerig gedrag en ondersteunende sociale 
vaardigheden waarin geen significante  groepsverschillen werden gevonden, niet geselecteerd 
als onderdeel van de schalen in de uiteindelijke versie van de IDT. De resultaten van dit 
onderzoek geven aan dat de IDT een veelbelovend instrument lijkt te zijn om wederkerigheid 
te meten. 

 

Hoofdstuk 4. De betrouwbaarheid en validiteit van de Interactieve Tekentest: een 
meetinstrument voor wederkerigheid bestemd voor kinderen en adolescenten met een 
Autisme Spectrum Stoornis 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van een studie die de betrouwbaarheid en validiteit van 
de IDT test in een grote steekproef. De IDT werd afgenomen bij kinderen en adolescenten met 
ASS (n = 131) en bij een groep met een normale ontwikkeling (n = 62). De IDT had een 
uitstekende tussenbeoordelaar betrouwbaarheid en bescheiden tot goede test-hertest 
betrouwbaarheid. De convergente validiteit was laag. 
In overeenstemming met de resultaten van de pilotstudie, bleken deelnemers met ASS tot 
wederkerig gedrag in staat. Echter, het onvermogen van de deelnemers met ASS om frequent 
wederkerig te reageren op de initiatieven van de ander, was het meest opvallende verschil 
tussen de ASS en de TD groep, onafhankelijk van verbaal IQ, leeftijd en geslacht. Dit 
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onvermogen was ontegenzeggelijk de meest sensitive uitkomst van de IDT voor autisme. De 
mogelijke oorzaak van de bescheiden uitkomst van sommige aspecten van het psychometrisch 
uittesten werden bediscussieerd in de context van het gebrek aan beschikbaarheid van 
soortgelijke testen om de IDT mee te vergelijken, en de focus van de IDT op spontaan reageren 
in een onbekende situatie. Alhoewel we geen effect vonden van verbaal IQ en geslacht, is, 
gezien het geringe aantal meisjes en deelnemers met een verstandelijke beperking, 
voorzichtigheid geboden bij het generaliseren van deze resultaten. 

 

Hoofdstuk 5. Geslachtsverschillen in wederkerig gedrag van kinderen met autisme 

In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over het onderzoek naar geslachtsverschillen in 
wederkerig gedrag bij kinderen /adolescenten met ASS (32 meisjes, 114 jongens) en bij 
kinderen/adolescenten met een normale ontwikkeling (24 meisjes, 55 jongens). Kinderen met 
ASS, onafhankelijk van geslacht, lieten duidelijke beperkingen in wederkerig gedrag zien in 
vergelijking tot kinderen met een normale ontwikkeling, vooral op de schaal die meet hoe 
vaak wederkerige interacties worden gezien in het initiatief van de onderzoeker. 
Geslachtsverschillen werden alleen gevonden in de ASS groep: meisjes met ASS hadden 
hogere wederkerigheids scores dan jongens met ASS. Meisjes met ASS zijn wellicht meer op 
de onderzoeker gericht en meer gemotiveerd voor sociale interacties dan jongens met ASS. 
De seksspecifieke wijze van reageren bij kinderen met ASS kan mogelijk relevante informatie 
aanreiken en het diagnostisch vaststellen van autisme verbeteren bij vrouwen en meisjes. 

 

Hoofdstuk 6. Wederkerigheid in autistische en zich normaal ontwikkelende kinderen en 
adolescenten met en zonder licht verstandelijke beperkingen 

Het onderzoek waarover gerapporteerd wordt in dit hoofdstuk, onderzoekt de verschillen in 
wederkerig gedrag bij 35 kinderen en adolescenten met een lichte verstandelijke beperking 
(MID, IQ 50-85): 15 met ASS (ASS-MID) en 20 met een normale ontwikkeling (TD-MID). In de 
MID groep bleken de ASS-TD verschillen in de algehele wederkerigheid en in wederkerige 
flexibiliteit niet zo duidelijk, als eerder gevonden was bij kinderen en adolescenten met een 
normale intelligentie. Dit wijst er op dat het aannemelijk is dat verstandelijke beperkingen de 
prestaties beïnvloeden op deze aspecten van wederkerig gedrag. Echter in overeenstemming 
met onze eerdere bevindingen (Backer van Ommeren et al., 2012, 2015, 2017), droegen ASD-
MID deelnemers minder dan TD-MID deelnemers bij aan de initiatieven van hun interactie 
partner. Zelfs in de MID groep was dus het negatieve effect van de kenmerkende neiging tot 
teveel op zichzelf georiënteerd zijn van mensen met autisme, het meest onderscheidende 
kenmerk tussen ASD-MID en TD-MID deelnemers. De IDT kan bijdragen aan het diagnostisch 
proces van ASS door het vaststellen van het effect van dit autistische kenmerk op wederkerig 
gedrag van kinderen met een licht verstandelijke beperking.  
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Hoofdstuk 7. Algemene discussie 

In dit hoofdstuk worden algemene conclusies getrokken op basis van alle gerapporteerde 
studies, de pluspunten en de beperkingen van de IDT geëxploreerd, de klinische en 
theoretische implicaties bediscussieerd en onderwerpen voor nieuw onderzoek voorgesteld. 
De IDT blijkt een valide en betrouwbaar diagnostisch instrument te zijn voor het meten van 
beperkingen in wederkerig gedrag. De algehele sensitiviteit van de IDT is met name toe te 
schrijven aan de meest sensitieve schaal waarbij wederkerige interacties in het initiatief van 
de onderzoeker werden gemeten. Deze schaal legt de vinger op fundamenteel autistische 
kenmerken: de neiging om met name op zichzelf gefocust te zijn en de behoefte aan controle 
te houden over de situatie. De andere schalen bleken minder sensitief. Deze laatste bevinding 
in combinatie met het feit dat de afname met de IDT informatie verschaft over het 
functioneren van een individueel kind /adolescent in een momentopname van slechts tien 
minuten, geeft aan dat de IDT slechts een onderdeel kan zijn van het diagnostisch proces om 
ASS te diagnosticeren. 

Het laatste deel van dit hoofdstuk wijdt verder uit over de mate en de aard van de beperkingen 
in wederkerigheid bij mensen met ASS. Het onderzoeken met de IDT van essentiële aspecten 
van wederkerig gedrag in een groot aantal kinderen met ASS, verschaft de klinische praktijk 
meer inzicht in de verscheidenheid in beperkingen in wederkerig gedrag bij mensen met ASS. 
Bij kinderen en adolescenten met ASS kan het vermogen tot wederkerigheid positief worden 
beïnvloed als het om een meisje gaat of als betrokkene normaal intelligent is. Onderliggende 
mechanismen zoals motivatie voor sociale interacties, sociale cognitie en gunstige condities 
voor mensen met ASS, kunnen een belangrijke positieve rol spelen bij het laten zien van 
adequaat wederkerig gedrag. Het is belangrijk om te realiseren dat de IDT een basaal niveau 
van wederkerig functioneren meet. Een klein aantal hoogfunctionerende deelnemers met ASS 
slaagden voor de test. Het testen van deze deelnemers op een hoger en meer complex niveau 
met verbale en emotionele wederkerige interacties, zal uiteindelijk beperkingen in 
wederkerigheid laten zien ook bij deze individuen. Onze bevindingen lijken aan te geven dat 
de kern van de beperking in wederkerigheid bij individuen met ASS te vinden is in hun 
beperkte vermogen om spontaan wederkerig te kunnen reageren. Mogelijkerwijs wordt dit 
veroorzaakt door een aangeboren gebrek aan spontaan en automatisch verwerken van 
sociaal-emotionele informatie en daarbij nog beïnvloed door een intrinsiek gebrek aan het 
ervaren van wederkerige interactie als belonend. Klinische implicaties worden vervolgens 
gepresenteerd en nieuwe onderwerpen voor verder onderzoek voorgesteld. 

Ten slotte werd geconcludeerd dat exploreren hoe sociale interacties bij mensen met ASS 
gekoppeld kunnen worden aan het ervaren van positieve gevoelens, wellicht de sleutel zou 
kunnen aanreiken tot verbetering van hun wederkerig gedrag.   
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