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Abstract 
Vaak wordt bij kinderen met autisme waargenomen dat zij moeite hebben met 
sensorische/zintuiglijke prikkelverwerking (Sensory Processing, SP). Dit onderzoek bestudeert 
de specifieke patronen van sensorische verwerking bij 54 kinderen met een autistische stoornis 
en de associatie met hun adaptief gedrag. Sensorische verwerking bij autisme is onder te 
verdelen in drie subtypes: smaak, geur en beweging-gerelateerd sensorisch gedrag. Daarnaast 
kunnen er op basis van de drie subtypes van sensorische verwerking voorspellingen worden 
gedaan op het gebied van communicatie competentie en onaangepast gedrag. De bevindingen 
van dit onderzoek vormen de fundering voor meer specifieke hypothesen over het mechanisme 
van disfunctioneren van sensorische verwerking bij autisme en ondersteunen verder gebruik 
van zintuigelijk-ondersteunde interventies bij de begeleiding van de communicatie- en 
gedragsproblemen bij autisme. 
 

Inleiding 
De belangstelling voor sensorische verwerking (SP) van kinderen met een stoornis in het 
autisme spectrum (ASS) is de laatste jaren gegroeid. Vaak wordt bij kinderen met autisme 
melding gedaan van zintuigelijke gevoeligheid (zoals het bedekken van de oren bij harde 
geluiden, het hebben van bepaalde voorkeuren voor voedsel), sensorische onder responsiviteit 
(bijvoorbeeld het niet adequaat reageren op pijn) of juist het zoeken naar zintuigelijke prikkels 
(bijvoorbeeld schommelen, handenklappen, lawaai maken). Hoewel recente diagnostische 
criteria SP verstoringen niet zien als een van de kernkenmerken van een ASS diagnose, heeft 
een recente literatuur meta-analyse uitgewezen dat er wel degelijk ondersteuning is voor de 
universaliteit van deze symptomen in het diagnostisch spectrum (Ben-Sasson et al. 2009). 
Unieke patronen van SP geassocieerd met ASS zijn echter niet geïdentificeerd en het is 
onduidelijk hoe SP problemen bijdragen aan de klinische uiting van de stoornis. Deze studie 
beschrijft SP patronen bij kinderen met autisme en het verband met adaptief gedrag. Diverse 
studies die gebruik maakten van ouderverslagen laten zien dat problemen in de sensorische 
verwerking geassocieerd met ASS multimodaal en variabel zijn (Adamson et al. 2006; Kern et 
al. 2008; Leekam et al. 2007). Kern e.a. (2007b) toonden aan dat alle primaire zintuigen waren 
aangedaan bij individuen met autisme. Tomchek en Dunn (2007) lieten zien dat kinderen met 
een stoornis in het autistisch spectrum (n=281) in 92% verschilden in hun sensorische 
verwerking ten opzichte van normaal ontwikkelde kinderen. Andere studies tonen aan dat het 
zoeken naar sensorische prikkels, vermijden en gevoeligheid, en lage sensorische integratie 
vaak samengaan met een stoornis in het autistisch spectrum en andere pervasieve 
ontwikkelingsstoornissen (Kern et al. 2007a). Tomchek en Dunn (2007) concludeerden dat 
verder onderzoek nodig is naar de aard van de SP verschillen in kinderen met ASS om de 
werking van sensorische verwerking bij hen beter te begrijpen. Het gebruik van fysiologische 
metingen gecombineerd met de Sensory Short Profile (McIntosh et al. 1999a), Miller et al. 
(2005) lieten zien dat er distinctie patronen van SP bestaan bij kinderen met hoog-
functionerend autisme en het syndroom van Asperger. Daarnaast zijn er subgroepen te 
definiëren in ‘laag’ en ‘hoog’ arousal en sensorische gewenning en geen-gewenning. Uit 
onderzoek van Miller et al. (2005) aan de hand van Short Profile Data konden drie groepen 
gemaakt worden van sensorische reactiviteit: ‘sensory over-responsivity’, ‘sensory under-
responsivity’ and ‘sensory seeking’. Ook andere onderzoeken onderschrijven het bestaan van 
dergelijke subgroepen. Rogers en Ozonoff (2005) vonden ook ondersteuning voor het bestaan 
van specifieke patronen van sensorische verwerking bij autisme. Zij concludeerden dat 
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kinderen met autisme duidelijk onderscheid lieten zien in ‘over’ of ‘onder’-responsie op 
sensorische stimuli. Vergelijkbare resultaten kwamen uit onderzoek van Baranek et al. (2006, 
2007). Zij vonden dat jonge kinderen met autisme vaker hyper- of non-respons lieten zien op 
stimuli dan andere jonge kinderen.  
De rol van leeftijd bij SP disfunctie in ASS is door verschillende auteurs onderzocht. 
Samenvattend kan daaruit geconcludeerd worden, dat oudere kinderen met ASS meer ‘sensory 
seeking’ en overreactie laten zien dan jonge kinderen met ASS. (Ben-Sasson et al. 2009; Liss 
et al. 2006); dat leeftijd geen significante voorspeller is van SP disfunctie in ASS (Adamson et 
al. 2006); SP disfunctie meer wordt geassocieerd met de ernst van autisme bij jonge kinderen 
met ASS dan bij oudere kinderen (Kernet al., 2007b) en visuele sensitiviteit lijkt te verbeteren 
naarmate kinderen met ASS ouder worden (Leekam et al. 2007). 
Miller et al. (2005) vonden dat kinderen met hoog functionerend autisme of Asperger met lage 
arousal en gewenning aan repetitieve stimuli, meer problemen hebben in communicatie en  
sociale beperkingen, als ook in toenemende repeterende gedragingen. Kern et al. (2007b) zag 
dat multi-sensorische verstoring  positief verband houdt met de ernst van autisme in kinderen 
en dat het afnam bij adolescenten en volwassenen. Ook Hilton et al (2007a) vonden positief 
verband tussen hoog-functionerend autisme en SP verstoringen bij schoolkinderen. Ook zou 
er een duidelijk verband zijn met angst, sociale relaties, communicatie problemen, 
zelfingenomenheid en asociaal gedrag bij kinderen. 
Studies naar de relatie tussen de SP verstoringen en de klinische kenmerken van ASS zijn 
gedaan aan de hand van vele verschillende onderzoeksmethoden. Dit maakt het lastig om de 
resultaten van de verschillende studies met elkaar te vergelijken en te interpreteren. Veel 
onderzoeken zijn gebaseerd op ouderverslagen, welke vaak moeilijk te beoordelen zijn op 
betrouwbaarheid, daar deze niet altijd objectief zijn.  

Het doel van dit onderzoek is tweeledig: 

(a) Het beschrijven van het patroon van sensorische verwerkingsproblemen bij autisme, 
en 

(b) Het onderzoeken van de relatie tussen SP patronen in deze groep en adaptief gedrag. 
 
Methode 
Participanten 
Vierenvijftig kinderen met een autistische stoornis en hun verzorgers participeerden in dit 
onderzoek. Data van participanten (n=22) uit een eerder onderzoek (Baker et al. 2008) werden 
gecombineerd met data van 32 participanten. Participanten varieerden in leeftijd van 33 tot 
115 maanden (gemiddelde= 79.02, standaard deviatie (SD) = 19.22) met 47 (87%) manlijk. 
Alle participanten waren geregistreerd bij de ‘Early Intervention Research Program’ van 
Flinders University in South Australia of ‘Headstart Intervention Services’. De diagnostische 
status van alle participanten was bepaald aan de hand van de ‘Autism Diagnostic Interview-
Revised’ (ADI-R) van Young. Deze diagnose werd bevestigd door een tweede onafhankelijke 
arts. Alle participanten voldeden aan de DSM-lV-TR (APA 2000) criteria voor ASS.  
 
Instrumenten  
De ‘Short Sensory Profile’ (SSP) is een vragenlijst voor ouders met 38 items voor het meten 
van gedrag geassocieerd met abnormaal SP bij kinderen in de leeftijd 3 tot 10 jaar (McIntosh 
et al. 1999a). Scores worden verkregen op zeven sensorische gebieden (Tast, Smaak/geur, 
Beweging en Visuele/Auditieve gevoeligheid, Onder responsieve/Sensation seeking, Auditieve 
filtering en lage energie/zwakte) en voor algemeen functioneren van sensorische verwerking. 
Deze gegevens werden vergeleken met normatieve data van 1200 normaal ontwikkelde 
kinderen. De interne consistentie van de SSP ligt tussen r = .70–.90 en heeft een acceptabele 
discriminatie validiteit (95% voor differentiatie van kinderen met en zonder sensorische 
beperkingen McIntosh et al. 1999b).  
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De ‘Vineland Adaptive Behavior Scales’ (VABS), Interview Editie is een semigestructureerd 
interview voor verzorgers voor het bepalen van adaptief gedrag (Sparrow et al. 1984). Adaptief 
gedrag is in dit instrument gedefinieerd als de ontwikkeling en het toepassen van vaardigheden 
die nodig zijn voor de verwezenlijking van persoonlijke onafhankelijkheid en sociale 
competentie. De VABS bestaat uit 5 domeinen-communicatie, dagelijks leven, socialisatie, 
motoriek en onaangepast gedrag. De VABS heeft een adequate interne consistentie 
betrouwbaarheid, goede test-hertest betrouwbaarheid en een uitstekende interbeoordelaars 
betrouwbaarheid met coëfficiënten variërend tussen .80s en high .90s (Sparrow et al. 1984).  
 
Discussie 
Patronen van ‘Sensory Processing Behaviors’ bij Autisme 

Deze studie ondersteunt de mening dat kinderen met ASS duidelijke verschillen vertonen in 

SP vergeleken met leeftijdgenoten zonder ASS. Daarnaast heeft dit onderzoek naar voren 

gebracht dat er specifieke kenmerken en patronen zijn te onderscheiden in een groep kinderen 

met een stoornis in het autistisch spectrum. Ten eerste, de meerderheid van de deelnemers 

van dit onderzoek bleken duidelijke verschillen te vertonen op het gebied van 

‘Underresponsiveness/Seeks Sensation’ en Auditieve filtering. Onder-responsiviteit is recent 

genoemd als karakteristiek voor kinderen met ASS (Ben-Sasson et al. 2009). Onder- 

responsiviteit is echter niet sterk vertegenwoordigd in items van het onderzoek, vier van de 

zes items gaan over over-responsief gedrag bijv. ‘is distracted or has trouble functioning if 

there is a lot of noise around’, and ‘can’t work with background noise’. Dit veronderstelt dat 

sensorische onder- en over-responsiviteit mogelijk samengaan in kinderen met autisme. Ten 

tweede, komt naar voren dat er minstens drie specifieke SP subtypes voorkomen bij kinderen 

met autisme. 

Deze drie subtypes kunnen als volgt worden omschreven:  

1. ‘Sensory-based inattentive seeking (SBIS)’—dit subtype wordt gekenmerkt door 

overwegend typisch SP functioneren. Echter met milde problemen op het gebied van 

hyporeactiviteit/sensation-seeking en auditieve filtering. Dit SP profiel wordt geassocieerd met 

aandachtsproblemen (Ermer en Dunn 1998, Watling et al., 2001). Het heeft betrekking 

onoplettendheid, afleidbaarheid, hyperfocus of impulsiviteit (bijv. springt van de ene activiteit 

naar de andere, zodat het interfereert met speling, raakt mensen en voorwerpen, lijkt niet 

horen wat je zegt, heeft moeite met aandacht). Onoplettend gedrag kan ook zich ook uiten 

als sensation-seeking gedrag. 

2. ‘Sensory modulation with movement sensitivity (SMMS)’— Dit subtype wordt 

gekarakteriseerd door SP problemen op alle sensorische gebieden. Participanten in deze groep 

lieten symptomen zien van hyper- en hyporesponsiviteit (modulatie problemen) en alle scores 

weken meer dan 1 standaarddeviatie af van de het normatieve gemiddelde. Het was ook de 

enig groep die  atypische prestaties lieten zien in ‘Movement Sensitivity’ gekoppeld aan 

extreem lage score in ‘Low Energy/Weak’ (bijv. zwakke spieren, zwakke grip en slecht 

uithoudingsvermogen/snel vermoeid). 

3. ‘Sensory modulation with taste/smell sensitivity (SMTS)’— Dit subtype wordt gekenmerkt 

door SP problemen op alle sensorische gebieden behalve op ‘Low Energy/Weak and Movement 

Sensitivity’. Net als het SMMS subtype, vertoont deze groep symptomen op zowel hyper- als 

hyporesponsiviteit (modulatie problemen), maar heeft geen problemen op het met bewegen 
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gerelateerde (‘movement-related sensory’) domein. Daarnaast vertoont dit subtype extreem 

disfunctioneren van gevoel voor  smaak en geur. 

Conclusie 
Uit dit onderzoek bleek dat er bij kinderen met een autistische stoornis sprake is van minstens 
drie verschillende SP subtypes. De differentiatie van sensorische subtypes en kenmerken in de 
diagnose en classificatie van ASS is significant . Voor het eerst kunnen hypothesen over de 
mechanismen van SP disfunctioneren bij autisme gegenereerd worden op basis van een meer 
gedefinieerde en specifieke beschrijving van bijhorende gedrag. Uit deze studie is ook gebleken 
dat de patronen van de SP disfunctie sterk geassocieerd zijn met een aantal klinische 
kenmerken van autisme. Een patroon van moeite met sensorische modulatie zonder 
motorische elementen bleken voorspellend voor communicatie beperkingen en algemene 
sensorische modulatie problemen waren voorspellende factoren voor onaangepast gedrag.  
Deze bevindingen ondersteunen het gebruik van sensorisch-gebaseerde interventies in de 
begeleiding van kinderen met autisme bij het verbeteren van communicatie en bij 
gedragsproblemen. Daarnaast voorziet de beschrijving van de verschillende sensorische 
subtypes en eigenschappen bij autisme clinici van richtlijnen voor de identificatie van kinderen 
die het meest zullen profiteren van de ‘sensory-based’ interventie technieken. 
 

Waarom dit artikel vertaald? 
Wellicht verbaasd het u dat we dit artikel opnemen in ons kenniscentrum, het gaat tenslotte 

niet direct over hooggevoeligheid, maar over kinderen met een autistische stoornis. Dat klopt. 

Toch is het een interessant onderwerp omdat het gaat over sensorische prikkelverwerking. 

Hooggevoeligheid betekent dat prikkels dieper en intenser worden verwerkt. Deze manier van 

prikkelverwerking vertoont overeenkomsten met de prikkelverwerking bij autisme. Hierdoor 

zou het kunnen zijn dat misdiagnoses plaatsvindt en hooggevoelige kinderen onterecht de 

diagnose ‘stoornis in het autistische spectrum’ krijgen. Meer kennis en inzicht in de manier van 

prikkelverwerking en het herkennen van de diverse patronen in sensorische prikkelverwerking 

kan bijdragen aan het voorkomen van deze misdiagnoses. Het artikel geeft een duidelijke 

uiteenzetting van patronen van ‘Sensory Processing Behaviors’.  
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Wat is Hooggevoelig heel gewoon? 
Hooggevoelig heel gewoon is het opleidingsinstituut en kenniscentrum in Nederland. Dit is het 
adres voor geaccrediteerde trainingen, opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige en 
verschillende modules zoals hooggevoelig én hoogbegaafd. Voor de hooggevoelige zelf en ook 
voor degene die met de hooggevoelige te maken heeft, bijvoorbeeld als leidinggevende of 
hulpverlener. Wetenschap en praktijk worden gecombineerd en er is een complete methode 
ontwikkeld voor kinderen waar veel scholen, kindercoaches en ook ouders mee werken, 
namelijk Otto de Octopus. Daarbij bieden we ook geregeld informatieve lezingen en landelijke 
dekking voor allerlei vragen rondom hooggevoeligheid. Met het landelijke netwerk van 
hooggevoeligheidsdeskundigen en andere coaches, bedienen we allerlei vragen en individuele 
begeleiding. De webshop staat vol met allerlei producten zoals boeken, leermiddelen, 
spellen, e-learning. Hooggevoeligheid is heel gewoon, en dit is dé plek om het gewoon te 
maken. 
 
Aan de slag met hooggevoeligheid 
Tip #1 Om te komen doen: 
Dagtraining ‘Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid’ om 
hooggevoeligheid te leren herkennen, erkennen en praktisch te 
benaderen. In deze dag ervaar je de combinatie van 
wetenschappelijke informatie die je woorden geeft om het uit 
te leggen, en ervaringsgerichte oefeningen om de volgende dag 
al in te zetten. Een losse dagtraining, óf het begin van de 
opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige voor als je er meer 
mee wilt doen.  
www.hooggevoeligheelgewoon.nl/dagtraining  
 
Tip #2 Om te lezen: 
Het boekje voor volwassenen met een korte uitleg over hooggevoeligheid, 
hoe je het kunt herkennen en signalen van overprikkeling. Verder staan er 
veel verschillende soorten oefeningen in om te doen, zoals 
visualisatieoefeningen. Als je het gemakkelijk vindt om begeleid te worden bij 
de visualisatie, zijn er ook geluidsbestanden beschikbaar waarin je door de 
oefening wordt begeleid. Het boek is verkrijgbaar in papieren versie en ook 
digitaal in de vorm van een epub.  
www.hooggevoeligheelgewoon.nl/winkel  
 
Tip #3 Om zelf te doen: 
E-learning ‘Hooggevoeligheid, van last naar kracht!’. Ga in een 
digitale leeromgeving zelf aan de slag met het herkennen, 
erkennen en praktisch benaderen van hooggevoeligheid. Kies zelf 
waar – bijvoorbeeld op de bank of achter je bureau -, wanneer – 
’s ochtends, in de middag of laat op de avond – en hoe – in je 
joggingpak, werkpak of thuispak. Verdiep het zover als je het zelf 
wilt en doe er ook zo lang over als je wilt. Je kiest je toegang via 
je laptop, tablet of computer en kunt ook je partner, kinderen, 
gezin erin meenemen. Met z’n allen aan de slag, of juist lekker in 
je eentje, je kiest het zelf.  
Wil je graag spiegelen en het bespreken met iemand? Je kunt de 
e-learning ook combineren met 3 gesprekken bij één van onze 
coaches door heel Nederland.  
www.hooggevoeligheelgewoon.nl/e-learning-hooggevoeligheid-van-last-naar-kracht  

http://www.hooggevoeligheelgewoon.nl/dagtraining
http://www.hooggevoeligheelgewoon.nl/winkel
http://www.hooggevoeligheelgewoon.nl/e-learning-hooggevoeligheid-van-last-naar-kracht
http://www.hooggevoeligheelgewoon.nl/dagtraining
http://www.hooggevoeligheelgewoon.nl/winkel
http://www.hooggevoeligheelgewoon.nl/e-learning-hooggevoeligheid-van-last-naar-kracht
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Contact  
Wil je meer weten over Hooggevoelig heel gewoon, één van de tips die hier genoemd zijn of 
ons andere aanbod? Je bent van harte welkom. Natuurlijk kun je zelf even een kijkje nemen 
op de website, maar je kunt ook mailen of bellen als je contact wilt.  
 
Wil je contact opnemen over dit artikel? Misschien wil je erover 
doorpraten, wil je meer lezen of van gedachten wisselen. Dan kun je 
contact opnemen met Arianne Josemans-Maandag. Zij heeft dit artikel 
vertaald en samengevat. Ze is orthopedagoog, beheert de Otto-lijn en 
verzorgt de informatiestand op beurzen, congressen, festivals en symposia.  
Mail naar arianne@hooggevoeligheelgewoon.nl  
 
Wil je meer weten over de dagtraining ‘Praktijkgericht werken met 
hooggevoeligheid, de e-learning of over de andere trainingen? Heleen 
Visser is één van de trainers en supervisors. Vind je het prettig om even te 
sparren, ben je op zoek naar coaching of ligt je interesse meer bij 
aansluiten bij het landelijke netwerk? Heleen is coach, beheert het netwerk 
en is samen met Eva Pama-van ’t Zand te zien in de e-learning.  
Mail naar heleen@hooggevoeligheelgewoon.nl  
 
Waar zijn wij gevestigd?  
Hooggevoelig heel gewoon 
Op buitenplaats Klein Schuilenberg 
www.kleinschuilenberg.nl  
Schuilenbergerweg 4 
8121 RA Olst – Overijssel. 
www.hooggevoeligheelgewoon.nl  
info@hooggevoeligheelgewoon.nl  
0570 – 643 053  
 
Op welke kanalen zijn we online te vinden? 
 

    www.facebook.com/hooggevoeligheelgewoon 

    www.linkedin.com/company/hooggevoelig-heel-gewoon 

    pinterest.com/hgheelgewoon 

    @HG_heelgewoon 

    Kanaal: Hooggevoelig heel gewoon 
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