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Inleiding

I
mitatie is niet alleen een intrigerend

onderwerp omdat het een licht werpt

op de ontwikkeling van menselijk

sociaal gedrag vanaf de geboorte, maar

ook omdat enig (enig weglaten??/CW)

inzicht in de imitatieproblemen van

jonge kinderen met autisme kan bijdra-

gen tot de kennis over de pathogenese

van deze ontwikkelingsstoornis.

Piaget (1945, in Nadel & Butterworth,

1999) definieert imitatie als een actie

waarbij een model gereproduceerd

wordt op basis van waarnemings-

(percepties) en voorstellingsprocessen

(representaties).Thorpe voert het

criterium ‘ongekende, nieuwe actie’ in.

Imitatie is het kopiëren van een nieuwe

en/of onwaarschijnlijke actie of uiting,

waarvoor klaarblijkelijk geen instinctie-

ve verklaring is’ (Thorpe, 1963 in

Butterworth, 1999).

Recent definieert Heyes (2001) imita-

tie op een meer technische manier. Zij

spreekt uitsluitend van imitatie, indien

een observator (wordt hier niet

bedoeld: imitator??/CW) de kenmer-

ken van een lichaamsbeweging van een

model exact kopieert. Kopiëren impli-

ceert dus een specifiek causaal verband

tussen de observatie van de kenmerken

van de lichaamsbeweging van het

model (‘features of the model’s body

movement fm’) en de uitvoering door

de observator van de lichaamsbewegin-

gen met dezelfde kenmerken (‘features

of the observator’s body movement

fo’). Dit causale verband tussen fo en fm

impliceert dat de observator een besef

18

Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

Autisme is geassocieerd met imitatieproblemen. Sociaalcognitieve theorieën beschouwen imitatieproblemen als

een vroege voorloper van een gebrekkige Theorie of Mind. In deze studie wordt de niet-sociale aard van gesturale 

imitatieproblemen van autistische kinderen onderzocht. Uit de bewegingsanalyse van de imitatiepogingen van kinderen

met autisme blijkt niet zozeer de frequentie, maar wel de precisie van de imitaties beperkt te zijn.Twee praxisfouten

typeren de imitatieproblemen. Deze kinderen hebben enerzijds meer pogingen nodig om tot een juiste imitatie te

komen en anderzijds imiteren ze fragmentair. Spatiotemporele en niet zozeer gedrags- en inhoudsfouten liggen dus

aan de basis van de zwakkere imitatie. Evidentie is gevonden voor een niet-sociaalcognitieve basis van het imitatie-

problemen van jonge kinderen met autisme. De relevantie van deze onderzoeksresultaten wordt bediscussieerd in 

het kader van de recente ontdekking van spiegelneuronen.

Summary A lack of imitation is common in autism. On the social level imitation is an early precursor of Theory of

Mind.The purpose of this study is to investigate the non-social nature of poor gesture imitation in autistic children.

temporal, spatial, behaviour and content errors.The microanalysis of the imitation performances reveals that autistic

children don’t imitate less frequent, but less accurate.Two praxis errors are typical for autism: autistic children need

more attempts to imitate and they perform more fragmentary. Neither behavioural errors, nor content errors, but

spatiotemporal errors explain imitation problem in autism.These findings undermine the idea. that a lack of attention

or motivation causes the imitation problems in autism.This study does not support the social-cognitive hypothesis.

Evidence is found for a non-social-cognitive base of the imitation problem in autistic children.The relevance of these

results in the scope of the recently discovered mirror neurons is discussed.
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heeft van de intentie van het model.

Vooral bij het kopiëren van handelin-

gen met objecten is het niet steeds dui-

delijk of er een causaal verband bestaat

tussen fm en fo, of de observator wel

degelijk het model imiteert.

Bijvoorbeeld: een volwassene duwt 

met de hand een bal van de tafel en een

kind duwt vervolgens ook een bal van

de tafel. Heyes spreekt uitsluitend van

imitatie, indien de actie van het kind

veroorzaakt wordt door de observatie

van de lichaamsbeweging van de vol-

wassene. Er is geen imitatie, maar emu-

latie indien a) fo en fm toevallig over-

eenstemmen (voorbeeld: een kind en

een volwassene zien op hetzelfde

moment een bal en duwen deze van de

tafel), b) indien fo gebaseerd is op de

observatie van andere waarnemingen

van het model dan fm (voorbeeld: een

volwassene brengt de hand in de nabij-

heid van een bal en trekt hierdoor de

aandacht van een kind op de bal die

van de tafel rolt, waardoor het kind

niet de kenmerken van de beweging

van de volwassene fm imiteert, maar 

de objectbeweging waarneemt en zijn

aandacht en activiteit op de bal richt,

deze met de hand raakt, waardoor deze

van de tafel rolt) en c) indien het effect

van de observatie van fm niet specifiek

leidt tot de productie van fo (voorbeeld:

een volwassene rolt met de hand een

bal van de tafel, een kind is geëxciteerd

(wordt hier bedoeld opgewonden, in

de zin van geëxcalteerd??/CW), waar-

door niet alleen de lichaamsactiviteit

verhoogt, waardoor de bal van de tafel

rolt, maar ook andere activiteiten zoals

vocaliseren) (Heyes, 2001). Deze meer

technische definitie laat toe om imita-

ties van kinderen meer nauwgezet te

observeren en te onderzoeken, in het

bijzonder wanneer geen reële objecten

gebruikt worden.

Imitatietekorten en autisme: een speci-

fiek en veralgemeend probleem.

Autisme is een ontwikkelingsstoornis,

die geassocieerd is met een brede waaier

van imitatieproblemen:

1. Imitatieproblemen van personen

met autisme manifesteren zich

zowel in een gebrekkige intentione-

le imitatie (review Smiths & Bryson,

1994) als in een excessieve niet-

intentionele imitatie in de vorm 

van echolalie (McEvoy e.a., 1988)

en echopraxie (Libby e.a., 1997).

2. Uit experimentele studies, die als

doel stellen een sterkte-zwakte pro-

fiel van kinderen met autisme op te

maken, blijkt dat imitatie een zwak-

ke schakel is in vergelijking met

andere cognitieve en/of motorische

functies (DeMyer e.a., 1972a;

Curcio, 1978; Curcio & Piserchia,

1978; Jones & Prior, 1985;

Abrahamsen & Mitchell, 1990).

Imitatieproblemen bij personen met

autisme zijn multimodaal en mani-

festeren zich zowel in gesturale,

faciale als vocale imitaties. De imita-

tie van lichaamsbewegingen (van

body movement: faciale en gesturale

imitatie) is voor autistische kinderen

moeilijker dan de imitatie van han-

delingen met een object (object

movement of procedurale imitaties)

(DeMyer e.a., 1972a; Dawson &

Adams, 1984; Jones & Prior, 1985;

Smith & Bryson, 1994; Stone,

Ousley e.a,. 1997). De bevindingen

in een experimentele studie van

Rogers en collega’s vormen een uit-

zondering: voor de autistische peu-

ters in deze studie zijn objectimita-

ties en oraal-faciale imitaties meer

beperkt dan manuele imitaties (vor-

men objectimitaties – waaronder

oraal-faciale- en manuele imitaties

wel een tegenstelling??/AvdS)

(Rogers e.a., 2003). In dit artikel

beperken we ons tot motorische en

meer specifiek gesturale imitatie.

3. Imitatieproblemen zijn specifiek

voor autisme in tegenstelling tot

andere ontwikkelingsstoornissen.

Autistische kinderen imiteren min-

der goed in vergelijking met MBD-

kinderen (DeMyer e.a., 1972a),

met taalgestoorde leeftijdgenoten

(Bartak e.a., 1975; Stone, Lemanek,

e.a., 1990; Stone, Ousley, e.a. 1997;

Smith & Bryson, 1998); met slecht-

horende kinderen (Stone, Lemanek

e.a., 1990); met normale kinderen

gematched op leeftijd en handvaar-

digheid (Dawson e.a. 1983); met

normale tweejarigen (Charman, e.a.,

1997); met normale jonge kinderen

(Stone, Lemanek, e.a. 1990), met

normale tieners (Van Loo, e.a.,

2000); met normale en kinderen

met ADHD (Ohta, 1987); met

mentaal geretardeerde kinderen
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gematched op nonverbaal IQ

(DeMyer, 1975; Prior, 1977;

Hammes & Langdell, 1981; Jones &

Prior, 1985; Stone & Lemanek,

1990; Stone, Lemanek, e.a., 1990;

Roeyers e.a., 1998;Van Acker, e.a.,

2000); met kinderen met een coör-

dinatieontwikkelingsstoornis

(Green, e.a., 2002). In de experi-

mentele studie van Rogers e.a.

(2003) worden Fragil X syndroom

(kinderen met het fragiele X syn-

droom; beter??//CW) ingedeeld

met en zonder autistische kenmer-

ken (op basis van de ADOS, ADI en

DSM IV criteria). Beide groepen

onderscheiden zich in imitatiever-

mogen op significante wijze van

elkaar ten nadele van de Fragil X

kinderen met autistische kenmer-

ken. Imitatie vormt één van de dia-

gnostische criteria voor jonge kin-

deren met autisme (Is dit wel zo??;

komt niet voor in de DSM IV/AvdS)

(Charman & Baird, 2002).

4. De wijze waarop de autistische imi-

tatieproblemen zich manifesteren

wijzigt gedurende de levensloop.

Rogers en collega’s (1996) stellen

bij hoogfunctionerende adolescen-

ten met autisme nog steeds een

beperkt vermogen tot imitatie en

pantomime vast. Eén experimentele

studie bevestigt geen specifiek imi-

tatieprobleem bij adolescenten met

autisme. In dit onderzoek behalen

echter alle subjecten een plafond-

score op een te eenvoudige imitatie-

test (Morgan e.a., 1989). Charman

& Baron-Cohen (1994) onderzoe-

ken mentaal geretardeerde tieners

met autisme en een verbale mentale

leeftijd van geen 4 jaar met een imi-

tatietest voor zuigelingen. Ook deze

jongeren tonen in deze eenvoudige

opdrachtjes geen imitatieprobleem.

Imitatieproblemen komen volgens

Hobson & Lee (1999) wel discreet

(wordt hier bedoeld onderscheiden-

lijk of duidelijk??/CW) voor bij

hoogfunctionerende tieners en ado-

lescenten met autisme. Zij beschrij-

ven problemen met het imiteren van

motorische stijlelementen, waarin

niet zozeer het imiteren van ‘wat-te-

doen?’, maar wel van ‘hoe-te-doen?’

(zoals de gebruikte kracht) beperkt

is.Volwassenen met autisme en

Asperger syndroom hebben in ver-

gelijking met niet-autistische vol-

wassenen specifiek problemen met

het imiteren in spiegelbeeld (de

linker hand van de onderzoeker

correspondeert met de rechter hand

van het subject; en vice versa), in

tegenstelling tot gekruiste imitatie

(de linker hand van de onderzoeker

correspondeert met de linker hand

van het subject). Bovendien tonen

de autistische personen geen

natuurlijke voorkeur voor spiegel-

imitatie (Avikainen e.a., 2003).

5. Sommige auteurs beschouwen het

‘aangeboren’ imitatiedeficit van

autistische kinderen als een kernde-

ficit en als de kritische factor in de

ontwikkeling van de triade van

autistische gedragskenmerken.

Imitatie ligt volgens deze auteurs

aan de basis van het sociale deficit

dat autisme typeert (DeMyer e.a.,

1972a; Meltzoff & Gopnik, 1993;

Rogers & Pennington, 1991;

Williams e.a. 2001). Happé en Frith

(1996) suggereren dat bij een kind

met autisme drie kerngebieden, die

instaan voor de latere sociale ont-

wikkeling, congenitaal verstoord

zijn: interpersoonlijke relaties of

emotieherkenning, gedeelde aan-

dacht of joint attention en motori-

sche imitatie. Dawson en collega’s

(2002) menen dat de zwakke mo-

torische imitatie, en meer specifiek

de imitatie van lichaamsbewegin-

gen, één van de zes basisdeficits is,

waarvan diepgaander neurologisch

onderzoek een licht zou kunnen

werpen op de hersenafwijkingen

van personen met autisme.

6. Imitatieproblemen zijn taakonafhan-

kelijk en observeerbaar in verschil-

lende taaksoorten: zowel in symbo-

lische, betekenisvolle als in

niet-symbolische, betekenisloze

gebaren (enkelvoudige handposities

en sequenties van handposities);

zowel in gebaren mét als in gebaren

zonder denkbeeldig object (transi-

tieve en intransitieve gebaren; hier

past begripsverheldering bijvoor-

beeld onderaan de pagina in een

voetnoot/GN/AvdS/CW). In de

studie van Green e.a. (2002) wor-

den de gebaren ingedeeld als geba-

ren die naar zichzelf gericht zijn 

(vb doen alsof je je haar kamt met

een kam) en gebaren die van jezelf

weg uitgevoerd worden (vb doen

alsof je een nagel inklopt met een

hamer). Beide gebaren blijken even

moeilijk te zijn voor de normaal

begaafde jongeren met autisme.

7. Het vermogen tot gesturale imitatie

voorspelt bij jonge mutistische kin-

deren met autisme, volgens de lon-

gitudinale studie van Stone e.a.

(1997) het al dan niet ontwikkelen

van gesproken taal. Uit de voorlopi-

ge resultaten van de follow-up stu-

die van Rogers e.a. (2003) blijken

ook de beter imiterende tweejarige

kinderen met autisme, zowel op ver-

bale als niet-verbale vaardigheden,

gunstiger te evolueren dan de

zwakst imiterende peuters. (Is dit

IQ-gerelateerd??/AvdS)

Aard van en verklaringsmechanismen

voor de imitatieproblemen van autisti-

sche kinderen.

In tegenstelling tot de talrijke studies

die imitatieproblemen bij autistische

kinderen in vergelijking met controle-

Imitatieproblemen van autistische
kinderen: een niet sociaal deficit?
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groepen onderzoeken, zijn de experi-

menten over de aard van de imitatie-

problemen en de onderliggende ver-

klaringsmechanismen voor dit

probleem eerder schaars. DeMyer en

collega’s suggereren in 1972 dat kinde-

ren met autisme lijden aan een vorm

van aangeboren apraxie (dyspraxie) die

gekenmerkt wordt door problemen

met het nabootsen van zowel symboli-

sche als niet-symbolische gebaren. Met

dyspraxie verwijzen zij naar het onver-

mogen van autistische kinderen om

ongekende en/of complexe willekeuri-

ge bewegingen te plannen en uit te

voeren, zonder dat een primair moto-

risch probleem (zoals parese) hiervoor

verantwoordelijk is. Zij poneren de

hypothese dat vooral motorische plan-

ningsproblemen verantwoordelijk zijn

voor de gebrekkige imitatie. Kinderen

met autisme blijken in vergelijking met

controlekinderen niet alleen moeite te

hebben om transitieve handelingen

(acties met een object) te imiteren,

maar bovendien blijken hun spontane

objectmanipulaties van een hoger

niveau te zijn dan hun imitatie-uitvoe-

ringen (Wat is hieruit te conclude-

ren??/ Spreekt dit de apraxie niet

tegen??/AvdS) (DeMyer e.a.1972a).

Jones & Prior (1985) tonen aan dat

autistische kinderen statische hand-

posities en dynamische sequenties van

handbewegingen onnauwkeurig imite-

ren en dat bij toenemende complexiteit

van de betekenisloze gebaren de imita-

tieproblemen toenemen, maar zij wij-

zen tevens op het verhoogde voorko-

men van neurologische ‘soft’ signs in

de vorm van synkinesia begripsverhel-

dering in voetnoot?GN/CW). Het

klassiek neurologische praxisonderzoek

bestaat uit imitatieproeven, maar de

dyspraxie van kinderen met autisme

komt ook tot uiting in niet-imitatieve

motoriek. Ook de spontane motoriek 

is gekenmerkt door problemen met

planning en uitvoering

(Leary & Hill, 1996).

Meer recente studies onderzoeken de

aard van de imitatieproblemen van

kinderen met autisme door de inhoud

en de complexiteit van de opdracht te

manipuleren en door de uitvoerings-

fouten te analyseren. Onderzoeken,

waarin de imitatieopdrachten gemani-

puleerd worden, liggen aan de basis

van twee grote stromingen: de sociaal-

cognitieve en de niet-sociaalcognitieve

verklaringstheorieën voor de imitatie-

problemen van personen met autisme.

Baron-Cohen (1985, 1988), grondleg-

ger van de cognitieve benadering,

meent dat autismespecifieke imitatie-

problemen beperkt blijven tot het imi-

teren van symbolische, betekenisvolle

gebaren. Met deze sociaalcognitieve

verklaring legt hij de basis voor de link

tussen imitatie en de theory of mind

ontwikkeling. Problemen met wederke-

righeid in de sociale relatie van perso-

nen met autisme kunnen gekaderd

worden in een beperkte theory of

mind ontwikkeling of perspectiefne-

ming.Theory of mind is het vermogen

om mentale attributies (intenties, wen-

sen, behoeften, overtuigingen) aan

zichzelf en aan anderen toe te kennen,

waardoor waarneembaar gedrag niet

alleen begrepen, maar ook voorspeld

kan worden (Baren-Cohen, 1993). Aan

deze ‘mind-blindness’, die bij normale

kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar

beschreven wordt, gaat een ‘body-

blindness’ vooraf (Hobson, 1993).

Imitatie wordt binnen dit denkkader 

als een vroege voorloper in de theory

of mind ontwikkeling beschouwd

(Roeyers e.a., 1998). Een imitatie

onderzoek, en in het bijzonder het

imiteren van de intenties van anderen,

kan binnen deze visie fungeren als een

vroege non-verbale test voor theory of

mind (Heyes, 2001). De verklaring van

een gebrekkige imitatie wordt toege-

schreven aan een onvermogen om een

interne representatie te maken van een

bewegingsbeeld. Deze representatie is

noodzakelijk om het externe waarge-

nomen bewegingsbeeld van het model

te linken aan het eigen proprioceptief

bewegingsbeeld (Meltzoff, 1993).

Rogers & Pennington (1991) weerleg-

gen de sociaalcognitieve basis voor

autistische imitatieproblemen. Deze

problemen manifesteren zich zowel in

betekenisloze gebaren, als in emotione-

le expressies en symbolische, beteke-

nisvolle gebaren. Bovendien blijken

kinderen met autisme, net zoals nor-

male kinderen, symbolische gebaren

gemakkelijker te kunnen imiteren dan

betekenisloze gebaren. De betekenis

van een gebaar vergemakkelijkt dus 

ook voor hen het nabootsen. Rogers &

Pennington (1991) menen dat een

niet-sociaalcognitief deficit aan de basis

ligt van de sociaalcognitieve proble-

men. Hun bevinding dat kinderen met

autisme moeite hebben om beide soort

gebaren, met en zonder betekenis, te

imiteren, wordt in latere studies

bevestigd (Rogers, 1996; Charman e.a.

1997; Smith & Bryson, 1998;Van

Acker, e.a. 2000;Van Loo, e.a. 2000;

Claes, e.a. 2001; Green e.a., 2002).

Een stap verder binnen de niet-sociaal-

cognitieve stroming, is de onderzoeks-

methode, die door middel van fouten-

analyse van de imitatie-uitvoering de

onderliggende mechanismen, de aard

van de imitatieproblemen trachten

bloot te leggen. Ohta (1987) bestu-

deert als eerste de aard van de fouten

op een bimanuele imitatietaak en stelt

vast dat rand- en normaal begaafde

tieners met autisme in vergelijking met

leeftijdgenoten met ADHD en normale

tieners (gematched op performantieel

IQ en leeftijd) meer partiële imitaties

uitvoeren. Ohta verklaart deze onvolle-

dige imitatie-uitvoeringen door een

perceptueel tekort. De autistische kin-
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deren nemen de lichaamsdelen van het

model fragmentair waar (Ohta, 1987).

De verdienste van deze studie is de

bevinding dat zelfs op lichamelijk vlak

fragmentariseren autisme typeert. Ohta

bestudeert echter uitsluitend de output

(de imitatie-uitvoeringen). Deze studie

laat niet toe om aparte conclusies te

trekken betreffende de input (perceptie

van het gebaar), werkgeheugen (voor

handelingen), integratie (representatie)

en output (planning en uitvoering van

de actie). In die zin is de conclusie van

Ohta, dat het fragmentariseren op het

perceptueel niveau plaats vindt, voor-

barig. Libby en collega’s (1997) komen

tot een gelijkaardige vaststelling.

Complexe betekenisvolle, multischema

taken worden door kinderen met autis-

me minder goed uitgevoerd dan door

controlekinderen, indien de taakdelen

in een welbepaalde volgorde uitge-

voerd worden. Indien de taakdelen

echter in een willekeurige volgorde

aangeboden worden, presteren de kin-

deren met autisme even goed. Libby

en collegae verklaren deze bevindingen

vanuit een gebrekkige centrale cohe-

rentie of het onvermogen informatie te

verwerken op een geïntegreerde wijze.

Smith & Bryson (1998) analyseren de

imitatie-uitvoeringen van betekenisloze

gebaren van autistische kinderen en

adolescenten in vergelijking met ener-

zijds taalgestoorde en anderzijds jonge

normale kinderen, en stellen vast dat

proefpersonen met autisme vooral pro-

blemen hadden om de gebaren in de

juiste richting te imiteren. Zij formule-

ren verschillende hypothetische verkla-

ringen. Enerzijds suggereren zij dat de

crossmodale integratie of de perceptu-

eel-motorische vertaling van een

lichaamsbeweging eventueel minder

vlot verloopt bij personen met autisme.

Anderzijds verklaren zij de imitatiepro-

blemen vanuit het onvermogen zich te

verplaatsen in het perspectief van het

model (theory of mind), waardoor let-

terlijke imitatie ontstaat (Smith &

Bryson, 1998).

Tussenkop ivm de duidelijke

cesuur/CW/GN

D
it onderzoek stelt tot doel op syste-

matische wijze (op basis van een

niet-sociaalcognitief model) de imita-

ties van intransitieve gebaren (en stati-

sche handposities van mentaal geretar-

deerde kinderen met autisme te

analyseren en te vergelijken met niet-

autistische kinderen. Dit onderzoek

vormt een eerste deel van een breder

onderzoek. De analyse van transitieve

gebaren (Vanvuchelen & De Weerdt,

2002) en sequenties van handposities

worden elders of later toegelicht, even-

als de analyse van de imitatie-uitvoe-

ringen van normaal begaafde kinderen

met autisme. De systematische analyse

van de imitatie-uitvoeringen gebeurt

op basis van een aangepast foutenana-

lyse model van Rothi, Raymer en

Heilman (1997), dat gebruikt wordt in

experimenteel onderzoek naar verwor-

ven apraxie. Dit analysemodel laat toe

om op gedetailleerde wijze de overeen-

komst na te gaan tussen enerzijds de

kenmerken van de gebaren van het

model (fm) en anderzijds de kenmerken

van de gebaren van de imitator (fo).

De volgende onderzoeksvragen worden

beantwoord: Kan de kwaliteit van de

gesturale imitatie-uitvoeringen

betrouwbaar geëvalueerd worden

(interraterbetrouwbaarheid)?

Onderscheiden mentaal geretardeerde

kinderen met autisme zich van niet-

autistische kinderen in de gesturale

imitatie van betekenisvolle intransitieve

gebaren en niet-betekenisvolle statische

handposities? En onderscheiden beide

onderzoeksgroepen zich van elkaar in

de aard van gemaakte fouten?

Methode
Subjecten

2
1 jongens nemen deel aan het

onderzoek (Tabel 1). De proef-

groep bestaat uit 8 jongens met autis-
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Tabel 1: Karakteristieken van de twee onderzoeksgroepen

AantalKalenderleeftijd Intelligentie

X (jaren) SD (maanden) Bereik IQ-test IQ-score (bereik)

AUTISME 8 6; 02 jaar 7,7 m 5.1-6.9 jaar SON-R IQ 58-63

WPPSI-R PIQ 58*

RAKIT IQ 61

CONTROLE 13 6; 03 jaar 2,8 m 5,9-6,6 jaar SON-R IQ 62-69

WPPSI-R PIQ 56-66**

RAKIT PIQ 68

Terman IQ 65

Mann-Whitney U = 49; p= 0.827NS

NOTA: x, gemiddelde kalenderleeftijd in jaren; SD, standaard deviatie in maanden; NS niet-significant;

SON-R IQ, Snijders-Oomen Niet-Verbale Intelligentietest-Revisie; WPPSI-R, Wechsler Preschool and

Primary Scale of Intelligence Revised PIQ performantieel IQ; RAKIT, Revisie Amsterdamse Kinder

Intelligentie Test; Terman, Terman Mérrell Intelligence Scale;

* twee autistische jongens hebben een performantieel IQ-score van respectievelijk 74 en 81, één

kind was niet te testen;

** één mentaal geretardeerd kind heeft een performantieel IQ-score van 75
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me (gemiddelde leeftijd 6; 02 jaar;

standaarddeviatie 7,7 maanden; bereik

5.1-6.9 jaar). De controlegroep bestaat

uit jongens zonder autisme (gemiddel-

de leeftijd 6;03 jaar; standaarddeviatie

2,8 maanden; bereik 5.9-6.6 jaar). De

autistische kinderen zijn allen gedia-

gnostiseerd als kernautistisch door een

ervaren multidisciplinair team

(Centrum voor

Ontwikkelingsstoornissen Universitair

Ziekenhuis Leuven, België) gebruikma-

kend van de DSM-IV criteria (American

Psychiatric Association, 1994)

De volgende exclusiecriteria zijn

gehanteerd:

• Childhood Desintegrative Disorder,

Rett’s syndroom of Pervasive

Development Disorder Not

Otherwise Specified (PDD-NOS);

• aanwezigheid van perceptuele

problemen (b.v. blindheid,

doofheid, …);

• aanwezigheid van neuromotorische

problemen en andere somatische

stoornissen die de motorische pre-

sentatie kunnen beïnvloeden;

• een gekende genetische aandoening;

• multipele psychopathologie (zoals

combinatie met ADHD).

De proefpersonen zijn licht mentaal

geretardeerd volgens een non-verbale

intelligentietest.

De testafname van de imitatieopdrach-

ten gebeurde in een natuurlijke omge-

ving (Vlaamse scholen voor Bijzonder

Onderwijs) en werd op videoband

opgenomen (Van Acker e.a., 2000).

Instrumenten

T
waalf gebaren worden gedemon-

streerd: zes intransitieve en zes sta-

tische handposities.

De zes intransitieve gebaren (betekenis-

volle gebaren zonder denkbeeldig

object) uit de limb praxis test van

Dewey (1993) zijn: groeten, dada

wuiven, een kus werpen, een vuist

maken, knipperen met de vingers en

het tonen van een volle maag.

De zes statische handposities (enkel-

voudige handposities zonder enige

betekenis) zijn identiek aan deze uit 

de praxistest beschreven door Kimura

en Archibald (1974) (Figuur 1).

De volgorde waarin de gebaren ge-

demonstreerd worden is ad random

bepaald. De standaardzin ‘Doe me na!’

spoort het kind aan te imiteren. De

kinderen kiezen vrij met welk hand 

ze het gebaar imiteren.

Procedure

T
wee onderzoekers (beide auteurs)

analyseren onafhankelijk van elkaar

de videobanden van de imitatie – uit-

voeringen. Ze zijn niet op de hoogte

gebracht van de diagnose van de sub-

jecten. De basis van deze beeld per

beeld analyse (microanalyse) is het

praxisfouten analysemodel van Rothi,

Raymer en Heilman (1997), dat uit-

gebreid is met het analysemodel van

Leiguarda en Marsden (2000). Zo

worden er 13 mogelijke praxisfouten

onderscheiden en onderverdeeld in 

5 subgroepen: spatiotemporele, tem-

porele, spatiële, gedrags- en inhouds-

fouten (Schema 1).

Om de consensus over wat een correcte

en foutieve uitvoering is te verhogen,

zijn voorafgaande aan het onderzoek

concrete observatiecriteria geformu-

leerd (Bijlage 1).

Als strategie is gekozen om eerst na te

gaan of het kind al dan niet een poging

doet om het gebaar te imiteren

(respons). De respons is inadequaat,

indien het kind weigert (gedragsfout),

een andere inhoud geeft of persevereert

(een vorige opdracht herhaalt). De

bewegingskwaliteit van de adequate

responsen wordt geanalyseerd op even-

tuele spatiotemporele, temporele en

spatiele beperkingen. Spatiotemporele

fouten zijn: een vlotheidsfout

(meerdere pogingen nodig hebben),

successievelijke opbouw, compensatie

door gebruik te maken van de andere

hand of het gebaar onherkenbare uit-

voeren (een duidelijke poging om het

gebaar te imiteren, doch met een der-

gelijke zwakke spatiotemporele kwali-

teit, dat het gebaar onherkenbaar

wordt).Temporele beperkingen wor-

den nagegaan aan de hand van fouten

tegen de volgorde, de timing en het

ritme van het gebaar. Onder spatiële

fouten worden partiële uitvoeringen,

nummer 3 • december 2003

Figuur 1: De zes niet – betekenisvolle statische handposities (Kimura & Archibald, 1974)
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amplitudofouten en bijbewegingen

verstaan. Bij de aanwezigheid van een

fout is de score 1 en bij afwezigheid de

score 0 toegekend. Sommige fouten

komen, door de aard van het gebaar,

niet voor in bepaalde opdrachten (bij-

voorbeeld: temporele fouten in stati-

sche handposities). In totaal zijn 6552

beoordelingen (2 observatoren * 21

subjecten * 12 gebaren * 13 eventuele

fouten) gemaakt. (ipv X het wiskundi-

ge maal-teken gebruiken: *   /CW)

Data analyse

D
e statistische dataverwerking is

uitgevoerd met SPSS, statistische

soft ware (SPSS 11.0 voor Microsoft®

Windows® 98, 98 SE, 2000, Me, XP).

De interraterbetrouwbaarheid is bere-

kend door een two-rater Cohen ‘s

Kappa Coëfficiënt. De kappawaarden

zijn naar Fleiss (1981) als volgt geïn-

terpreteerd: excellent (kappa ≥ 0,75),

goed (0,60 ≤ kappa ≤ 0,74), matig

(0,40 ≤ kappa ≤ 0,59) en toeval 

(kappa < 0,40). Een vergelijking van

de proefgroep en de controlegroep op

eventuele praxisfouten gebeurt door

middel van de relative risk ratio (odds

ratio).

RESULTATEN
Interraterbetrouwbaarheid

B
eide observatoren beoordelen 

(Tabel 2) met hoge betrouwbaar-

heid of de kinderen al dan niet een

poging doen te imiteren (respons:

kappawaarde 0.79).

In de berekening van de interrater-

betrouwbaarheid van de 13 mogelijke

praxisfouten dient rekening gehouden

te worden met het al dan niet voorko-

men van deze fouten in bepaalde geba-

ren.Twee praxisfouten worden zowel

in de intransitieve gebaren als in de

statische handposities geobserveerd:

‘vlotheid’ of meerdere pogingen nodig

hebben en ‘partiële fout’ of een gedeel-

telijke imitatie. De interraterbetrouw-

baarheid is respectievelijk goed (vlot-

heid: kappawaarde 0.68) en matig

(partiële fout: kappawaarde 0.54).

Inhoudsfouten (‘andere inhoud’ en

‘persevereren’) komen niet of nauwe-

lijks voor, waardoor de interraterbe-

trouwbaarheid niet berekend kan 

worden.

Temporele fouten kunnen per definitie

uitsluitend voorkomen in intransitieve

gebaren, maar worden slechts in één of

twee van deze gebaren geobserveerd.

De interraterbetrouwbaarheid voor

volgorde, timing en ritme in deze

gebaren is excellent (respectievelijke

kappawaarden 0.75, 1, 1).

Vijf praxisfouten kunnen theoretisch in

alle gebaren geobserveerd worden,

doch in de werkelijkheid blijken ze

beperkt tot of statische handposities of

intransitieve gebaren. De interraterbe-

trouwbaarheid van ‘onherkenbare uit-

voering’, ‘successievelijke opbouw’ en

‘compenseren door de andere hand’,

fouten die uitsluitend in de statische

handposities geobserveerd worden, is

goed tot excellent (respectievelijke kap-

pawaarden: 0.66, 0.70, 0.84). De inter-

raterbetrouwbaarheid van ‘amplitudo’

en ‘weigeren’, fouten die alleen in de

intransitieve gebaren gemaakt worden,

is matig tot goed (respectievelijke kap-
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Schema 1: De 13 mogelijke praxisfouten onderverdeeld in 5 subgroepen

1 Spatiotemporele fouten:

Vlotheid: Niet onmiddellijk slagen in een adequate imitatie, wel na 

meerdere pogingen.

Onherkenbaarheid: Het gebaar wordt geïmiteerd, doch is onherkenbaar door de 

zwakke spatiotemporele kwaliteit

Successievelijke opbouw: Het gebaar wordt opeenvolgend (beetje per beetje) opgebouwd.

Compensatie: Het gebaar wordt met hulp van de contralaterale hand op

gebouwd.

2 Temporele fouten:

Volgorde: Het verplaatsen van bewegingselementen van een 

samengesteld gebaar.

Timing: Te traag, te snel, haperen vooraleer gestart wordt en valse starts.

Ritme: Een meermalige beweging wordt gereduceerd tot een 

eenmalige beweging of omgekeerd of een onregelmatig ritme.

3 Spatiële fouten:

Partiële uitvoering: Het gebaar wordt slechts gedeeltelijk doch herkenbaar 

nagebootst.

Amplitude: Het gebaar is te breed of te minuscuul uitgevoerd.

Bijbeweging: Synkinesieën, bewegingen in andere gewrichten die niet 

nodig zijn.

4 Gedragsfouten:

Weigeren: Geen reactie vertonen op wat de onderzoeker zegt of doet.

5 Inhoudsfouten:

Persevereren: Het gebaar is gedeeltelijk of volledig gelijk aan het 

voorgaande gebaar.

Andere inhoud: Een herkenbaar, doch inhoudelijk verkeerd gebaar.
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pawaarden: 0.56 en 0.66).

Eén praxisfout, ‘bijbewegingen of syn-

kinesieën’ wordt in alle gebaren waar-

genomen, doch blijkt in de dynami-

sche gebaren minder objectief

evalueerbaar te zijn. De interraterbe-

trouwbaarheid voor ‘bijbewegingen’ in

de intransitieve gebaren is onaanvaard-

baar laag (kappawaarde: 0.18). De kap-

pawaarde van ‘bijbewegingen’ in de

statische handposities is echter matig

(kappawaarde: 0.54).

Alleen de praxisfouten met een matige

tot excellente kappawaarde zijn weer-

houden voor de kwalitatieve analyse

van de imitatie-uitvoeringen.

PRAXISFOUTENANALYSE

B
eide onderzoeksgroepen (Tabel 2)

onderscheiden zich niet op signifi-

cante manier van elkaar in het aantal

adequate responsen of het aantal geba-

ren dat de kinderen pogen na te doen

(respons autistische kinderen 97,4 %

en controle kinderen 98,4 %; OD

0,609 [0,174-2,132]). Kinderen met

autisme, in tegenstelling tot de niet-

autistische kinderen, weigeren geen

enkele keer te imiteren. Het verschil in

weigergedrag is echter niet significant

(weigeren: OD 1, 020 [0,997-1,042]).

De inhoudsfout ‘een andere inhoud

geven’ komt niet voor en de inhouds-

fout ‘ persevereren van een vorige

opdracht’ wordt slechts door één

observator één maal waargenomen.

Uit de verdere analyse van de adequate

imitatiepogingen op spatiotemporele

kwaliteit, onderscheiden de autistische

kinderen zich op significante wijze van

de controlekinderen in twee praxisfou-

ten. Ze hebben meer pogingen nodig

om te imiteren (vlotheid: OD 0,305

[0,190-0,489]) en ze imiteren het

gebaar herkenbaar doch onvolledig

(partiële uitvoering: OD 0,394 [0,271-

0,573]). Ook al blijkt het foutenper-

centage van de autistische kinderen op

7 van de 9 praxisfouten hoger te liggen

dan dit van de controlegroep, doch is

dit verschil niet significant (‘een

onherkenbare imitatie ’, ‘een successie-

velijke opbouw’, ‘een compensatie

door de andere hand’, ‘een verkeerde

volgorde’, ‘een onjuist ritme’, ‘een te

brede of te minuscule beweging’ en

‘een bijbeweging in andere lichaams-

delen die niet nodig zijn’). Het praxis-

foutenpercentage van ‘een verkeerde

timing’ ligt iets hoger bij de controle-

groep, maar ook dit verschil is niet sig-

nificant.
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Tabel 2: Interraterbetrouwbaarheid en praxis foutenanalyse van de imitatie van intransitieve gebaren en statische handposities door mentaal geretardeerde 

jongens met en zonder autisme

TYPE ERROR GEBAAR AANTAL KAPPA (Asymp.SE) ODDS RATIO Autisme Controle

Respons i+s 12 0,79 (0,14) excellent 0,609 (0,174-2,132) NS 97,4 % 98, 4 %

SPATIO Vlotheid i+s 12 0,68 (0,06) goed 0,305 (0,190-0,489) SIG 28,60% 10,90%

TEMPOREEL Onherkenbaar s 6 0,66 (0,31) goed 0,969 (0,935-1,004) NS 3,10% 0,00%

Successievelijk s 6 0,70 (0,06) goed 0,720 (0,425-1,221) NS 61,50% 53,50%

Compensatie s 6 0,84 (0,06) excellent 0,783 (0,411-1,489) NS 22,00% 18,10%

TEMPOREEL Volgorde i 2 0,75 (0,10) excellent 0,486 (0,197-1,199) NS 50% 32,70%

Timing i 1 1 (0,00) excellent 1,095 (0,965-1,242) NS 0% 8,70%

Ritme i 1 1 (0,00) excellent 0,875 (0,727-1,053) NS 12,50% 0%

SPATIEEL Partiële uitvoering i+s 12 0.54 (0,05) matig 0,394 (0,271-0,573) SIG 55,70% 33,10%

Amplitude i 6 0,56 (0,13) matig 0,606 (0,242-1,514) NS 10,40% 6,60%

Bijbeweging s 6 0,54 (0,73) matig 0,630 (0,374-1,061) NS 52,70% 41,30%

GEDRAG Weigeren i 6 0,66 (0,31) goed 1,020 (0,997-1,042) NS 0% 2%

INHOUD Persevereren i+s 12 -0, 004 (0, 003)toeval / / /

Andere inhoud i+s 12 // // // //

NOTA: TEST: i, intransitieve betekenisvolle gebaren; s, statische handposities; AANTAL, aantal betrouwbaar te analyseren gebaren; KAPPA,

Cohen’s Kappa waarde; Asympt. SE, asymptomatische standaardfout; ODDS RATIO; SIG waarden op 95% betrouwbaarheidsinterval, bene-

den en bovengrens op 95% betrouwbaarheidsinterval zijn beide groter of kleiner dan 1; ODDS RATIO NS waarden op 95% betrouwbaar-

heidsinterval, benedenwaarde is kleiner dan 1 en kleiner dan de bovenwaarde; Autisme %, foutenpercentage in de autistische groep (gecor-

rigeerd voor missings); Controle%, foutenpercentage in de controle groep (gecorrigeerd voor missings); /, geen verdere analyse mogelijk
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DISCUSSIE

T
aalbegrip en taalproductie zijn vaak

afwezig of vertraagd bij autistische

kinderen (Happé & Frith, 1996; Bailey,

1996). In deze studie is geen gestan-

daardiseerde taaltest afgenomen, toch

dienen de jongens de zin ‘Doe mij na!’

te begrijpen. Daar het percentage imita-

tiepogingen voor beide onderzoeks-

groepen zeer hoog ligt, nemen we aan

dat alle kinderen deze zin voldoende

begrepen hebben. Aangezien beide

groepen nauwelijks of geen gedrags-

en inhoudsfouten maken, menen we

dat alle kinderen het even goed doen

wat betreft aandacht, motivatie en

betrokkenheid. Het aantal weigeringen

ligt verhoudingsgewijs iets hoger bij de

niet-autistische kinderen, doch in

tegenstelling tot het aantal weigeringen

van dezelfde kinderen tijdens het imi-

teren van transitieve betekenisvolle

gebaren (Vanvuchelen & De Weerdt,

2002) is dit verschil niet significant.

De imitatieproblemen van de kinderen

met autisme kunnen in dit onderzoek

dus zeker niet toegeschreven worden

aan een gebrek aan participatie aan het

onderzoek. Ook in het onderzoek van

Jones en Prior (1985) en het recent

onderzoek van Rogers e.a. (2003) met

zeer jonge kinderen wordt aangetoond

dat de zwakke imitaties van autistische

kinderen zeker niet verklaard kan wor-

den door de factor weigeren en/of een

gebrek aan participatie aan het onder-

zoek.

De imitatie van statische handposities

blijkt in dit onderzoek voor alle kinde-

ren moeilijk te zijn. Beide onderzoeks-

groepen gebruiken frequent trucjes als

zij het gebaar stukje bij beetje op bou-

wen (‘successievelijk’) en als zij de

andere hand laten helpen (‘compensa-

tie’).

De helft van de autistische kinderen, in

tegenstelling tot één derde van de con-

trolekinderen, maakt een volgordefout.

Toch is dit onderscheid niet significant,

wat verklaard kan worden door het

beperkte aantal observaties (slechts 1

gebaar bevat het aspect volgorde). De

analyse van de bewegingskwaliteit van

de imitaties van niet-betekenisvolle

sequenties van gebaren door dezelfde

onderzoeksgroep vormt het onderwerp

van een volgende studie. Hieruit zal

moeten??/CW blijken of de perceptie

en/of organisatie van de volgorde in

een motorische multischema taak bij

deze kinderen al dan niet meer moei-

zaam verloopt dan bij de controlekin-

deren.

Meer dan de helft van de kinderen met

autisme en bijna de helft van de con-

trolegroep maken bijbewegingen bij

het imiteren van statische handposities.

Op deze ontwikkelingsleeftijd is het

klaarblijkelijk gebruikelijk dat kinderen

nog synkinesieën vertonen.

Uit dit onderzoek blijkt dat de autisti-

sche jongens meer moeite hebben met

de technische kant van het imiteren. Ze

maken twee soorten fouten aanzienlijk

meer dan mentaal geretardeerde jon-

gens zonder autisme: ze hebben meer

pogingen nodig om een goede imitatie

uit te voeren en ze imiteren vaker

slechts fragmentair.

Waarom hebben kinderen met autisme

meer pogingen nodig om tot een

goede imitatie te komen? Hebben ze

meer tijd nodig om de informatie van

het waargenomen bewegingsbeeld te

verwerken? Hebben ze meer tijd nodig

om tot een motorisch plan te komen?

Of hebben ze uitvoeringsproblemen,

waardoor herhaling noodzakelijk

wordt? Indien de informatieverwerking

van het waargenomen gebaar effectief

trager verloopt, zouden de kinderen

met autisme hun imitatiepoging niet

spontaan herhaald hebben. (De ratio

achter dit argument is mij vooralsnog

onduidelijk; grrag een opheldering/

AvdS) Uit het feit dat ze wel spontaan

herhalen blijkt juist dat ze wel in staat

zijn om het gedemonstreerde bewe-

gingsbeeld waar te nemen, te linken en

te checken aan hun eigen bewegings-

beeld. Een alternatieve, verklaring

waarvoor meer argumenten te vinden

zijn in de klinische praktijk is dat kin-

deren met autisme meer tijd nodig

hebben om de motorische planning op

te maken, waardoor de uitvoering ver-

traagt. Een ander??/CW argument uit

de klinische praktijk is de waarneming

dat kinderen met autisme soms uren,

dagen nadat een handeling gedemon-

streerd wordt, overgaan tot imitatie.

Theoretisch zou ook een zuiver uitvoe-

ringsprobleem aan de basis kunnen lig-

gen van de herhaalde imitatiepogingen.

Doch daar in dit onderzoek de kinde-

ren met autisme niet meer frequent

trucjes gebruiken, als een successieve-

lijke opbouw van het gebaar en/of de

de hulp inroepen van de andere hand,

lijkt deze verklaring minder oppor-

tuun. In het onderzoek van Roeyers e.a.

(1998) krijgen de subjecten slechts

twintig seconden om een gebaar te

imiteren. De kinderen met autisme

imiteren in deze studie aanzienlijk

zwakker dan de niet-autistische kinde-

ren, doordat ze vaker de latentieperiode

overschrijden en/of onnauwkeurig

nabootsen. De bevindingen dat autisti-

sche kinderen meer pogingen nodig

hebben om juist te imiteren wordt, in

tegenstelling tot onze studie en deze

(die??/CW) van Roeyers, niet bevestigd

in de studie van Rogers e.a. (2003).

Een tweede typische fout, die kinderen

met autisme in deze studie maken is

het gedeeltelijk of fragmentair naboot-

sen van een gebaar, ook al blijven deze

gebaren herkenbaar. Een voorbeeld van

deze ‘partiële fout’ is bij het maken van

een vuist de duim niet laten aansluiten

bij de andere vingers. Een ‘partiële uit-

voering’ kenmerkt de autistische kinde-

ren ook in de studie van Ohta (1987).

Imitatieproblemen van autistische
kinderen: een niet sociaal deficit?
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In tegenstelling tot onze onderzoeks-

groep, zijn de kinderen in de onder-

zoeksgroep van de studie van Ohta

gediagnostiseerd als infantiel autistisch

zonder mentale retardatie (IQ > 70).

Deze praxisfout is dus mogelijk

authentiek voor autisme. Een eventuele

verklaring waarom kinderen met autis-

me een eenvoudig gebaar als het

maken van een vuist onvolledig uitvoe-

ren, kan gevonden worden in de

manier waarop ze hun lichaamsschema

opbouwen. In een goed opgebouwd

lichaamsschema hebben alle lichaams-

delen een aparte identiteit, maar zijn

gerelateerd aan elkaar tot één geheel.

Mogelijk is het lichaamsschema van

kinderen met autisme meer fragmen-

tair opgebouwd. Frith (1989)

beschrijft voor het eerst de fragmentai-

re informatieverwerking (‘lokale infor-

matieverwerking’) of het tekort aan

integratie van informatie (‘centrale

coherentie’), dat personen met autisme

in diverse (perceptuele, visuospatiale-

constructieve, verbaal-semantische)

domeinen kenmerkt. Door deze zwakke

centrale coherentie kunnen, volgens

Frith, zowel de superieure vaardighe-

den (zoals puzzelen, blokconstructies,

mechanisch geheugen) als de zwakke

vaardigheden (zoals een prent niet in

zijn totaliteit waarnemen en de essentie

er niet uithalen) verklaard worden. Bij

niet-autistische personen is er een

dominante tendens om informatie te

verwerken en samen te voegen tot een

hoger betekenisniveau of een context

(voorbeeld van centrale coherentie: de

essentie van een verhaal of waarne-

ming onthouden, terwijl de details ver-

loren gaan). De voorlopige onder-

zoeksresultaten over zwakke centrale

coherentie bij verwanten van personen

met autisme suggereren dat deze cog-

nitieve stijl genetisch overgedragen

wordt (Happé, 1999). Indien een

zwakke coherentie in dergelijke mate

een wezenlijk kenmerk van autisme is,

zal dit ook pervasief zijn in de lichame-

lijke organisatie en het motorisch func-

tioneren.

In de studie van Smith en Bryson

(1998) zijn andere fouten opgenomen

in de kwalitatieve analyse van imitatie-

uitvoeringen dan in de huidige studie.

In deze studie onderscheiden autisti-

sche kinderen zich op significante

wijze van mentaal geretardeerde en

taalgestoorde kinderen, door van hand

te verwisselen tijdens de uitvoering van

de opdracht en door 180 graden te

roteren in de pols of de elleboog. Deze

fouten worden verklaard als een

onkunde om het beeld van de onder-

zoeker in overeenstemming te brengen

met het beeld van het kind zelf of een

zwakke Theory of mind (Smith &

Bryson, 1998).

De onderzoeksresultaten in deze studie,

(bedoeld wordt ongetwijfeld uw eigen

studie itt tot die van Smith en Byron;

even verduidelijken/CW/GN) waaruit

blijkt dat de gesturale imitaties van

autistische kinderen gekenmerkt wordt

door twee typische fouten (meerdere

pogingen benutten om tot imitatie te

komen en het fragmentair imiteren),

stemmen overeen met onze observaties

in de klinische praktijk. In het imitatie-

trainingsprogramma (ITP) voor peuters

en kleuters met autisme worden de

kinderen door middel van een visueel

beloningssysteem expliciet getraind om

eerst gekende en later ongekende geba-

ren na te bootsen.Voorwaarde om deel

te nemen aan het ITP, is dat het kind

reageert op joint action (reageert wan-

neer het zelf geïmiteerd wordt) of dus

de link kan leggen tussen een intern en

extern bewegingsbeeld. Alle kinderen

die aan het ITP deelnemen reageren

snel op het trainingssysteem en imite-

ren gekende gebaren (voorbeeld van

pseudo-imitatie: handen klappen, eigen

stereotiepe bewegingen op verzoek

nabootsen). De meeste maar niet alle

jonge autistische kinderen slagen er na

enige tijd in om ongekende, nieuwe

gebaren na te bootsen (gegeneraliseer-

de imitatie). Een opvallende vaststelling

tijdens het ITP is dat de meeste kinde-

ren spontaan herhaalde pogingen doen

om de visuele beloning te krijgen. Het

is dus aanneembaar dat zij voldoende

in staat zijn om het gedemonstreerde

ongekende gebaar waar te nemen en te

onthouden, maar dat zij falen in de

perceptueel-motorische vertaling en/of

de spatiotemporele controle van het

gebaar. De planning van een nieuw,

ongekend gebaar neemt bij deze jonge

autistische kinderen veel tijd in beslag

(Vanvuchelen, 2000). Uit de experi-

mentele studies van Rogers e.a. (1996)

en Smith & Bryson (1998) blijkt

inmiddels dat kinderen met autisme

geen probleem hebben om een gede-

monstreerd gebaar te onthouden.

Welk neurologische mechanismen 

liggen aan de basis van imitatie? 

(tussenkop; iets compacter/CW)

De ontdekking van spiegelneuronen of

‘mirror neurons’ in de premotorische

cortex F5 bij chimpansees (di

Pelligrino e.a., 1992; Gallese e.a.,

1996; Rizzolatti e.a., 1996) en de area

44 en 45 in de linker inferior frontale

gyrus (area van Broca) en de rechter

superior pariëtale cortex bij mensen

(Fadiga e.a., 1995; Rizzolatti e.a.,

1996; Iacoboni e.a., 1998) biedt een

neurologische basis voor motorisch

imitatiegedrag. Spiegelneuronen vor-

men het biologische substraat voor een

actieobservatie-actieëxecutie matching

systeem. Deze spiegelneuronen ontla-

den zowel wanneer het subject een

intentionele beweging (voorbeeld een

greep) uitvoert als wanneer het dezelf-

de beweging waarneemt, die door een
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ander (aap of mens) uitgevoerd wordt.

De spiegelneuronen ontladen niet wan-

neer het subject een object (dat gegre-

pen wordt) als dusdanig ziet, maar wel

wanneer de aap/mens een specifieke

actie ziet van de handen of de mond.

Sommige spiegelneuronen zijn zeer

gespecialiseerd en coderen niet alleen

de actie (grijpen versus vasthouden van

een object), maar ook de manier waar-

op de actie uitgevoerd wordt. Naar

gelang de combinatie van de duim en

wijsvinger (greepspecifiek) ontladen

bepaalde spiegelneuronen. Deze spie-

gelneuronen voorzien dus de link tus-

sen een coherente waarneming en

coherente planning van de wijsvinger

en duim. Door dit systeem zou de

complexe visuele input bij het waarne-

men van een beweging automatisch

(snel) en congruent vertaald worden in

een motorisch totaalplan om de actie

uit te voeren.Vermoedelijk spelen spie-

gelneuronen dan ook een cruciale rol

in actie herkenning, motorisch leren,

imitatie en het begrijpen van de geob-

serveerde acties en intenties van ande-

ren. Deze spiegelneuronen zouden

mogelijk een gemeenschappelijke basis

vormen voor de ontwikkeling van

communicatieve bewegingen, gebaren

en spraak. Dit observatie-executie-sys-

teem (actief tijdens hand- en mondbe-

wegingen) voorziet mogelijk de nood-

zakelijke brug tussen ‘doen’ en

‘spreken’, en tussen de ‘zender’ en ‘ont-

vanger’ van elke boodschap (Rizzolatti

& Arbib, 1998).

Welk neurologisch mechanismen liggen

mogelijk aan de basis van de imitatie-

problemen van personen met autisme?

De meest voor de hand liggende hypo-

these is dat het systeem van spiegel-

neuronen bij personen met autisme

faalt of de ontwikkeling van dit sys-

teem vertraagt en/of onvolledig is. Eén

studie heeft tot nog toe deze hypothese

onderzocht. Bij vijf normaal begaafde

autistische volwassenen (4 Asperger

syndroom en 1 kernautisme) werd

geen dysfunctie gevonden in de activi-

teit van de spiegelneuronen, wanneer

ze zelf een object manipuleerden of

een andere persoon dezelfde manipula-

ties zagen uitvoeren. In deze beperkte

studie, met weinig subjecten en milde

vorm van autisme, worden dus geen

argumenten voor een dysfunctie in het

action-executiesysteem gevonden

(Avikainen e.a., 1999). De volgende

interessante hypothesen over de neuro-

logische mechanismen die aan de basis

liggen van de imitatieproblemen van

personen met autisme worden door

Williams en collega’s geformuleerd.

Enerzijds veronderstellen zij dat meer

uitgebreide studies wel een deficit zul-

len vaststellen in het systeem van de

spiegelneuronen. Anderzijds menen zij

dat de mens moet beschikken over een

tweede, controlerend systeem, zodat

niet elke geobserveerde beweging

automatisch geïmiteerd wordt. Dit

inhiberende systeem situeren zij in de

orbitofrontale cortex. Een deficit in de

spiegelneuronen zou een verklaring

bieden aan het minder snel en accuraat

imiteren van autistische personen. Een

deficit in het inhiberende, controleren-

de systeem zou de excessieve imitatie

(echopraxie en echolalie) kunnen ver-

klaren (Williams e.a., 2001).

Tal van vragen blijven onbeantwoord:

• Kunnen we bewijzen dat de visuele

informatieverwerking van waarge-

nomen bewegingen intact is?

• Kunnen we bewijzen dat de motori-

sche planning bij personen met

autisme in gebreke blijft? En kan dit

probleem om snel en congruent te

plannen gelinkt worden aan spiegel-

neuronen?

• Hoe beïnvloedt ITP imitatietraining

het imitatievermogen van jonge kin-

deren met autisme? Waarom slagen

sommige jonge kinderen met autis-

me er wel in en anderen niet om

toch te leren een ongekend gebaar

te imiteren?
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