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Programma

Vroegstimulering bij jonge kinderen met ASS
§ Vroegstimulering ASS

– Kwetsbare ontwikkelingsgebieden
– Specifiek uitgelicht: Joint attention
– Belang van vroegstimulering

§ Vroegstimuleringsprogramma’s
– Joint Attention training
– JASPER training
– Pivotal Response training (PRT)

§ Ondersteunende voorwaarden voor vroegstimulatie

Expertise Team Jonge Kind INTER-PSY

Vroegstimulering ASS

Kwetsbare ontwikkelingsgebieden

Kwetsbare ontwikkelingsgebieden

Joint Attention (JA)
Buruma & Blijd-Hoogewys, 2010

§ Sociale interactie
– Joint Attention

§
§
§
§
§

Sociale communicatie
Spel
Beperkte en/of rigide gedragspatronen
Emotieregulatie
Sensorische prikkelverwerking

Vaardigheid van kinderen om
- aandacht te delen
- met een ander &
- zich daarbij te richten op object/gebeurtenis van gedeelde
interesse

ETJK INTER-PSY is te bereiken via infant@inter-psy.nl of
Telefonisch spreekuur, 050-3643409 (dagelijks, 13.00-13.30 uur)
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Mijlpalen in JA-ontwikkeling
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JA-ontwikkeling bij ASS

Buruma & Blijd-Hoogewys, 2010

§
§
§
§
§
§
§

§ Triadische JA = moeilijker dan diadische JA
§ Volgen wijzende vinger = makkelijker dan volgen
oogbewegingen
§ Richten = makkelijker dan volgen
§ Blik volgen & laten zien = vooral beperkt
§ Wijzen zonder oogcontact
§ Wijzen andere functie
§ Vooral achterstand, niet zozeer afwezigheid

0-3 mnd: Ontstaan diadische JA
> 6 mnd: Ontstaan blik volgen
> 9 mnd: Ontstaan triadische JA/blik wisselen
> 11 mnd: Laten zien
> 12 mnd: Volgen wijzende vinger
> 12 mnd: Wijzen met als doel te delen
> 12 mnd: Geven met als doel te delen

M. Buruma & E. Blijd-Hoogewys, INTER-PSY

M. Buruma & E. Blijd-Hoogewys, INTER-PSY

Belang JA
Kasari et al., 2008, 2012

§ Essentieel om te kunnen leren van andere mensen = basis van
verdere ontwikkeling
§ Voorloper van
– Taalontwikkeling
– Sociale ontwikkeling
– Communicatieve ontwikkeling

Belang van vroegstimulering

§ Focus binnen vroeginterventies

M. Buruma & E. Blijd-Hoogewys, INTER-PSY

Belang voor kind

Belang voor ouders

Chawarska et al., 2008; Dereu et al., 2010; Oosterling et al., 2010

§ Ontwikkelingsachterstand is kleiner
§ Plasticiteit brein is groter
– Maakt vroege interventie mogelijk: benutten ‘window of
opportunity’

§ Betere uitkomsten op langere termijn
– Sociale ontwikkeling
– Taalontwikkeling
– Adaptieve vaardigheden

§ Ontwikkeling kan gevolgd worden/planning schoolloopbaan

Chawarska et al., 2008; Dereu et al., 2010; Oosterling et al., 2010

§ Verminderen onnodige onzekerheid & stress
– Van onzekerheid naar houvast
– Maar: met kanttekening

§ Bijstellen eisen
– Minder frustratie ouders & kind
– Competentie vergroot

§ Effect op hechting?
§ Voorkomt ‘shoppen’
§ Gezinsplanning: info over genetische risico’s

M. Buruma & E. Blijd-Hoogewys, INTER-PSY
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Belangrijke elementen vroegstimulering (1/2)

Belangrijke elementen vroegstimulering (2/2)

Schreibman e.a. 2015; White e.a. 2011; Wallace & Rogers 2010; Zwaigenbaum et al., 2009

Vroege start (meteen na diagnostiekfase)
Compleet (meerdere ontwikkelingsgebieden)
Intensiviteit
Ouderparticipatie + psycho-educatie
Vergroten sensitiviteit & responsiviteit ouders
Geïndividualiseerde aanpak
Aanleren vaardigheden via klein stapje boven huidig
ontwikkelingsniveau
§ Kinderen < 2 jr: nog meer responsieve i.p.v. directieve stijl
§
§
§
§
§
§
§
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Schreibman e.a. 2015; Wallace & Rogers e.a. 2010; White e.a. 2011; Zwaigenbaum et al., 2009

§
§
§
§
§
§
§
§

Kindgerichte strategieën
Zowel gedragstechnieken als ontwikkelingsstrategieën
Gericht op eigen initiatief, spontaniteit
Spel als context: favoriet materiaal > intrinsieke beloning
Natuurlijke settings
Natuurlijke communicatiepartners
Strategieën toepasbaar binnen dagelijkse routines
Gericht op voorlopers: JA & imitatie
M. Buruma & E. Blijd-Hoogewys, INTER-PSY

M. Buruma & E. Blijd-Hoogewys, INTER-PSY

3 vroegstimuleringsprogramma’s uitgelicht

Vroegstimulerings
programma’s

§ Joint Attention training
§ JASPER-training
§ Pivotal Response Treatment (PRT)

Joint Attention training
§ Focus op: joint attention

Joint Attention training

– Ook aandacht voor: spelvaardigheden & emotieregulatie

§
§
§
§
§
§

Centraal: volgen kind & leren ouder
Methode: coachen van ouders-kind door trainer
Toepasbaar in alledaags leven
Adviezen ook per mail
Adviezen ook overbrengen aan 2e milieu
Op indicatie: betrekken van andere familieleden
M. Buruma, A. Talboom & E. Blijd-Hoogewys, INTER-PSY
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Doel JA-training
• Kind
• KT: toename JA, spelvaardigheden & emotieregulatie
• LT: stimuleren taal-, communicatie- & sociale ontwikkeling

• Ouders
• JA & spelvaardigheden: herkennen, aansluiten & uitbreiden
• Emotieregulatieproblematiek: mee omgaan

01-04-2019

Tips contact
§ Afwachten
§ Initiatief kind volgen
§ Contactspelletjes (liedjes,
boekje lezen, naar buiten)
§ Imiteren van geluiden &
spelhandelingen
§ Mimiek & gebaren

§ Oogcontact uitlokken
₋ op ooghoogte
₋ voorwerpen onder ogen
₋ door voorwerpen kijken
§ Verrassingseffect
§ Vertragen
§ Verwerkingstijd geven
§ Verweven in dagelijkse
routines

M. Buruma, A. Talboom & E. Blijd-Hoogewys, INTER-PSY

M. Buruma, A. Talboom & E. Blijd-Hoogewys, INTER-PSY

Aandachtsgebieden JASPER

JASPER training

JA: Joint
attention

SP:
Symbolisch
spel

ER:
Emotieregulatie

JASPER training

Mate van betrokkenheid
UCLA Kasari Lab

§ Focus op spelniveaus
– Van daaruit aanleren JA & verminderen rigiditeit

§ Centraal: stimuleren kind
§ Methode: trainen van kind
– Ouders krijgen adviezen bij terugkijken

§ Doel: vergroten spelvaardigheden, verbeteren samenspel,
vergroten JA vaardigheden & verminderen rigiditeit
§ Lange termijn: vergroten taalvaardigheden

Mate van betrokkenheid wordt als belangrijkste basis gezien
van waaruit kind zich verder kan ontwikkelen

M. Buruma & E. Blijd-Hoogewys, INTER-PSY
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Spelniveau
EENVOUDIG SPEL

COMBINATIE SPEL

Willekeurige acties

Slaan met speeltje op tafel

Doelgerichte acties

Bal rollen, met auto rijden, pop-up

Uit elkaar halen

Blokken uit stoof halen, ringen eraf halen

Presentatie

Puzzel, vormstoof (vaste plekken voor dingen)

Algemeen

Stapelen of dingen combineren (bv. blokjes in
wagen) die eigenlijk niet bij elkaar horen
Iets bouwen & zeggen wat het is
(“het is een toren”)
Combineren van dingen die bij elkaar horen (eten
& servies, tafel & stoel)

Fysiek
Traditioneel

Spelniveau
PRE-SYMBOLISCH SPEL

Doen alsof

Doen alsof kind slok drinken neemt of eet

Het kind handelt
Enkelvoudige keten
SYMBOLISCH SPEL

Kind geeft pop te eten/drinken
Kind geeft meerdere poppen/ diertjes
eten of drinken
Substitutie
Blokje is tv geworden of van lego een
stoel maken
Substitutie zonder object Theedrinken uit leeg kopje & benoemen
wat er in zit
Pop handelt
Met pop praten, lopen of eten
Meervoudige keten
Pop poetst tanden, doet pyjama aan &
gaat naar bed toe
Sociodramatisch spel
“Ik ben mama en jij bent baby”
Thematisch spel
“ik ben prinses/ridder/superhel”
(fantasie)

Assessment
§ Voor start van behandeling
§ Trainer volgt kind (neemt zelf geen initiatief) & observeert
§ Op basis van observatie wordt inschatting gemaakt van
spelniveau, mate van betrokkenheid & JA vaardigheden
§ Op basis hiervan worden behandeldoelen geformuleerd voor
training
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Spelsessies

Creëren van juiste omgeving
Spelroutines creëren &
uitbreiden
Imitatie & modeling

Communicatietechnieken

Joint attention
stimuleren

Disregulatie voorkomen

Pivotal Response Treatment (PRT)
§ Vergroten motivatie tot maken van contact

PRT training

§ Uitbreiden van communicatie vaardigheden

ETJK INTER-PSY is te bereiken via infant@inter-psy.nl of
Telefonisch spreekuur, 050-3643409 (dagelijks, 13.00-13.30 uur)

5

Gratis bijscholingsavond in kader van Autismeweek
door INTER-PSY Expertise Team Jonge Kind: Elles Groot Koerkamp, Susan Landman,
Deranda Hoekzema, Hiske van der Laaken & Marrit Buruma

PRT: uitgangspunten
§
§
§
§
§

Gedragstherapie
Kracht van natuurlijke beloningen
Gericht op kernvaardigheden
Oudereducatie model (bij jonge kinderen)
Bruikbaar in dagelijkse leefomgeving

PRT: houding van ouders
Sociale interactie problemen beïnvloeden houding van ouders
t.o.v. kind:
1. Ouders doven uit & nemen zelf geen initiatief meer
2. Ouders nemen juist veel initiatief waardoor kind minder
kansen krijgt om initiatief te nemen

PRT: kerngebieden
Kerngebieden (pivotal):
§ Motivatie
§ Sociaal initiatief
§ Focus op meerdere gebieden
§ Zelfmanagement (voor oudere kinderen of volwassenen)

PRT: motivatie
§ Responsiviteit
– Hoe vaak reageert kind adequaat op ander?

§ Enthousiasme/affect
– Hoeveelheid & kwaliteit van interactie

PRT: sociaal initiatief nemen
§ Gedragsregulerend initiatief (functioneel):
– Vragen om iets
– Vragen om hulp
– Protesteren

§ Sociaal initiatief:
–
–
–
–
–

Gedeelde aandacht
Iets laten zien/geven
Plezier delen
Vragen stellen/belangstelling tonen
Commentaar geven/opmerkingen maken
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PRT: focus op meerdere gebieden
Specifieker leren uitdrukken &
Meervoudige opdrachten kunnen opvolgen
§ Bal / Auto

(1 cue)

§ Rode bal / Gele auto

(2 cues)

§ Rode kleine bal / Gele grote auto

(3 cues)
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PRT: technieken
§
§
§
§
§
§

Volg interesse van kind
Aandacht vangen
Consequent belonen
Directe & natuurlijke beloning
Bekrachtig pogingen
Afwisselen van bekende taken met onbekende taken,
makkelijke & moeilijke taak (5:1)
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PRT: hulpniveau’s
§ Voorzegprompt
§ Openvraagprompt
§ Wachtprompt

Ondersteunend tijdens behandeling (1/4)
Vroeginterventie is intensief, daarom extra ondersteuning nodig

Ondersteunende voorwaarden
voor vroegstimulatie

Ondersteunend tijdens behandeling (2/4)
Samenwerken met 2e milieu:
§ Kinderopvang
§ PSZ
§ School
§ MKD/MOC/BEC
§ KDC
§ Taaltrein

Psycho-educatie over ASS
§ aan ouders
§ aan brusjes
§ aan familie/netwerk

Ondersteunend tijdens behandeling (3/4)
Inzetten, samenwerken & afstemmen met andere betrokken
behandelaren:
• Thuisbehandelaar IP
• Kinderarts
• Logopedist
• Kinderfysiotherapeut
• Ergotherapeut (sensorische integratietherapeut)
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Ondersteunend tijdens behandeling (4/4)
Casemanagement:
§ Extra begeleiding
§ Ontlasten van ouders/gezin

Afsluitend

Samenvatting
§ Vroegstimulering is van groot belang
§ Vergroot ontwikkelingskansen van jonge kinderen met ASS
§ Gezien intensiviteit van behandeling zijn ondersteunende
voorwaarden van groot belang
§ Verschillende vroegstimuleringsprogramma’s
§ Veel overlap
– Echter met verschillende accenten binnen behandeling
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