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Imitatief leren is van vitaal belang voor de ontwikkeling van kinderen. Imitatie impliceert dat een waargenomen input vertaald 

wordt naar een motorische output. Dit is het resultaat van selectie- en correspondentieprocessen. Kinderen imiteren op twee niveaus: 

action-level en program-level imitatie. De Preschool Imitation and Praxis Scale (PIPS) meet de imitatieontwikkeling van kinderen 

tussen 1 en 4.9 jaar. Met toenemende evidentie wordt aangenomen dat jonge kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) pro-

blemen hebben met procedurale en lichaamsimitatie. De klinische bruikbaarheid van een imitatieonderzoek voor de diagnose van 

ASS op peuter- en kleuterleeftijd wordt toegelicht. 

Een gelijkaardige versie van dit artikel werd eerder gepu-

bliceerd als: Vanvuchelen, M., Roeyers, H., & De Weerdt 

W. (2010a). Imitatie is een complex menselijk gedrag: 

Imitatie bij kinderen met een typische ontwikkeling en 

met een autismespectrumstoornis, Het Tijdschrift voor 

Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kin-

derpsychologie (TOKK), 3, 102-113. 

INLEIDING

Mensen onderscheiden zich van dieren door hun capaci-

teit om taal te begrijpen en te gebruiken, doordat ze zich 

verplaatsen in de gedachtegang en emoties van anderen 

en door hun vermogen elkaar te imiteren. In tegenstel-

ling tot taal en perspectiefneming, is het imitatievermo-

gen manifest vanaf de geboorte. Door dit imitatiegedrag 

is de homo sapiens een buitengewoon succesrijk wezen. 

Cultuurbepaalde gedragingen en vaardigheden worden 

door imitatie van de ene op de andere generatie ‘vanzelf’ 

overgedragen (Hurley & Chater, 2005).

Imitatief leren is zo natuurlijk en vanzelfsprekend dat we 

er ons nauwelijks bewust van zijn. Kinderen leren conven-

tionele communicatieve gebaren impliciet door volwas-

senen na te doen. Westerse peuters leren bijvoorbeeld 

op een totaal andere manier jaknikken dan Aziatische 

peuters. Ze leren subtiele cultuureigen gelaatsuitdruk-

kingen door deze van volwassenen uit hun omgeving na 

te bootsen. Onwillekeurig kopiëren kinderen bijvoorbeeld 

de uitdrukking van verrukking tijdens het voedingsmo-

ment en van afkeer tijdens het verzorgingsmoment. Tot 

slot leren kinderen ook het conventioneel gebruik van 

voorwerpen door het gedrag van anderen te imiteren. In 

tegenstelling tot trial-and-error leren, is imitatief leren 

snel, veilig en efficiënt (Meltzoff, 2005). Zelfs Pablo Pi-

casso observeerde en kopieerde ooit als kind het gebruik 

van een potlood om te leren tekenen. 

Definities van imitatie

Dit artikel handelt over motorische imitatie (verder aan-

geduid met ‘imitatie’). Vocale imitatie wordt buiten be-

schouwing gelaten omdat de onderliggende processen 

van vocale en motorische imitatie verschillend zijn. 

De term imitatie verwijst naar de hoedanigheid van een 

individu om een geobserveerde beweging te repliceren. 

Het waargenomen gedrag bij de ‘demonstrator’ brengt 

eenzelfde gedrag teweeg bij de ‘observator’. De gelijkenis 

tussen beide gedragingen speelt een rol, ofschoon niet 

noodzakelijk op bewust niveau, in het ontstaan van het 

gedrag bij de observator (Prinz, 2002). In een meer strikte 

definitie van imitatie wordt het begrip ‘nieuw gedrag’ toe-

gevoegd. Imitatie is de hoedanigheid van een individu om 

door middel van observatie en herhaling van de acties van 

een demonstrator nieuw gedrag te verwerven (Tomasello, 

Carpenter, Call, Behne, & Moll, 2005). Volgens beid e defi-

nities is een adequate perceptueel-motorische koppeling 

cruciaal voor imitatiegedrag (Box 1). 

Onderliggende mechanismen van imitatie

Hoe weet de peuter van box 1 ‘wat’ en ‘hoe’ hij moet imi-

teren? De perceptueel-motorische koppeling steunt op 

selectie- en correspondentieprocessen (Brass & Heyes, 

2005; Breazeal & Scassellati, 2002; Heyes, 2001; Lopos & 

Santos-Victor, 2005). 

De peuter weet ‘wat’ hij moet imiteren door een ade-

quate actieobservatie (Box 2). Dit selectieproces bestaat 

uit verschillende aspecten: aandacht om de demonstra-
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tors op te merken (sociale aandacht, sociale motivatie), 

observatie van de houdingen en bewegingen van de de-

monstrators (perceptie van biologische bewegingen) en 

het selecteren van bewegingen die relevant en bijkomstig 

zijn voor de handeling (intentieherkenning). 

De peuter weet ‘hoe’ hij moet imiteren door de geobser-

veerde houdingen en bewegingen te vertalen in eigen 

houdingen en bewegingen met dezelfde temporele en 

spatiale karakteristieken. Voor dit correspondentiepro-

ces dient de peuter eerst in staat te zijn om de eigen 

initiële houdingen en bewegingen te vergelijken met de 

initiële houdingen en bewegingen van de volwassenen. 

Meestal is deze vergelijking meer complex dan in het 

voorbeeld van box 1. We observeren elkaar voorname-

lijk vanuit een face-to-face positie, wat een aanpassing 

van het gezichtspunt vereist (Lopos & Santos-Victor, 

2005) (Box 3). 

Om te imiteren vertalen we dus getransformeerde vi-

suele informatie in een eigen motorisch plan (visuo-

motorisch matchen) (Lopos & Santos-Victor, 2005). 

Recente studies suggereren dat er een gemeenschap-

pelijke codering bestaat voor de visuele en motorische 

kinesthetische informatie (Box 4) en dat deze gemeen-

schappelijke codering een rol speelt in de taalontwik-

keling (Box 5). 

BOX 1

De succesvolle imitatie van het gedrag 

van beide volwassenen door deze peuter 

impliceert een adequate vertaling van 

de perceptuele input (de waargenomen 

houdingen en bewegingen van de volwas-

senen) naar een motorische output (de 

uitgevoerde houdingen en bewegingen 

door de peuter). 

(Foto: http://www.pigeon.psy.tufts.edu/avc/

zentall/default.htm).

BOX 2 

Voortdurend en onbewust observeren we de bewegingen van an-

dere mensen op een oppervlakkig (illustratie 1) en een diepgaand 

(illustratie 2) niveau. 

Illustratie 1: Stel dat je persoon A een glas ziet aanraken en de 

arm heffen en persoon B een glas ziet grijpen en de arm heffen. 

Je observeert oppervlakkig de buitenkant van de actie van beide 

individuen: hun “werkwijze” (aanraken versus grijpen) en het effect 

van hun werkwijze of het “resultaat” van hun actie (het glas blijft 

onbewogen versus het glas wordt opgetild). 

Illustratie 2: Stel dat je persoon C de zijkant van een glas en 

persoon D de bovenrand van een glas ziet grijpen en heffen. 

Voordat deze individuen hun glas heffen en voordat je het effect van 

deze acties waarneemt, leid je uit beide grepen de verschillende 

intenties en doelen af. Persoon C grijpt het glas met de intentie 

te drinken. Persoon D grijpt het glas om op te ruimen. Doordat je 

op dit diepgaande niveau de bewegingen van anderen observeert, 

wordt het gedrag van anderen voorspelbaar (Gallese, Rochat, 

Cossu & Sinigaglia, 2009). 

BOX 3

Wanneer een demonstrator de hand 

opsteekt neem je de handpalm van de 

demonstrator waar. Wanneer je dezelfde 

handeling uitvoert, neem je je eigen hand-

rug waar. Deze eenvoudige imitatie vereist 

een aanpassing van het gezichtspunt 

(Lopos & Santos-Victor, 2005). Deze view-

point transformatie vormt mogelijks het fundament voor hogere 

orde perspectiefneming (Demiris & Meltzoff, 2008, Meltzoff, 2007) 

(Afbeelding uit: Lopes, & Santos-Victor, 2005). 

BOX 4 

Directe metingen in individuele neuronen van de premotorische 

cortex (F5) en pariëtaalkwab van de makaak tonen aan dat de-

zelfde neuronen vuren wanneer het dier een handeling met een 

voorwerp waarneemt en wanneer het deze handeling zelf uitvoert. 

Deze cellen worden spiegelneuronen of ‘mirror neurons’ genoemd 

(di Pellegrino, Fadiga, Fogassi, Gallese, & Rizzolatti, 1992). Meer 

recent werd aangetoond dat de makaak tevens beschikt over spie-

gelneuronen die maximaal ontladen wanneer een waargenomen 

actie kadert binnen een ruimere handeling, zoals ‘grijpen van een 

stuk voedsel’ dat gevolgd wordt door ‘het brengen naar de mond’ 

(Cattaneo e.a., 2007). 

Resultaten van functionele MRI (fMRI) studies bieden indirecte 

evidentie voor een spiegelneuronensysteem bij mensen (’human 

mirror neuron system’ hMNS). Het hMNS is gelokaliseerd in de 

premotorische cortex samen met Brodmann area 44 (pars oper-

cularis in het gebied van Broca) en in de pariëtaalkwab (Fabbri-

Destro & Rizzolatti, 2008). Deze gebieden zijn actief tijdens imitatie 

en actieobservatie (Buccino e.a., 2004). In tegenstelling tot bij 

apen produceren deze gebieden niet alleen een respons tijdens 

de observatie van doelgerichte acties met voorwerpen, maar ook 

tijdens de observatie van gebaren, inclusief betekenisloze gebaren 

(Fadiga e.a., 1995).

Resultaten van gedragsstudies bieden indirecte evidentie dat men-

sen ook beschikken over spiegelneuronen die maximaal ontladen 

bij het observeren en uitvoeren van een handelingsketen. Wanneer 

een persoon iemand observeert die naar voedsel reikt (reikfase), 

het voedsel grijpt (grijpfase) om het naar de mond in plaats van 

naar een op de schouder gemonteerde doos te brengen (plaat-

singsfase), wordt reeds vanaf de reikfase bij de observator een 

verhoogde activiteit van de kaakmusculatuur vastgesteld. Dit type 

van spiegelneuronen biedt dus niet alleen directe informatie over 

‘wat’ een ander individu doet, maar ook ‘waarom’ het geobser-

veerde individu dit doet (zie ook box 2). Hierdoor kan de observator 

het eindresultaat van de actie voorspellen (Cattaneo e.a., 2007; 

Rizzolatti, Fabbri-Destro, & Catteneo, 2009). 

Mensen beschikken bovendien over een emotioneel hMNS in de 

insula en de cingulate gyrus. Dit systeem vertaalt waargenomen 

emotionele expressies, zoals angst, pijn en weerzin, in visceromo-

torische responsen analoog aan deze die een persoon effectief er-

vaart tijdens deze emoties, zoals een verhoogde spiertonus tijdens 

reële angst. Dit emotionele hMNS geeft de waarnemer een directe 

ervaring en aanvoelen van wat anderen voelen (Gallese, Keysers, 

& Rizzolatti, 2004). De activiteitsgraad van het emotionele hMNS 

is positief en significant geassocieerd met empathiescores (Carr, 

Iacoboni, Dubeau, Mazziotta, & Lenzi, 2003). 

Met andere woorden: door het hMNS verstaan mensen op een di-

rect motorische, niet-cognitieve manier de geobserveerde houdin-

gen, bewegingen en emotionele expressies van andere individuen 

(Fabbri-Destro & Rizzolatti, 2008). 
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Imitatie bij typisch ontwikkelende kinderen

In zijn conventionele benadering van de imitatieontwik-

keling postuleerde Piaget dat het imitatievermogen 

wordt verworven in de loop van het eerste levensjaar. 

Piaget meende dat bij baby’s het perceptuele en moto-

rische systeem onafhankelijk en ongecoördineerd van 

elkaar bestaan (Piaget, 1945 in Nadel & Butterworth, 

1999). Empirische studies toonden aan dat typisch ont-

wikkelende kinderen (Anisfeld, 1996; Meltzoff & Moore, 

1977; 1989; 1997; Ullstadius, 1998; 2000) enkele uren na 

de geboorte in staat zijn om een perceptueel-motorische 

koppeling te maken. Ze bootsen gekende acties met de 

mond en de tong na wanneer een volwassene deze de-

monstreert (Box 6). Deze perceptueel-motorische kop-

peling is opmerkelijk want borelingen hebben nog nooit 

hun eigen gelaat gezien. 

Imitatie van nieuwe ongekende acties, zoals het zij-

waarts uitsteken van de tong, verwerven typisch ontwik-

kelende baby’s op de leeftijd van zes weken (Meltzoff & 

Moore, 1997).

In analogie met de niveaus van actieobservatie (Box 2) 

imiteren kinderen op twee niveaus: action-level en 

program-level imitatie (Byrne & Russon, 1998; Lopes 

& Santos-Victor, 2005). Wanneer zij de waargenomen 

handeling (nog) niet begrijpen – wat vaak het geval is bij 

jonge kinderen – imiteren zij op action-level. Ze bootsen 

exact en gedetailleerd de observeerbare elementen van 

iemands actie na: de beweging zelf (de werkwijze) en het 

effect van de beweging (het resultaat) (Box 1 en Box 7). 

Zij doen dit om de volwassene te tonen dat ze op gelijke 

golflengte zitten (Carpenter, 2006; Lyons, Young & Keil, 

2007; Tomasello, Carpenter, Call, Behne & Moll, 2005). 

Dankzij deze exacte manier van imitatie leren jonge kin-

deren nieuwe gedragingen: cultuurbepaalde communi-

catieve gebaren, gelaatexpressies en nieuwe technieken 

om voorwerpen en instrumenten efficiënt te gebruiken 

(Lyons e.a., 2007; Nagell, Olguin, & Tomasello, 1993; Wil-

liamson, & Markman, 2006). Ze leren tevens de nieuwe 

gedragingen te begrijpen door te imiteren. De accuraat-

heid waarmee jonge kinderen het geobserveerde gedrag 

nabootsen, is een belangrijk criterium voor hun capaci-

teit om een nieuwe handelwijze en vaardigheid te leren. 

Action-level imitatie berust op de directe imitatieroute 

die visuele kinematische karakteristieken van de geob-

serveerde beweging onmiddellijk vertaalt in motorische 

kinematische karakteristieken van de uit te voeren bewe-

ging (Rumiati, Carmo & Corradi-Dell’Acqua1, 2009; Tes-

sari & Rumiati, 2004).

Na de leeftijd van 14 maanden, wanneer kinderen het ge-

demonstreerde gedrag wel herkennen en begrijpen, imi-

teren ze op meer diepgaand niveau. Deze program-level 

imitatie is het nabootsen van niet-observeerbare maar 

afleidbare hogere organisatorische structuren van een 

actie van de volwassene: het doel en de intentie achter de 

actie (Box 8) (Byrne & Russon, 1998; Gergely, Bekkering 

& Király, 2002; Lopes & Santos-Victor, 2005; Meltzoff, 

1995). Kinderen imiteren op program-level omdat ze de 

BOX 5

Het hMNS creëert een directe link (zonder cognitieve modulaties) 

tussen de zender en de ontvanger van een boodschap. Rizzolatti en 

Arbib (1998) postuleren dat het hMNS een centrale rol speelt in de 

ontwikkeling van communicatieve gebaren en gesproken taal. Vol-

gens de spiegelneuronen theorie van taalontwikkeling evolueerde 

in eerste instantie het gesloten objectgerichte MNS van apen naar 

een open communicatief hMNS door de response van spiegel-

neuronen op imitatie, pantomime en intransitieve gebaren. Deze 

theorie sluit nauw aan bij Vygotski’s theorie waarin aangenomen 

wordt dat communicatieve acties zoals reiken en wijzen voort-

spruiten uit objectgerichte acties. In tweede instantie evolueerden 

gebaren naar abstracte woorden, waarin geen directe link meer 

bestaat tussen de acties om een woord te articuleren en de bete-

kenis van het woord (Rizzolatti & Arbib, 1998). TMS en fMRI studies 

bevestigen deze theorie. De exciteerbaarheid van de motorische 

cortex waar handacties gerepresenteerd worden neemt toe tijdens 

het spreken. In tegenstelling tot bij apen, zijn menselijke acties 

van de handen sterk geassocieerd met spreekacties van de larynx 

en mond (Rizzolatti & Craighero, 2004). Deze visie wordt tevens 

bevestigd in een recente studie met patiënten die aan een frontale 

afasie lijden ten gevolge van een laesie in de linker pars opercu-

laris van het gebied van Broca. Ondanks dat deze patiënten geen 

apraxie hebben, zijn ze beperkt in het herkennen van transitieve 

en intransitieve acties die door middel van niet-linguïstische taken 

bevraagd werd (Fazio ea., 2009). 

BOX 6

Meltzoff & Moore (1977) toonden 

voor het eerst op systematische wij-

ze aan dat borelingen de acties van 

de mond en tong van een volwasse-

ne nabootsen. Gezien foetussen deze 

bewegingen ook spontaan uitvoeren, 

wordt dit “pseudo-imitatie” genoemd 

(Foto:http://ilabs.washington.edu/meltzoff/pdf/77Meltzoff_Moore_Science.pdf).  

BOX 7

Action-level imitatie van een peuter 

jonger dan 14 maanden. Hij imiteert 

letterlijk het aanschakelen van een lamp 

onder de tegel (resultaat) door een druk 

van het voorhoofd op de tegel (werk-

wijze) (Meltzoff, 1988). 

(Foto: Meltzoff & Moore, 2002). 
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geobserveerde acties herkennen en begrijpen. Program-

level imitatie berust op een taalgerelateerde indirecte 

imitatieroute (Rumiati, Carmo & Corradi-Dell’Acqua1, 

2009; Tessari & Rumiati, 2004).

Vanaf de leeftijd van 14 maanden kiezen kinderen of ze 

houdingen en bewegingen op action-level of program-le-

vel imiteren. Wanneer de imitatieontwikkeling van jonge 

kinderen onderzocht wordt, dient rekening gehouden te 

worden met het onderscheid tussen action- en program-

level imitatie en beide imitatieroutes. 

Imitatieonderzoek: Preschool Imitation and 

Praxis Scale (PIPS)

Omdat bestaande imitatieontwikkelingstesten voor jon-

ge kinderen ééndimensionaal zijn, werd de Preschool 

Imitation and Praxis Scale (PIPS) (Vanvuchelen, 2009) 

ontwikkeld. De PIPS is ontworpen om de accuraatheid 

van de imitatie van acties met en zonder voorwerpen 

(procedurale, respectievelijk lichaamsimitatie) van jonge 

kinderen te onderzoeken. Om zoveel mogelijk imitatie-

mechanismen te omvatten, werden verschillende actie-

types geselecteerd om de PIPS te construeren: acties 

met verschillende effecten (opvallende omgevingseffec-

ten in procedurale acties en interne effecten in lichaams-

acties), representatieniveaus (betekenisvolle en niet-

betekenisvolle, doelgerichte en niet-doelgerichte ac-

ties), temporele niveaus (enkelvoudige en sequentiële 

acties) en mogelijkheden tot visuele feedback (acties 

binnen en buiten het gezichtsveld). Per actietype wer-

den imitatietaken geselecteerd die mogelijk zijn voor 

jonge kinderen, maar niet voorkomen in hun spon-

taan bewegingsarsenaal (Vanvuchelen, Roeyers, & De 

Weerdt, 2011a). 

Exploratorische factoranalyse op de PIPS-scores van 

498 typisch ontwikkelende kinderen tussen 1 en 4.9 jaar 

bracht vier dimensies aan het licht, die als volgt gela-

beld werden: doelgerichte versus niet-doelgerichte pro-

cedurale imitatie en enkelvoudige versus sequentiële li-

chaamsimitatie. De PIPS-schaal ( = .97) en subschalen 

(  tussen .79 en .96) hebben een hoge interne consis-

tentie (Vanvuchelen, e.a., 2011a). De inter- en intrabe-

oordelaarbetrouwbaarheid van de individuele PIPS items 

(gewogen kappa waarden tussen .45 en 1) en PIPS schaal 

(ICC=.995, respectievelijk ICC=.996) zijn aanvaardbaar. 

Uit de resultaten van de test-hertest analyses blijkt dat 

de imitatiescores stabiel zijn in de tijd (r = .93) (Vanvu-

chelen, Roeyers, & De Weerdt, 2010b). De PIPS-scores 

zijn sterk geassocieerd met de leeftijd van de kinderen 

(r = .78). Deze bevindingen suggereren dat de PIPS kern-

domeinen van de imitatieontwikkeling meet (Vanvuche-

len, e.a., 2011a). Leeftijdsequivalenten voor procedurale 

en lichaamsimitatie werden bekomen op basis van de 

PIPS-scores van 654 typisch ontwikkelende peuters en 

kleuters (Vanvuchelen, 2009). 

Imitatie bij kinderen met een 

autismespectrumstoornis

Autisme is een ontwikkelingsneurologische aandoe-

ning, met drie kerndomeinen van gedragsdeficits: 

stoornissen in de sociale wederkerigheid, stoornissen 

in de communicatie, en repetitieve handelingen en inte-

resses. Deze gedragskenmerken zijn manifest vóór de 

leeftijd van drie jaar (American Psychiatric Association, 

2000). In feite gaat het om een spectrum van klinische 

aandoeningen met een prevalentie van 60-70 op 10 000 

(Fombonne, 2009). De term autismespectrumstoornis-

sen (ASS) verwijst in dit artikel naar autistische stoor-

nis of kernautisme, het syndroom van Asperger en 

pervasieve ontwikkelingsstoornissen niet anderszins 

omschreven (PDD-NOS). 

Jonge kinderen met ASS hebben moeite om sociaal com-

municatieve gebaren te begrijpen en te gebruiken. Ze 

hebben problemen met faciale expressies en ze leren cul-

tuurbepaalde vaardigheden moeizaam. Met toenemende 

evidentie wordt aangenomen dat jonge kinderen met ASS 

imitatieproblemen hebben (voor reviews zie Rogers, 1999; 

Rogers & Pennington, 1991; Smith & Bryson, 1994; Vanvu-

chelen, 2009; Vanvuchelen, Roeyers, & De Weerdt, 2011b; 

Williams, Whiten, & Singh, 2004). De beperkingen in imi-

tatie en imitatief leren leidt tot een cascade van ontwik-

kelingsproblemen (Rogers & Williams, 2006).

Recent wetenschappelijk onderzoek is gericht op de 

aard van de imitatieproblemen bij kinderen met ASS, 

maar tot op heden zijn de bevindingen niet eensluidend. 

Er is geringe evidentie dat problemen in de selectie-

BOX 8

Program-level imitatie van een peuter 

ouder dan 14 maanden. Hij imiteert het 

aanschakelen van een lamp door een 

druk van het voorhoofd op de tegel indien 

de volwassene met beschikbare handen 

dit toont, omdat hij 

meent dat het de 

intentie en het doel 

van deze volwassene 

is om op dergelijke 

manier de lamp aan 

te schakelen.

(Foto: Gergely, Bekkering & Király, 2002). 
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processen aan de basis liggen van het beperkte imita-

tievermogen van deze kinderen. Enkele studies stellen 

problemen vast met visuele aandacht (Vivanti, Nadig, 

Ozonoff, & Rogers, 2008), met het observeren van hou-

dingen en bewegingen (perceptie van biologische bewe-

gingen) (Blake, Turner, Smoski, Pozdol, & Stone, 2003; 

Klin, Jones, Schultz, & Volkmar, 2003; Klin, Lin, Gorrin-

do, Ramsay, & Jones, 2009) en met het selecteren van 

relevante versus bijkomstige acties (intentieherken-

ning) (D’Entremont & Yazbek, 2007). Een opmerkelijke 

bevinding is dat experimentele studies die voor sociale 

aandacht en motivatie controleren, consistent rappor-

teren dat kinderen met ASS zich even goed engageren 

tijdens imitatietaken dan controlekinderen (Libby, Po-

well, Messer, & Jordan, 1997; Meyer & Hobson, 2004; 

Rogers, Hepburn, Stackhouse, & Wehner, 2003; Vanvu-

chelen, Roeyers & De Weerdt, 2007a). 

Beduidend meer wetenschappelijke evidentie wordt ge-

vonden voor problemen in de correspondentieproces-

sen bij kinderen met ASS: in de viewpoint transformatie 

(Avikainen, Wohlschlager, Liuhanen, Hanninen, & Hari, 

2003; Beaddle-Brown 2004; Hobson & Lee, 1999; Mey-

er & Hobson, 2004; Ohta, 1987, Smith & Bryson, 1998; 

Whiten & Brown, 1999) en vooral in het visuomotorisch 

matchen (Rogers & Pennington, 1991; Vanvuchelen, 

Roeyers, & De Weerdt, 2007b; Williams, Whiten, Sud-

dendorf, & Perrett, 2001). Vanvuchelen en collega’s 

(2007a) stelden vast dat dit visuomotorisch matchen 

eerder vertraagd dan afwijkend ontwikkelt bij kinderen 

met ASS. 

Problemen met het visuomotorisch matchen wor-

den mogelijks veroorzaakt door een beperkte activi-

teit van het spiegelneuronensysteem. In verscheidene 

brain imaging studies wordt een verminderde activiteit 

van het hMNS tijdens actieobservatie bij volwassenen 

en kinderen met ASS vastgesteld (Bernier, Dawson, 

Webb, & Murias, 2007: Dapretto e.a., 2006; Hadjikhani; 

Joseph; Snyder; & Tager-Flusberg, 2006; Martineau, 

Cochin, Magne, & Barthelemy, 2008; Nishitani, Avikai-

nen, & Hari, 2004; Oberman e.a., 2005; Oberman, Ra-

machandran, & Pineda, 2008; Theoret e.a., 2005). Doch 

zijn niet alle bevindingen eenduidig (zie bijvoorbeeld 

Raymaekers, Wiersema, & Roeyers, 2009) en is verder 

onderzoek nodig.

Resultaten van recente gedragsstudies suggereren te-

vens een verminderde activiteit van het hMNS dat actief 

is tijdens het observeren en uitvoeren van handelings-

ketens bij kinderen met ASS in vergelijking met typisch 

ontwikkelende leeftijdgenoten. Hierdoor missen kinde-

ren met ASS de mogelijkheid om het gedrag van anderen 

te voorspellen (zie ook box 4) (Cattaneo e.a., 2007; Fab-

bri-Destro, Cattaneo, Boria, & Rizzolatti, 2009; Rizzolati, 

Fabbri-Destro, & Catteneo, 2009). 

Preschool Imitation and Praxis Scale (PIPS) en 

autismespectrumstoornissen

Het is niet evident om een symptoom uit het hetero-

gene beeld van sociale en niet-sociale kenmerken van 

ASS te isoleren en te onderzoeken op zijn diagnostische 

waarde (Southgate & Hamilton, 2008). De bruikbaar-

heid van een imitatieonderzoek voor de diagnose van 

ASS is nagegaan bij peuters en kleuters die verwezen 

werden naar de Vlaamse Centra voor Ontwikkelings-

stoornissen en de Referentiecentra Autisme omwille 

van een vermoeden van ASS. Bij 86 kinderen tussen 

1.9 en 4.5 jaar is de Preschool Imitation and Praxis 

Scale (PIPS) afgenomen. Op basis van de multidiscipli-

naire diagnoses en de Autism Diagnostic Observation 

Schedule-Generic (ADOS-G) classificatie (Lord, Rut-

ter, DiLavore, & Risi, 2003) bleken 68 kinderen ASS en 

18 kinderen een niet-spectrum ontwikkelingsstoornis 

te hebben. De verschilscores tussen enerzijds de pro-

cedurale en lichaamsimitatieleeftijd, receptieve en ex-

pressieve taalleeftijd, grof en fijn motorische leeftijd en 

anderzijds de non-verbale mentale leeftijd is gebruikt 

om de diagnose van ASS te voorspellen. Uit de resul-

taten van de eenvoudige logistische regressieanalyse 

blijkt dat de diagnose van ASS voorspeld wordt door 

een procedurale imitatie achterstand en een receptieve 

taalachterstand die groter zijn dan verwacht volgens 

de non-verbale mentale leeftijd van de kinderen. Uit 

het multiple logistische regressiemodel, waarin alle 

retardatiescores gecombineerd werden, blijkt dat uit-

sluitend een procedurale imitatievertraging die meer 

uitgesproken is dan de non-verbale mentale retardatie 

de diagnose van ASS voorspelt (Box 9) (Vanvuchelen, 

Roeyers, De Weerdt, 2010c).

BOX 9

Receiver Operating Characteristic 

(ROC) Curve met Verschilscore 

tussen Procedurale Imitatieleeftijd 

en Non-Verbale Mentale Leeftijd 

om de Kinderen met een Autis-

mespectrumstoornis (n = 68) te 

Onderscheiden van Kinderen met 

een Niet-Spectrum Ontwikkelings-

stoornis (n = 18) (Vanvuchelen, 

Roeyers, De Weerdt, 2010c).
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Gezien deze bevinding nieuw is in autismeresearch, 

dient ze met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te 

worden totdat dit resultaat gerepliceerd is door andere 

onderzoeksgroepen en in andere settings (Vanvuchelen, 

Roeyers, De Weerdt, 2010c). Op dit moment biedt een 

imitatieonderzoek in eerste instantie zinvolle informa-

tie over de imitatieontwikkeling zelf van de kinderen 

met een vermoeden van ASS. Deze informatie brengt 

inzicht in het leervermogen van de kinderen. Dit is in 

tegenstelling tot de meeste ontwikkelingstest, die me-

ten wat een kind tot dusver geleerd heeft. Het niveau 

van imitatie van kinderen met ASS is tevens informatief 

over hun mogelijke respons op behandelingen. Het pre-

interventie imitatieniveau van jonge kinderen met ASS 

is een belangrijke voorspellende factor voor de moge-

lijke respons van behandeling en ontwikkelingsoutco-

me (Rogers e.a., 2006; Sallows & Graupner, 2005). Een 

grondige evaluatie van de imitatievaardigheden dient 

dan ook steeds deel uit te maken van het diagnostisch 

protocol bij jonge kinderen. De kinderen met de meest 

ernstige imitatieproblemen kunnen op jonge leeftijd ge-

selecteerd worden voor een imitatietraining (Vanvuche-

len e.a., 2010c, Vanvuchelen, Feys, & De Weerdt, 2010; 

Vanvuchelen & Vochten, 2010).
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V O O R A A N K O N D I G I N G

 

TEM JE STEM!
Een uitgebreid oefenprogramma voor kinderen met stemproblemen

 

Tem je stem! brengt een uitgebreid en gevarieerd aanbod aan oefeningen specifi ek op maat van kinderen. Kinderen le-

ren met dit uitgebreide oefenprogramma hun stem begrijpen en gebruiken. Theorie en praktijk ontmoeten elkaar op een 

speelse manier.

Met dit programma worden de verschillende aspecten van stemmisbruik en verkeerd stemgebruik op een duidelijke en 

speelse manier aan kinderen uitgelegd. Daarnaast komen ademhaling, articulatie, resonantie, steminzet,… aan bod. Er 

wordt gebruik gemaakt van aantrekkelijke tekeningen en verschillende spelvormen.

Het programma bevat 8 hoofdstukken die steeds volgens een vast patroon zijn opgebouwd: een verhaal, oefeningen om 

samen met de logopedist aan de slag te gaan en oefeningen voor indirecte therapie. Het is immers zeer belangrijk dat de 

kinderen ook thuis en in de klas verder kunnen oefenen. Het werkboek en de kopieerbundel worden voorafgegaan door 

enkele controlesystemen. Deze helpen het kind in een ruimere omgeving aandacht te besteden aan zijn stem.

Het verhaal is zoveel mogelijk geschreven in een voor kinderen  aantrekkelijk en begrijpelijk taalgebruik. 

Het kan worden voorgelezen en oudere kinderen kunnen het zelf meelezen. 

Het programma bestaat uit een boek, een werkboek, een kopieerbundel en spelletjes. Het is niet de bedoeling om bij elk 

kind het volledige programma te doorlopen. Het verhaal moet steeds gelezen worden, maar afhankelijk van het type en de 

ernst van het stemprobleem, kunnen meer of minder oefeningen uitgevoerd worden.

Dit oefenprogramma wordt uitgegeven door de VVL is verkrijgbaar vanaf half maart 2011.

Hou www.vvl.be in de gaten!
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