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Voorwoord 

Teddy was anderhalf jaar oud toen zijn ouders zich zorgen begonnen te maken over zijn ontwikkeling. 

Hij sprak niet, zijn spel beperkte zich tot het heen en weer rijden en op een rijtje zetten van autootjes 

en hij kroop vaak rond als een hondje. Hij weigerde elk voedsel anders dan kipfilet, en regelmatig 

weigerde hij kleren aan te trekken. Wanneer de dingen anders gingen dan Teddy gewend was, of 

wanneer hij zijn zin niet kreeg, begon hij te gillen of sloeg hij met zijn hoofd op de grond. Ook had hij 

een fascinatie voor draaiende voorwerpen.  

In eerste instantie werd Teddy in New York getest, waar hij de diagnose ‘gemengd receptieve-

expressieve taalstoornis’ en ‘achterstand in ontwikkeling van de grove motoriek’ kreeg. Echter, de 

geadviseerde interventies (logopedie, fysiotherapie en ergotherapie) brachten geen verbetering. Toen 

hij 2 jaar oud was werd Teddy in Nederland opnieuw getest en kreeg hij de diagnose ‘Autistische 

Stoornis’. De psychiater adviseerde Teddy aan te melden bij en Medisch Kinderdagverblijf (MKD). 

Tegen alle advies en bezwaar van de psychiater in, schakelden de ouders van Teddy het 

ABA-instituut in. Een trainingsprogramma gebaseerd op de toegepaste gedragsanalyse (Applied 

Behavior Analysis, ABA) werd opgezet. Teddy leerde vragen om de dingen die hij wilde, instructies 

opvolgen, en samen spelen. Ook zijn driftbuien namen af. Nu hij 5 jaar is, gaat hij zelfstandig naar een 

reguliere basisschool. Hier laat hij zich zien als een spontane, vrolijke kleuter, die oog heeft voor 

andere kinderen en graag verhalen vertelt.  

 

Als trainer van Teddy ben ik zijn ouders zeer dankbaar voor de mogelijkheid die zij mij hebben 

gegeven kennis te maken met deze interventie en zelf te ervaren hoe effectief ABA kan zijn voor 

kinderen met autisme. Door deze ervaring, en door verhalen en video´s van andere kinderen die door 

het ABA-instituut begeleid worden, ben ik overtuigd geraakt van de effectiviteit van deze interventie. 

Dat ABA zo weinig bekendheid en nog minder vertrouwen kent binnen de Nederlandse psychiatrie, 

vind ik kwalijk. Deze scriptie is een poging om de effectiviteit van ABA voor kinderen met ASS aan te 

tonen en de bekendheid ervan te vergroten.  

 

Graag wil ik Caroline Peters bedanken. Zij heeft veel ondersteuning geboden bij het mogelijk maken 

van dit onderzoek. Door haar enthousiasme lukte het om voldoende data te verzamelen voor huidig 

onderzoek.  

 

Ook Jolanda Scherpenzeel wil ik graag bedanken voor haar bijdrage aan de dataverzameling. 

Daarnaast wil ik haar bedanken voor het gebruik van haar scriptie, waardoor ik meer inzicht kreeg in 

de ‘Verbal Behavior’-benadering van ABA, welke zowel door het  ABA-instituut als het ABA-centrum 

gebruikt wordt.  

 

Tot slot wil ik Frans van Haaren (Ph.D., BCBA-D) hartelijk danken voor zijn begeleiding bij dit 

onderzoek. Zonder zijn bereidheid om mij te begeleiden was dit onderzoek niet mogelijk geweest.  

 



Applied Behavior Analysis: de toekomst voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis? 3 

Patricia van Moorsel 

Samenvatting/ Abstract 

Autism Spectrum Disorders occur in 6 of 1000 children. The disorders present themselves in 

substantial social, communicative and behavior problems. Ferster (1961) was the first scientist to 

describe autism from a behavioral perspective. Inspired by this approach, Lovaas developed a therapy 

based on Skinners principles of operant conditioning. The first results of this intervention Applied 

Behavior Analysis (ABA), were amazing. They suggested a certain plasticity of autism, with a chance 

of recovery (Lovaas, 1973; Lovaas, 1987). A lot of research on ABA was performed. The intervention 

developed to be the most successful en most well-established intervention for children with Autism 

Spectrum Disorders (ASD) in the USA. 

 However, in the Netherlands ABA is less well-known and less well-established. Research on 

ABA in the Netherlands is rare. The current study was performed in order to study the effectiveness of 

ABA conducted by the Dutch ABA-instituut and ABA-centrum. The amount of inappropriate behavior, 

appropriate behavior and use of language was measured by coding video´s of the first training (T1), a 

training a half year after the first one (T2) and a year after the first one (T3). Appropriate behavior was 

defined as behavior promoting social contact and leading to social reinforcers. Inappropriate behavior 

was defined as behavior typical of children with ASD, and hindering social contact and 

communication. Use of language was defined as being able to use language to be understood and 

understand in order to react appropriately to the social environment. Fifteen children participated, their 

age ranging from 2;7 to 15;7 years at the start of the intervention. The amount of 1:1 ABA-training 

varied between six and forty hours per week.  

 A significant increase in appropriate behavior and a decrease in inappropriate behavior was 

found at T3 compared tot T1. Use of language increased with 72 percent between T1 and T2, which 

was obviously significant, even as the difference between T3 and T1. Of the verbal operants used to 

measure ‘use of language’ independently, ‘receptive language’ appeared to have increased the most. 

Amount of training influenced the decrease of inappropriate behavior, but not the increase of 

appropriate behavior or language. No effect of age was found.  

 Despite flaws in the current study which made it difficult to find significant effects, after a years 

of ABA as offered by the ABA-instituut and ABA-centrum, a significant decrease in inappropriate 

behaviour and increase in appropriate behaviour and use of language was found in children with ASD. 

A bigger sample, a control condition, controlled training situations, video’s of the children at home and 

at school, standardized measures and parent interviews are needed to study the effectiveness of ABA 

more extensively. Follow-up studies will be needed to study the long-term effects of ABA on the 

behavior of children with ASD.    
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Inleiding 

Stoornissen uit het autisme spectrum (ASS) zijn al op jonge leeftijd zichtbaar in substantiële sociale, 

communicatieve en gedragsproblemen (Carr, 2006). De meest voorkomende ASS is de Autistische 

Stoornis (AS), in de volksmond beter bekend als ‘autisme’. Deze stoornis komt voor bij één op de 

duizend kinderen (Fombonne, 2003, in Carr, 2006). De totale prevalentie van ASS bij kinderen onder 

de 7 jaar is zes op de duizend (Johnstone & MRC Autism Review Group, 2001, in Carr, 2006). 

Hieronder vallen naast AS het syndroom van Asperger, de desintegratiestoornis van de kinderleeftijd, 

de stoornis van Rett en de pervasieve ontwikkelingsstoornis-niet anderszins omschreven (PDD-NOS) 

(Carr, 2006; APA, 2001). 

Autisme wordt voor het eerst beschreven in 1943 door de psychiater Leo Kanner. Hij 

omschrijft autisme als ‘een zeer ernstige psychotische stoornis die voorkomt bij kinderen vanaf 2 jaar’ 

(in: Ferster, 1961). De stoornis wordt ook wel ‘kinderschizofrenie’ genoemd, vanwege de beperkingen 

op gebied van spraak en sociaal gedrag, de frequente heftige driftbuien en atavistische gedragingen, 

en het beperkte gedragrepertoire van deze kinderen (in: Ferster, 1961).  

De huidige DSM-IV-TR-criteria (APA, 2001) voor AS wijken niet veel af van deze eerste 

beschrijving. De stoornis wordt omschreven als een pervasieve ontwikkelingsstoornis die zich voor het 

derde levensjaar uit in een achterstand of abnormaal functioneren op gebied van sociale interacties, 

taal of fantasiespel. Kinderen met autisme vertonen kwalitatieve beperkingen in sociale interacties, die 

zich uiten in gebreken in de non-verbale communicatie, het delen van plezier, het vormen van relaties, 

of sociale en emotionele wederkerigheid. Daarnaast is sprake van kwalitatieve beperkingen in de 

communicatie. Deze uiten zich in de afwezigheid van taal of achterstand in de taalontwikkeling, die 

vaak gepaard gaat met echolalie (het onwillekeurig herhalen van woorden en zinnen), gebrekkige 

gespreksvaardigheden, of de afwezigheid van fantasiespel. Tot slot vertonen kinderen met AS 

‘herhalende, stereotype patronen van gedrag, belangstellingen of activiteiten’ (APA, 2001). 

Voorbeelden van stereotypische gedragingen zijn: wapperen met de handen, knippen met de vingers, 

wiegen en draaien (Baker, Lane & Young, 2007). Ook zelfverwonding zoals hoofdbonken en 

handbijten komt vaak voor bij deze kinderen. 

Vijfenzeventig procent van de kinderen met AS heeft een IQ van 70 of lager. Mogelijk wordt dit 

verklaard wordt door een gebrek aan (non-verbale) intelligentietesten die voor kinderen met ASS 

geschikt zijn. Veel van hen vertonen een onvermogen om sociale of inter-persoonlijke problemen op 

te lossen (Carr, 2006). Veel kinderen met AS vertonen onaangepaste emotionele expressie, intense 

negatieve reacties op veranderingen, angsten en fobieën (Carr, 2006).  

 

Kinderen met andere ASS vertonen gedrag dat lijkt op dat van kinderen met AS, maar voldoen niet 

helemaal aan de criteria. Bij de stoornis van Rett is de ontwikkeling van het kind na de geboorte 

normaal en vindt tussen de leeftijd van 5 en 24 maanden een afname van schedelgroei plaats. Dit 

gaat gepaard met verlies aan verworven vaardigheden en sociale betrokkenheid, optreden van 

slechte coördinatie en een ernstige taal- een psychomotorische achterstand. Bij de 

desintegratiestoornis van de kinderleeftijd is de ontwikkeling tenminste de eerste twee jaar normaal. 

Bij kinderen met het syndroom van Asperger is de taal niet beperkt. Gezien de moeilijkheid in het 
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differentiëren van ASS, wordt vermoedelijk regelmatig foutief gediagnosticeerd. In de huidige studie 

wordt om deze reden enkel onderscheid gemaakt tussen kinderen met ‘AS’ en ‘een andere ASS’. 

Beide werden opgenomen in het onderzoek. 

 

Autisme en toegepaste gedragsanalyse (ABA)  

Ferster is in 1961 de eerste onderzoeker die autisme bekijkt vanuit een behavioristisch perspectief. Hij 

gaat uit van de leertheorieën van Skinner en stelt dat de beste manier voor het omschrijven van 

gedrag bestaat uit het specificeren van de consequenties van gedragingen, die verantwoordelijk zijn 

voor de frequentie ervan. De belangrijkste oorzaak van gedrag is volgens deze visie het directe effect 

ervan op de omgeving. Het gedrag van kinderen met autisme bestaat volgens Ferster voor een 

onevenredig groot deel uit eenvoudige gedragingen die nauwelijks effect hebben op de omgeving. 

Voorbeelden hiervan zijn: staan, lopen, fietsen en het heen en weer laten rijden van autootjes. De 

spraak en communicatie van deze kinderen, indien aanwezig, beperkt zich tot uitingen die een directe 

beloning zouden moeten uitlokken. Deze uitingen, ook wel ‘mands’ genoemd, zijn echter vaak niet 

voldoende effectief om de gewenste beloning op te leveren. Wanneer een kind ‘koekje!’ zegt, krijgt het 

immers niet altijd direct een koekje. Gedrag dat een aversief effect heeft op volwassenen, zoals met 

het hoofd op de grond slaan, naakt rondlopen of zeer hard gillen echter, leidt vaak wel onmiddellijk tot 

de gewenste beloning. In een (wanhopige) poging het aversieve gedrag te laten stoppen, verstrekken 

volwassenen een beloning. Hiervoor worden de volwassenen op hun beurt beloond, doordat het 

ongewenste, stereotypische gedrag ophoudt. Op de lange termijn neemt de frequentie van het 

ongewenste gedrag juist toe door de beloningen, en krijgen deze gedragingen de functie van ‘mands’ 

(Ferster, 1961). 

Op grond van Fersters beschrijving ontwikkelt Lovaas in de jaren zeventig een intensieve 

gedragsinterventie voor zeer jonge kinderen autisme. Deze wordt later bekend als Lovaas’ therapie en 

vormt de basis van veel interventies die vallen onder de noemer ‘intensieve gedragstherapie’ (IBT, 

Intensive Behavioral Treatment) of ‘toegepaste gedragsanalyse’ (ABA, Applied Behaviour Analyses). 

In huidig onderzoek zal de afkorting ‘ABA’ gebruikt worden voor elke interventie die is gebaseerd op 

de principes van de toegepaste gedragsanalyse.   

De therapie van Lovaas heeft drie doelen:   

1) Het uitdoven van ongewenste en atavistische (aversieve) gedragingen.  

2) Het aanleren van gewenste gedragingen.  

3) Het aanleren van taal.  

Het eerste doel, het uitdoven van ongewenste gedragingen, wordt bereikt door functionele 

gedragsanalyse: uitzoeken waardoor het gedrag in stand wordt gehouden, zoals aandacht, vermijding 

van taken, iets krijgen wat je wil hebben of een lekker gevoel; en het ontwerpen van interventies 

gebaseerd op de functionele gedragsanalyse die het ongewenste gedrag in frequentie doen afnemen. 

Daarnaast wordt alternatief gedrag aangeleerd waarmee het kind datgene kan krijgen waar het eerst 

het ongewenste gedrag voor gebruikte. Gewenste gedragingen worden aangeleerd door deze 

gedragingen direct te belonen, en het kind bij het uitblijven of verdwijnen van deze gedragingen te 

negeren. Wanneer het kind het beloningsprincipe doorheeft, wordt gestart met het aanleren van taal. 
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Dit gebeurt stapsgewijs. Kinderen met mutisme worden in eerste instantie beloond voor elke vocale 

uiting. Wanneer het kind doorheeft dat geluid maken een beloning oplevert, wordt de beloning 

uitgesteld tot het kind een vocale uiting geeft in reactie op een vocale uiting van de therapeut. 

Vervolgens worden enkel klanken die gelijk zijn aan die van de therapeut beloond, om deze 

verschillende klanken vervolgens te koppelen aan verschillende beloningen. Op deze manier leert het 

kind betekenis toekennen aan spraak. Stap voor stap worden de klanken uitgebreid tot woorden en 

zinnen. Uiteindelijk worden syntax, grammatica en semantiek aangeleerd. Daarnaast worden sociale 

en zelfhulpvaardigheden aangeleerd. Zo wordt de kinderen geleerd controle te krijgen over hun 

sociale omgeving, zonder atavistische gedragingen te gebruiken (Lovaas, Koegel, Simons, & Stevens 

Long, 1973). 

 

Huidige ABA-methoden 

ABA is door de jaren heen veranderd en verbeterd. Op dit moment bestaan er vijf verschillende 

modellen, die elk op een eigen manier vorm geven aan de basisprincipes van ABA (Scherpenzeel, 

2005). De basisprincipes van ABA zijn als volgt: elke ABA-methode is gebaseerd op de operante 

conditionering van Skinner (Scherpenzeel, 2005). Er wordt gewerkt met het zogenaamde ABC-

schema, waarin A staat voor antecedent (hetgeen dat aan een gedraging vooraf gaat), B voor 

behaviour (gedraging), en C voor consequentie. In behavioristische termen is dit te vertalen als het Sd 

- R - SR+ - schema. Ongewenst gedrag wordt verminderd door middel van uitdoven. Gewenst gedrag 

wordt vermeerderd door middel van positieve bekrachtigingen. Door  middel van differentiële 

bekrachtiging neemt de aanwezigheid van gewenst gedrag toe en de aanwezigheid van ongewenst 

gedrag af. Tot slot wordt nieuw gewenst gedrag aangeleerd door middel van een aantal verschillende 

technieken zoals ‘errorless learning’, ‘ shaping’ (het opdelen van doelgedrag in kleinere stappen die 

herhaaldelijk worden geoefend)  en ‘prompten’. Prompten is het geven van hulp direct na de 

antecedent, zodat het kind het gewenste gedrag kan uitvoeren en leert welk gedrag tot een beloning 

leidt. In alle ABA-modellen wordt gebruik gemaakt van discrete trial teaching (DTT). DTT is het geven 

van een instructie, gevolgd door het gedrag van het kind wat op zijn beurt weer wordt gevolgd door 

het geven van een beloning. Tot slot ligt bij alle programma’s de nadruk op het gemotiveerd en 

betrokken houden van het kind (Scherpenzeel, 2005).   

De verschillen tussen de ABA-modellen zijn te vinden in de onderwijstechnieken. Het UCLA 

Young Autism Project van Lovaas gebruikt intensieve één-op-één DTT. Bij Picture Exchange 

Communication training (PECS) en The Autism Partneship Model wordt onderwezen in de natuurlijke 

omgeving. Applied Verbal Behavior (AVB) en het Eden model gebruiken een combinatie van beiden. 

Echter, de laatste maakt expliciet gebruik van aversieve technieken (naast bekrachtiging), terwijl de 

eerstgenoemde (AVB) enkel positieve technieken gebruikt (Scherpenzeel, 2005). 

 

Applied Verbal Behavior 

Huidig onderzoek werd uitgevoerd in Nederland. Bij weten van de auteur van deze scriptie bestaan er 

in Nederland twee instellingen die ABA-behandeling bieden aan kinderen met ASS: het ABA-instituut 

(www.aba-instituut.nl) en het ABA-centrum (www.abacentrum.nl). Beide instellingen maken gebruik 
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van de ‘Applied Verbal Behaviour’ (AVB)-benadering van ABA. Drs. J.C. Scherpenzeel, die bij het 

ABA-instituut werd opgeleid tot ABA-consultant en nu het ABA-centrum leidt, omschrijft de principes 

van ‘Applied Verbal Behaviour’ als volgt: Het kind krijgt het maximaal haalbare aantal uren training tot 

40 uur in de week. De trainingen zijn één op één. Het kind leert zowel tijdens trainingen als in de 

natuurlijke situatie. Dit laatste gebeurt door het kind te schaduwen. Dit betekent dat een trainer bij het 

kind in de natuurlijke situatie zodanig gedrag creëert dat het kind een natuurlijke beloning krijgt, 

bijvoorbeeld positieve aandacht van een klasgenootje. Ouders worden actief bij het programma 

betrokken, en leren de ABA-principes toepassen in dagelijkse situaties. Het team van trainers wordt 

goed opgeleid en traint het kind onder supervisie van een ABA-consultant. Er wordt gebruikt gemaakt 

van DTT en onderwijs in de natuurlijke omgeving. Bekrachtiging wordt erg belangrijk geacht: de 

trainingen moeten leuk zijn voor het kind. Er wordt gebruik gemaakt van dataverzameling door middel 

van doelenschema’s. Deze schema’s worden veelal gemaakt aan de hand van het IEP (Individual 

Education Plan) dat voor elk kind wordt gemaakt. Bij het maken van het IEP wordt vaak gebruik 

gemaakt van de ABLLS (The Assessment of Basic Language and Learning Skills, Partington & 

Sundberg, 1998). Dit is een zeer uitgebreid en volledig instrument waarmee precies bepaald kan 

worden op welke stap een kind zit in een ontwikkelingsdomein. Daaronder valt het boek ABLLS 

Protocol en het boek ABLLS Scoring Instructions en IEP Development Guide (Scherpenzeel, 2005). 

Tot slot onderscheid AVB zich van de andere ABA-methoden door haar specifieke aandacht 

voor de verbale operanten van Skinner (1957, in Scherpenzeel, 2005). 

 

Ontstaanstheorieën en ABA    

Hoewel ABA is ontwikkeld door middel van inductief onderzoek (Lovaas, 1993), zullen hieronder de 

bestaande ontstaanstheorieën over AS worden langsgelopen om de werking van ABA aan elk van 

deze theorieën te toetsen.  

Vanuit zowel biologisch als cognitief gezichtspunt worden aanwijzingen gevonden dat 

kinderen met AS moeite hebben met de verwerking van sensorische informatie (Carr, 2006, p.333). 

Baker, Lane en Young (2007) voerden een meta-analyse uit naar sensorische verwerking en 

concludeerden dat 69 tot 95 procent van de kinderen met AS disfuncties vertoont op dit gebied. 

Sensorische verwerking wordt hier omschreven als de manier waarop sensorische informatie wordt 

verwerkt tot adaptieve reacties op de omgeving, om deelname aan het dagelijks leven mogelijk te 

maken. Tijdens ABA-trainingen leert een kind door het herhaaldelijk aanbieden van duidelijke stimuli 

en het systematisch belonen van gewenste (nuttige) reacties daarop, inkomende sensorische 

informatie te verwerken op een manier die belonend is. Doordat ongewenste reacties en gedragingen 

worden genegeerd, leert het kind binnenkomende stimuli verwerken tot gedragingen die een 

natuurlijke beloning opleveren. Volgens Schoen (2003) voldoet de therapie in de behoefte aan 

structuur, routine en concrete voorbeelden die kinderen met AS nodig hebben.  

Wanneer specifieker naar sensorische informatieverwerking wordt gekeken, lijkt met name de 

de auditieve verwerking beperkt te zijn bij kinderen met AS. Al in 1968 stelt Rutter dat de basis van 

autisme ligt in het een onvermogen geluiden te begrijpen (Bartolucci, Pierce, Streiner, & Tolkin Eppel, 

1976). Siegel en Blades (2003) vergeleken wetenschappelijk onderzoek en concludeerden dat bij 
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kinderen een taalachterstand de kans op autistische symptomen vergroot, en dat kinderen met AS 

moeilijkheden hebben met het decoderen van taalgerelateerde informatie uit auditieve stimuli. Deze 

informatie is noodzakelijk voor de deelname aan conversaties en het herkennen van de mentale staat 

van anderen (Siegal & Blades, 2003). Onderzoek van Ceponiene en collega’s (2003, in Siegal & 

Blades, 2003) wijst uit dat niet sensorische gebreken, maar een gebrek in het oriënteren van de 

aandacht op spraak hieraan ten grondslag ligt. Echter, ander onderzoek toont aan dat de 

hersenactiviteit in reactie op auditieve stimuli bij kinderen met AS lager is, met name in de 

linkerhemisfeer, en meer verspreid dan bij kinderen die deze stoornis niet hebben (Boddaert et al., 

2004; Bruneau et al., 2003; Gomot et al., 2006; Techio et al., 2003). Mogelijk heeft een deel van de 

kinderen met AS problemen in de auditieve verwerking en een ander deel niet. ABA-trainingen worden 

gegeven in een één-op-één-situatie, waardoor omgevingsgeluiden en achtergrondruis zoveel mogelijk 

worden uitgesloten. Op deze manier wordt een conditie gecreëerd die optimaal is voor kinderen die 

problemen hebben met auditieve verwerking en het filteren van taal uit auditieve stimuli.  

Vanuit cognitief oogpunt wordt gesteld dat mensen met AS moeite hebben met het logisch in 

verband brengen van binnenkomende stimuli. Volgens Happé en Firth (1996, in: Carr, 2006, p.337) 

worden de symptomen van kinderen met AS verklaard doordat zij geen behoefte hebben aan centrale 

coherentie. Deze theorie wordt de ‘centrale coherentie theorie’ genoemd. Door ABA wordt een externe 

motivatie geboden om stimuli met elkaar in verband te brengen. Immers, om gewenste gedragingen te 

vertonen moeten stimuli met elkaar in verband gebracht worden. Die externe motivatie bestaat uit 

beloningen die zijn afgestemd op de behoeften die het kind op dat moment heeft.  

De ‘executieve functie theorie’ richt zich niet op de binnenkomende, maar op de uitgaande 

informatie. Ozonoff (1997) beargumenteert dat de symptomen van AS worden veroorzaakt door het 

onvermogen om executieve functies (EF’s) uit te voeren (Carr, 2006, p.337). EF’s zijn functies die 

worden uitgevoerd in de frontale hersenen, zoals het beheersen van ongewenste reacties, het 

doorbreken van een reactiepatroon, het plannen, het overzichtelijk voor ogen krijgen van een taak en 

het leren van fouten. De executieve functies zijn functies die, naarmate het kind zich meer ontwikkelt, 

worden aangeleerd door ABA. Doordat het kind leert dat ongewenste reacties niets opleveren, leert 

het kind deze te inhiberen. Door middel van het stapsgewijs aanleren van vaardigheden leert het kind 

taken aanpakken. Of het hiermee ook leert zelf taken voor ogen te krijgen zal nader onderzoek 

moeten uitwijzen. 

Tot slot zijn er nog de smalle band cognitieve theorieën, die specifieke gebreken in de sociale 

cognitie als kern van autisme aanwijzen. De bekendste van deze theorieën is de ToM-theorie van 

Baron-Cohen (2000, in Carr, 2006), waarin gesteld wordt dat de beperkingen op sociaal gebied 

worden verklaard door een gebrek aan Theory of Mind (ToM). Theory of Mind staat voor het 

vermogen tot perspectief nemen. Daarnaast zouden gebreken op gebied van ‘joint attention’ (het 

delen van aandacht en plezier), imitatie, het verwerken van emoties en het autobiografische geheugen 

centraal staan in het ontstaan van autistische symptomen (Carr, 2006, p.338). Het aanleren van deze 

vaardigheden is onderdeel van ABA. Of de interventie hierin slaagt zal nader onderzoek moeten 

uitwijzen.  
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Ondanks de grote hoeveelheid onderzoek is er nog niet een eenduidige verklaring gevonden voor de 

grote diversiteit aan symptomen die onder AS vallen. Waar wel consensus over bestaat, is de 

bevinding dat neurologische afwijkingen ten grondslag aan AS. De vraag rijst dan hoe een 

gedragsinterventie dan de beste interventie kan zijn voor kinderen met AS. Onderzoek toont aan dat 

de ontwikkeling van hersensystemen gestuurd kan worden door middel van een gedragsinterventie, 

met name wanneer het kind nog jong is en de hersenen zich nog zeer snel ontwikkelen (Dawson & 

Zanolli, 2004). Travis Thompson (2005) suggereert en onderbouwt aan de hand van 

wetenschappelijke bevindingen dat de blijvende effecten van ABA voor jonge kinderen met ASS 

gerelateerd zijn aan onderliggende neurale mechanismen. Voor de onderbouwing van deze theorie 

wordt verwezen naar het artikel: “Paul E. Meehl and B.F. Skinner: Autitaxi, autitypy, and autism” 

(Thompson, 2005).   

 

Literatuur van Lovaas en de kwestie rond ‘herstel’ 

Naast onderzoek naar het ontstaan van AS, is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van ABA 

voor kinderen met AS. Lovaas publiceert in 1973 en in 1987 twee follow-upstudies over zijn 

interventie. Hoewel deze studies inmiddels verouderd zijn, zullen ze hier besproken worden vanwege 

de grote rol die ze hebben gespeeld in de ontwikkeling van ABA (Lovaas, 1993). Daarbij hebben ze 

veel invloed gehad op de richting die het onderzoek naar ABA heeft aangenomen. In 1973 onderzoekt 

Lovaas de effectiviteit van zijn interventie door middel van een follow-up onderzoek onder dertien 

kinderen met vroegkinderlijk autisme. De kinderen krijgen ten minste 12 maanden, 6 tot 7 dagen per 

week, 8 uur per dag één-op-één begeleiding volgens de richtlijnen van Lovaas. De helft van de 

kinderen is opgenomen in het staatsziekenhuis, de andere helft woont thuis. Van de negen kinderen 

die na het onderzoek bij hun ouders wonen, krijgen de ouders training in het toepassen van ABA.  

 Het doel van dit onderzoek is het meten van stimulus- en responsgeneralisatie, gedefinieerd 

als de mate waarin kinderen stimuli en responsen buiten de trainingssituatie herkennen en toepassen. 

Dit gebeurt door middel van herhaaldelijke gedragsobservaties (multiple respons recordings) van 35 

minuten in een onbekende ruimte met een onbekende volwassene. Zowel voor, tijdens als na de 

interventieperiode wordt op deze manier geteld hoe vaak het kind zelfstimulerend gedrag, echolalie, 

gepast verbaal gedrag, sociaal non-verbaal gedrag en leeftijdsgepast spelgedrag vertoont.  

Na 12 maanden is over de gehele groep het zelfstimulerend gedrag gehalveerd. Echolalie is 

toegenomen bij de kinderen met mutisme, en gedaald bij de overige kinderen. Gemiddeld vertonen de 

kinderen na de interventie vier keer zoveel gepast verbaal gedrag en sociaal non-verbaal gedrag en 

twee keer zoveel gepast spelgedrag, als voor de interventie (Lovaas et al., 1973). Uit een follow-up 

studie na vier jaar blijkt dat de kinderen die bij hun ouders wonen, de behaalde vooruitgang hebben 

behouden of zich verder hebben ontwikkeld. De vier kinderen die in het staatsziekenhuis zijn gebleven 

zijn bij de follow-up teruggevallen in hun oude probleemgedrag. In het staatsziekenhuis ligt de nadruk 

op acceptatie van het kind zoals het is. Na een zeer korte behandeling blijkt dat deze kinderen de 

aangeleerde vaardigheden niet verleerd zijn, maar enkel niet vertonen door gebrek aan motivatie. Na 

wederom twee jaar in het ziekenhuis blijkt dat het verbaal en sociaal non-verbaal gedrag van deze 
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kinderen op gelijk niveau is gebleven, maar dat leeftijdsgepast spelgedrag is afgenomen en zowel 

zelfstimulerend gedrag als echolalie zijn toegenomen (Lovaas et al., 1973). 

In 1987 publiceert Lovaas een follow-up-studie waarin hij het nut van de intensiviteit van zijn 

interventie test. Naar aanleiding van de bevindingen uit de studie van 1973 wordt de interventie op 

jongere leeftijd gestart, blijven alle kinderen thuis wonen, en worden alle ouders getraind in het 

gebruik van ABA. De experimentele groep (N=19, diagnose: AS) die 40 uur training per week krijgt, 

wordt vergeleken met een controlegroep (N=19, diagnose: AS) die 10 uur training per week krijgt. De 

gemiddelde leeftijd van de groepen is 35 resp. 41 maanden, en de gemiddelde mentale leeftijd 19 

resp. 17 maanden. Bij de follow-up metingen, op de leeftijd van 6 tot 7 jaar, wordt gevonden dat van 

de experimentele groep 47 procent het eerste jaar van de reguliere basisschool succesvol heeft 

afgerond, met een gemiddeld IQ van 107. Nog eens 42 procent zit op het speciaal onderwijs wegens 

taalproblemen. Deze groep heeft een gemiddeld IQ van 70. Slechts 10 procent is in een klas voor 

autistische of geretardeerde kinderen geplaatst (IQ< 30). Van de controlegroep heeft slechts één kind 

het reguliere onderwijs bereikt, zit 45 procent op het speciale onderwijs (gem. IQ: 70) en 53 procent in 

een klas voor autistische of geretardeerde kinderen (gem. IQ: 40). Het gemiddelde IQ van de gehele 

controlegroep is 30 punten lager dan dat van de experimentele groep (Lovaas, 1987).  

 

De onderzoeksartikelen van Lovaas veroorzaken veel ophef in Amerika (Rogers & Vismara, 2008). 

Lovaas gebruikt de term ‘recovery’ (herstel) en suggereert hiermee dat autisme een zekere mate van 

plasticiteit heeft, waarbij hoop op herstel bestaat (Rogers & Vismara, 2008). Door de discussie rond 

herstel, omschreven als het behalen van een gemiddeld IQ en plaatsing op het regulier onderwijs, 

wordt veel onderzoek naar ABA gericht op de intelligentie van kinderen. De vraag lijkt met name te 

zijn met welke kindfactoren en welke therapiefactoren de kans op ‘herstel’, in de vorm van een 

gemiddeld IQ en plaatsing op een reguliere basisschool, het grootst is. Hieronder volgt een korte 

samenvatting van het onderzoek op gebied van ABA, intelligentie en herstel van AS(S). 

Lovaas (1987) rapporteert ‘herstel’ bij bijna 50 procent van zijn experimentele groep, met een 

gemiddelde IQ-stijging van 30 punten. Sheinfield en Siegel (1998) rapporteren een gemiddelde IQ-

stijging van 30 punten (van 63 naar 90) bij een groep van 11 kinderen met AS die vanaf de leeftijd van 

33 maanden, 18 maanden lang 20 uur per week ABA krijgen. Het IQ van de 11 gematchte 

controlekinderen die enkel reguliere behandelingen krijgen, stijgt met slechts 2 punten tot 64 

(Sheinfield & Siegel, 1998). Smith, Groen en Winn (2000) vinden bij hun experimentele groep die 

vanaf de leeftijd van 36 maanden 18 maanden 24,5 uur per week ABA krijgt, na 4 jaar een 

gemiddelde IQ-stijging van 15 punten (Smith, Groen & Winn, 2000).  Eikeseth, Smith, Jahr en Eldevik, 

(2002) laten een IQ-stijging van 15 punten zien bij kinderen met AS die op de leeftijd van 4 tot 7 jaar, 1 

jaar lang 20 uur per week ABA krijgen. De controlegroep die een even intensieve eclectische 

behandeling krijgt behaalt in dezelfde tijd een IQ-stijging van 5 punten (Eikeseth et.al, 2002). Cohen, 

Amerine-Dickens en Smith (2006) vinden in hun experimentele groep (N=22, 79% AS, 21 PDD-NOS) 

die voor de leeftijd van 42 maanden begint met 3 jaar 35-40 uur in de week ABA, bij 53 procent een IQ 

in de normale range. Sallows en Gaupner (2005), die Lovaas’ therapie combineren met technieken 

waarin meer aandacht is voor de motivatie en het initiatief van het kind, vinden bij 50 procent van hun 
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experimentele groep na 2 jaar 32-39 uur per week ABA, een gemiddeld IQ. Echter, de overige 50 

procent van deze kinderen behaalt  geen enkele vooruitgang (Sallows & Gaupner, 2005).  

Samenvattend kan gezegd worden dat ABA in elk onderzoek meer effect heeft dan elke 

andere behandeling. Achttien maanden 20 tot 24 uur per week ABA lijkt voldoende voor een 

gemiddelde IQ-stijging van ten minste 15 (Eikeseth et al.; 2002; Smith et al., 2002) en soms zelfs 30 

punten (Sheinfield & Siegel, 1998). Echter, gezien de verschillende aard van de onderzoeken, waarbij 

zowel de duur, intensiviteit en vorm van de interventie, als de leeftijd van de kinderen verschillen, is de 

relatie tussen deze factoren en de te verwachten IQ-stijging nog onduidelijk. Daarbij wordt intelligentie 

veelal gemeten wordt door middel van verbale intelligentietests, waarbij een kind instructies moet 

opvolgen en over verbale vaardigheden moet beschikken. Aangezien kinderen met AS(S) vaak moeite 

hebben met het opvolgen van instructies en problemen op het verbale vlak hebben, kan de vraag 

gesteld worden of het niet de intelligentie, maar een vooruitgang op deze twee gebieden is, die de 

verhoogde IQ-score veroorzaakt. Mogelijk maken de door ABA aangeleerde verbale een 

aanpassingsvaardigheden het mogelijk de intelligentie van een kind te meten, die van begin af aan al 

aanwezig was, maar niet tot uiting kwam of niet meetbaar was.   

 

Echter, Lovaas ontwikkelde zijn interventie niet met het doel de intelligentie van kinderen met AS te 

verhogen, maar met de volgende drie doelen: het verminderen van ongewenst gedrag, het aanleren 

van gewenst gedrag, en het aanleren van taal bij kinderen met AS. In huidig onderzoek zal daarom 

verder geen aandacht besteed worden aan intelligentie. Het onderzoek zal zich richten op de vraag in 

hoeverre kinderen met ASS na een half jaar en na een jaar ABA, gegeven door het ABA-instituut en 

ABA-centrum in Nederland, bovenstaande drie doelen bereiken. De onderzoeksvraag die beantwoord 

zal worden luidt als volgt: “Is er na een jaar ABA sprake van een significante gedragsverandering 

op gebied van ongewenst gedrag, gewenst gedrag en taal, bij kinderen van 2 tot 18 jaar met 

een autisme spectrum stoornis?”  

De variabele ‘ongewenst gedrag’ wordt gedefinieerd als: gedragingen die typerend zijn voor 

kinderen met ASS en niet bevorderend voor de sociale omgang en communicatie. Deze gedragingen 

worden vaak versterkt doordat ze onverhoopt vaak tot een beloning leiden. De variabele ‘gewenst 

gedrag’ wordt gedefinieerd als: gedragingen die verwacht worden van een kind van dezelfde leeftijd, 

en die bevorderend zijn voor de sociale omgang en zullen leiden tot sociale beloningen. De variabele 

‘taal’ wordt gedefinieerd als: het beheersen en kunnen gebruiken van taal om zichzelf duidelijk te 

maken en adequaat te reageren op de omgeving. Aan de hand van literatuuronderzoek zullen nu 

hypothesen worden gesteld.  

 

Literatuuronderzoek 

Voor het selecteren van literatuur werden de volgende criteria gebruikt: de studie is van 1999 of later; 

onderzocht wordt de effectiviteit van een intensieve interventie gebaseerd op toegepaste 

gedragsanalyse (omschreven als  ABA, IBT, of Lovaas’ therapie); alle participanten hebben ASS en 

tenminste een deel heeft AS; er wordt gebruik gemaakt van gerandomiseerde gecontroleerde trials 

(RCT) of van een ‘single-subject multiple baseline design’ met ten minste drie participanten. Deze 
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criteria zijn gebaseerd op de criteria die Rogers en Vismara (2008) gebruiken voor hun literatuurstudie 

“Evidence-Based Comprehensive Treatments for Early Autism”. Voor het gebruik van RCT-studies 

werd gekozen omdat met deze studies de effectiviteit van een interventie op de meest betrouwbare 

manier in beeld wordt gebracht. Gezien de grote hoeveelheid onderzoek naar ABA was het mogelijk 

om een selectie te maken waarbij enkel de meest betrouwbare onderzoeken naar ABA werden 

gebruikt. Negen studies werden gevonden die voldoen aan bovenstaande criteria. In tabel 1 wordt een 

overzicht van deze studies gegeven. Achtereenvolgens zullen de gevonden resultaten met betrekking 

tot ´het aanleren van taal´, ´het aanleren van gewenst gedrag´ en ´het verminderen van ongewenst 

gedrag´ worden besproken.  

 

De ontwikkeling van taal wordt in elk van de gevonden studies gemeten. Een veel gebruikte maat 

hiervoor is de ‘Reynell Developmental Language Scale’ (Edwards et al., 1997, in Bibby, Eikeseth, 

Martin, Mudford & Reeves, 2001), een test die wordt afgenomen bij kinderen in de leeftijd van 1 tot 6 

jaar, om receptieve en expressieve taal te meten. Daarnaast wordt veel gebruik gemaakt van de 

Vineland Adaptive Behaviour Scale (Sparrow, Balla, & Cicchetti, 1984, in: Bibby et al., 2001). Dit is 

een door ouders in te vullen vragenlijst gericht op het dagelijks functioneren van kinderen van 1 tot 18 

jaar oud, bestaande uit drie schalen. De schaal ‘communicatie’ meet de mate waarin kinderen mimiek, 

gebaren, gesproken en geschreven taal beheersen.  

Bibby en collega’s (2001) vinden bij zesenzestig kinderen met AS, met een gemiddelde leeftijd 

van 45 maanden (3;9 jaar), na één jaar ABA significante vooruitgang op zowel de Reynell, als op de 

schaal ‘communicatie’ van de Vineland. In een multiple baseline studie wordt na vijf maanden ABA 

significante vooruitgang gevonden op gebied van verbale imitatie en receptieve taal bij vijf van de zes 

jongens van 3 jaar oud (Smith, Buch & Gamby, 2002). Luiselli, Cannon, Ellis & Sisson (2000) vinden 

onder kinderen met ASS bij zowel de groep jonger dan 3 jaar (N=16, gem. leeftijd: 2;6 jaar), als bij de 

groep ouder 3 jaar (N=16, gem. leeftijd: 4 jaar) een significantie verbetering op gebied van 

communicatie. De mate van vooruitgang bij deze kinderen hangt samen met de duur en intensiteit van 

de interventie (Luiselli et al., 2000).  

Bij kinderen die 20 uur per week ABA krijgen wordt significant meer vooruitgang op de Reynell 

gevonden dan bij kinderen die 5 uur ABA in combinatie met 15 uur speciaal onderwijs krijgen (Smith 

et al., 2000) en bij kinderen die een even intensieve eclectische behandeling krijgen (Eikeseth et al., 

2002; Howard et al., 2005). In drie RCT-studie wordt bij de kinderen die 25 tot 40 uur ABA krijgen 

significant meer verbetering gevonden op de schaal ‘communicatie’ van de Vineland dan bij kinderen 

die een reguliere of tot 30 uur eclectische behandeling krijgen (Cohen et al., 2006; Eikeseth et al., 

2002; Howard et al., 2005) 

 

De variabele ‘gewenst gedrag’ kan worden gemeten aan de hand van de schaal ‘dagelijkse 

vaardigheden’ van de Vineland. Deze richt zich op een groot aantal aspecten van zelfverzorging, 

huishoudelijke taken en het zich aanpassen aan maatschappelijke regels. Bibby en collega’s (2001) 

vinden op deze schaal een significante toename bij zestig van de zesenzestig kinderen. Smith en 

collega’s (2002) laten bij vijf van de zes kinderen vooruitgang op gebied van non-verbale imitatie en 
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reacties op receptieve acties zien. De kinderen uit het onderzoek van Luiselli en collega’s (2000) 

vertonen vooruitgang op gebied van zelfhulp-vaardigheden en sociaal-emotionele vaardigheden. 

Bij de RCT-studies wordt gevonden dat 3 jaar lang 35-40 uur in de week ABA meer 

verbetering op de schaal ‘dagelijkse vaardigheden’ oplevert dan een reguliere behandeling (Cohen et 

al., 2006). Vergelijking van 20 uur ABA met 20 uur eclectische behandeling echter, levert geen 

significant verschil in toename van gewenst gedrag op (Eikeseth et al., 2002). Echter, de kinderen in 

deze laatste studie waren bij de start van de interventie tussen de 4 en 7 jaar. Howard en collega’s 

(2005) laten zien dat 25 tot 40 uur ABA bij kinderen jonger dan 4 jaar meer toename van gewenst 

gedrag oplevert dan zowel 15 als 30 uur per week eclectische behandeling (Howard et al., 2005). Een 

ander punt waarop de studie van Eikeseth verschilt van de overige studies is de diagnose van de 

participanten. In de studie van Eikeseth werden enkel kinderen met AS opgenomen, terwijl in de 

overige besproken studies ook kinderen met andere ASS werden opgenomen.  

 

De variabele ‘ongewenst gedrag’ wordt gemeten aan de hand van de schaal ‘socialisatie’ van de 

Vineland. Deze schaal richt zich op het omgaan en rekening houden met anderen in de ruimste zin, 

en het deelnemen aan sociale activiteiten. In de studie van Bibby en collega’s (2001) behalen de 

zesenzestig kinderen met ASS na een jaar ABA significante verbetering op deze schaal. Smith en 

collega’s (2002) rapporteren hoge tevredenheid over ABA en vermindering van stress bij ouders. 

Hoewel dit geen directe maat is voor ongewenst gedrag, zal mijns inziens de tevredenheid en 

stressvermindering bij ouders in hoge mate afhangen van de vermindering van ongewenst (aversief) 

gedrag.  

Zowel in de studie van Cohen en collega’s (2006) als in de studie van Howard en collega’s 

(2005) behaalt de ABA-groep significant meer vooruitgang op de schaal ‘socialisatie’ van de Vineland, 

dan de controlegroep. Eikeseth en collega’s (2002) vinden wederom geen verschil tussen de ABA-

groep en de controlegroep.  

Een andere maat om ongewenst gedrag te meten is de Autism Diagnostic Inventory - Revised 

(ADI-R). Dit is een door ouders in te vullen vragenlijst die bestaat uit de schalen ‘sociale problemen’, 

‘communicatie problemen’ en ‘ritualistisch gedrag’. Deze vragenlijst werd enkel afgenomen door 

Sallows en Gaupner (2005). Aan deze studie zal nu extra aandacht worden besteed. In de studie 

wordt Lovaas’ therapie aangevuld met technieken van de ‘Pivotal Respons Training’ (PRT), een 

behandelmethode waarin natuurlijke interacties worden geprefereerd boven gestuurde massale trial 

procedures, om de motivatie en het initiatief van het kind te ontwikkelen (Rogers & Vismara, 2008). De 

studie wordt uitgevoerd onder kinderen in de leeftijd van 24 tot 48 maanden met AS. De 

controlegroep, waarin de ouders het aantal uren training mogen bepalen, blijkt na analyse met 32 uur 

ABA per week evenveel vooruitgang te hebben behaald als de experimentele groep die 39 uur ABA 

per week krijgt. Zodoende worden deze groepen samengevoegd.  

Na analyse van de resultaten worden echter twee nieuwe groepen ontdekt: een groep ‘snelle 

leerlingen’, en een groep ‘langzame leerlingen’. In de groep ‘snelle leerlingen’, waartoe 48 procent van 

de kinderen behoren, wordt een significante afname op alle schalen van de ADI-R gevonden, evenals 

een significante toename op alle schalen van de Vineland. Kinderen uit deze groep behalen 
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gemiddelde scores op alle afgenomen tests, en lijken ‘hersteld’. De ‘langzame leerlingen’ echter, 

vertonen geen enkele vooruitgang op elk van de tests. Er wordt zelfs een toename van op de schaal 

‘ritualistisch gedrag’ van de ADI-R gevonden (Sallows & Gaupner, 2005). Bij nadere analyse blijken de 

‘langzame leerlingen’ over de volgende eigenschappen te beschikken: een IQ van lager dan 40 voor 

de start van de interventie; geen vooruitgang in IQ na een jaar ABA; geen taalontwikkeling voor de 

leeftijd van 36 maanden; langzame verwerving van nieuwe vaardigheden (Sallows & Gaupner, 2005).  

 De resultaten van deze studie gaan echter in tegen de studies van Bibby en collega’s (2001) 

en Smith en collega’s (2000), waarin vooruitgang op gebied van gewenst gedrag wordt gevonden bij 

respectievelijk zestig van de zesenzestig en vijf van de zes kinderen. Ook gaan ze in tegen Lovaas’ 

studie, waarin eveneens 48 procent een gemiddeld IQ van 106 haalt en op het reguliere onderwijs 

terecht komt, maar van de overige kinderen 42 procent een gemiddeld IQ van 70 behaald en enkel 

wegens taalproblemen naar het speciaal onderwijs gaat (Lovaas, 1987). Mogelijk wordt de effectiviteit 

van Lovaas’ therapie voor de groep ‘langzame leerlingen’ weggenomen door de toevoegingen van 

PRT en spel waarbij het initiatief van het kind centraal stond.  

 

Eikeseth en collega’s (2002) vinden bij kinderen met AS in de leeftijd van 4 tot 7 jaar na een jaar 20 

uur per week ABA in vergelijking tot een even intensieve eclectische behandeling geen grotere 

toename van gewenst gedrag of grotere afname van ongewenst gedrag. Op gebied van taal echter 

behaalde de ABA-groep wel significant meer verbetering. Dit kan een aantal oorzaken hebben. Ten 

eerste is de leeftijd van de kinderen in deze studie boven de 4 jaar. Green (1996, in Eikeseth et al., 

2002) en Harris en Handleman (2002, in Eikeseth et al., 2002) toonden aan dat kinderen die jonger 

vier jaar zijn als ze beginnen met ABA de beste resultaten behalen. Ten tweede hebben in deze studie 

alle kinderen AS. De enige studie waarin dit ook het geval is, is de studie van Sallows en Gaupner 

(2005), waarin weliswaar bij 48 procent van de kinderen zeer goede resultaten werden behaald, maar 

bij de overige 52 procent resultaat uitbleef. Ten derde was de intensiteit van ABA in de studie van 

Eikeseth en collega’s lager dan in de andere studies. De enige studie waarin de intensiteit onder de 

20 uur per week lag is die van Luiselli en collega’s (2000). In deze studie werd geen effect van leeftijd 

op effectiviteit gevonden bij kinderen jonger dan 4 jaar, maar werd wel gevonden dat intensiteit en 

duur van de interventie van invloed zijn op de effectiviteit van ABA.  

 

Samenvattend blijkt uit de literatuur dat kinderen met ASS na een jaar ABA significante vooruitgang 

behalen op gebied van taal, gewenst gedrag en ongewenst gedrag (Bibby et al., 2001; Cohen et al., 

2006; Howard et al., 2005; Luiselli et al., 2000; Sallows & Gaupner 2005; Smith et al., 2002). Op 

gebied van taal wordt significant meer verbetering behaald dan door een reguliere (Cohen et al., 2006; 

Smith et al., 2002) of even intensieve eclectische (Eikeseth et al., 2002; Howard et al., 2005) 

behandelingen. Daarbij geeft 20 uur per week ABA significant meer verbetering dan 5 uur per week 

(Smith et al., 2002). Op gebied van gewenst gedrag behaalt een groot deel van de kinderen met ASS 

(83 resp. 91 procent) verbetering na minder dan een jaar ABA (Smith et al., 2002; Bibby et al., 2001). 

Ook op gebied van zelfhulpvaardigheden en sociaal-emotionele vaardigheden wordt verbetering 

gevonden, zowel in de groep met een gemiddelde leeftijd van 2;7 jaar als in de groep met een 
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gemiddelde leeftijd van 4 jaar (Luiselli et al., 2000). Bij kinderen jonger dan 4 jaar levert 25-40 uur 

ABA per week significant meer verbetering op dan een minder intensieve reguliere of eclectische 

behandeling (Cohen et al., 2006; Howard et al., 2005). Ongewenst gedrag lijkt eveneens af te nemen 

door ABA (Bibby et al., 2001; Cohen et al., 2006; Smith et al., 2002). Sallows en Gaupner (2005) 

rapporteren een zeer sterke afname van ongewenst gedrag bij bijna de helft van hun participanten.  

 

De gedragsverandering die in de huidige studie onderzocht wordt is aldus reeds aangetoond. Echter, 

geen van de genoemde onderzoeken werd in Nederland uitgevoerd. Er bestaat nog veel 

onduidelijkheid bestaat over de invloed van factoren als intensiviteit, duur, en vorm van de interventie, 

en deze factoren elkaar lijken te beïnvloeden. Daarom is het van belang om ook de resultaten van 

ABA in Nederland te testen alvorens de elders uitgevoerde onderzoeken te generaliseren naar de hier 

gegeven interventie. In huidige studie zal daarom onderzocht worden in hoeverre 

gedragsveranderingen plaatsvinden na een half jaar en na een jaar ABA gegeven door het 

Nederlandse ABA-instituut en ABA-centrum. Ook zal de invloed van a) de intensiviteit van de hier 

aangeboden ABA en b) de leeftijd waarop met deze interventie gestart wordt, onderzocht worden. 
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Tabel 1: Overzicht van resultaten van ABA met betrekking tot ongewenst gedrag, gewenst gedrag en taal.  

Referentie Onderzoeksopzet Condities Ongewenst gedrag Gewenst gedrag  Taal  

Smith, 

Groen en 

Wynn 

(2000) 

RCT   

N = 28 

AS & PDD-NOS 

Lft start: gem. 36 mnd 

Lft outcome:  7/8 jaar  

E: 25 upw Lovaas. Na 18 mnd 

afgebouwd. 

C: 5 upw ABA van ouders. 10-15 upw 

speciaal onderwijs. 

  Reynell **:  

E: 29 � 87 

C: 30 � 61 

= sign. verschil 

 

Cohen, 

Amerine-

Dickens 

en Smith 

(2006) 

RCT 

N=43 

E: 21 AS, 1 PDD-

NOS 

C: 15 AS, 6 PDD-

NOS 

Lft en IQ gematched  

Lft start < 48 mnd.  

E: 3 jaar, 35-40 upw Lovaas. 

C: reguliere behandeling 

V.- socialisatie:  

E sign. > C 

V *-totaal: E: + 9 ; C: - 4 

V.- zelfhulpvaardigh.:  

E sign. > C  

 

Reynell:  

E: 52 � 72 

C: 53 � 62 

= niet sign. (p=.06)  

V.-communicatie:  

E sign. >  C. 

Eikeseth, 

Smith, 

Jahr en 

Eldevik 

(2002) 

RCT  

N=25 

AS 

Lft start: 4-7 jaar  

Outcome na 1 jaar 

E: > 20 upw Lovaas  

C: > 20 upw eclectische behandeling op 

het speciaal onderwijs, zonder 

oudertraining 

V. - socialisatie:  

E: 60 � 70 

C: 62 � 71 

V. zelfhulpvaardigh. 

E: 57 � 66 

C: 75 � 62  

Geen sign verschil E- C 

 

V. - communicatie:  

E: 58 � 73  

C: 63 � 61  

Reynell:  

E: 52 � 77 

C: 60 � 61 (sign. < E) 

Howard, 

et. al.  

(2005) 

RCT 

N (E): 29 ; N (C1): 16 

N (C2): 16 

AS en PDD-NOS 

Lft. start < 48 mnd.  

E: 25-40 upw ABA 

C1: 30 upw eclectische behandeling 

C2: 15 upw eclectische behandeling 

< Afgenomen tests: Vineland 

en Reynell >  

- sociale vaardigheden 

 

E sign beter dan C1 en 

C2 op gebied van:  

- Non- verbale comm. 

- zelfhulpvaardigheden 

E sign beter dan C1 en 

C2 op gebied van:  

- receptieve taal 

- expressieve taal 

- communicatie 
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Follow-up na 14 mnd. 

Referentie Onderzoeksopzet Condities Ongewenst gedrag Gewenst gedrag  Taal  

48 procent van het totale aantal proefpersonen (E & C samengevoegd): Sallows en 

Gaupner 

(2005) 

RCT  

N=23 

AS 

Lft start: 24-42 mnd. 

Follow-up: 4 jaar later 

E: kliniek gestuurd:  

2 jaar lang 39 upw Lovaas +  PRT, 

taalinterventie, nadruk op sociaal 

spelgedrag, gebruik van favoriete 

activiteiten, inclusieve voorschoolse 

klassen, veel spelpauzes.  

C: ouders gestuurd:  

2 jaar 32 upw Lovaas 

ADI-R***- ritualistisch gedrag:  

5,9 � 2,7 

V.- socialisatie:  

62 � 88 

 

 

 

V.- zulfhulpvaardigh.:  

66 � 82 

ADI-R - sociaal:  

16 � 4 

 

V.- communicatie:  

61 � 106 

Receptieve taal:  

39 � 94 

Expressieve taal: 

50 � 86  

ADI-R - communicatie:  

11 � 2 

 

Smith, 

Buch en 

Gamby 

(2002) 

Multiple baseline 

N = 6 

AS & PDD-NOS 

Lft:  36 mnd 

Outcome: 5 maanden 

Follow up: 4-5 jaar 

Ouders- gestuurde ABA, 3-6 trainers. Vooraf: Hoge mate aan 

stereotypisch gedrag. 

Achteraf: Ouders waren zeer 

tevreden over de 

behandeling. 

5 vd 6 kinderen 

vooruitgang op:  

Non-verbale imitatie 

en reageren op 

receptieve acties. 

5 vd 6 kinderen 

vooruitgang op  

verbale imitatie en 

receptieve taal 

 

Ontwikkeling afhankelijk van duur interventie. Geen invloed van leeftijd. Allen 

vertoonden vooruitgang op gebied van fijne motoriek en grove motoriek, en:  

Luiselli , 

Cannon, 

Ellis en 

Sisson 

(2000)  

Retrospectieve pre-

post studie 

N = 16 

AS en PDD-NOS 

8 lft. < 3 jaar (M: 2,6) 

8 lft  > 3 jaar (M: 4,0)  

Interventie gebaseerd op Lovaas  

6-20 upw  

(M <3: 11 upw;  

 M >3: 15 upw ) 

5-22 maanden 

 

 

 

Zelfhulp-vaardigheden 

en sociaal-emotionele 

vaardigheden.  

 

 

 

communicatie 
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* V. = Vineland Adaptive Behaviour Scale = interview voor ouders en verzorgers gericht op dagelijks functioneren van kinderen van 1-18 jaar oud. Bestaat 

uit de schalen: communicatie, zelfhulpvaardigheden (daily living skills) en socialisatie.  

** Reynell = Reynell Developmental Language Scale = afgenomen bij kinderen van 1 tot 6 jaar oud om receptieve en expressieve taal te meten. 

*** ADI-R = Autism Diagnostich Interview – Revised = sociale problemen, communicatieproblemen, rituelen (stereotypisch gedrag). 

Referentie Onderzoeksopzet Condities Ongewenst gedrag Gewenst gedrag Taal  

Bibby, 

Eikeseth, 

Martin, 

Mudford 

en Reeves 

(2001) 

Retrospectieve studie 

N = 66 

AS en ASS 

M Lft start: 45 mnd.  

 

 

Ouder-gestuurde ABA, 

Gem.  31 mnd,  

(11 kinderen in 1
e
 jr,  

 31 in 2
e
 jr, en 18 in 3e jr vd 

behandeling.)  

V. socialisatie na 12 mnd: 26 

� 36 (sign.) 

V. zelfhulpvaardigjh. na 

12 mnd:  

34 � 41 (sign.)  

 

Reynell- begrip:  

32 � 38 (sign.)  

Reynell- expressief:  

31 � 36 (sign.)  

V. communicatie na 12 

mnd.: 35 � 48 (sign.)  
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Methoden 

Doel en Hypothesen 

Het doel van huidige studie is het onderzoeken van de vraag: “Is er na een jaar ABA-therapie 

sprake van een significante gedragsverandering op gebied van ongewenst gedrag, gewenst 

gedrag en taal, bij kinderen van 2 tot 18 jaar met een autisme spectrum stoornis?” Op grond van 

de besproken literatuur werden de volgende hypothesen opgesteld: 

H.1. Na een half jaar en na een jaar ABA is de hoeveelheid ongewenst gedrag van kinderen met een 

ASS, gemeten als de hoeveelheid stereotiep gedrag, preoccupatie, sociale afzondering en 

aversief gedrag in de trainingssituatie, significant afgenomen.  

H.2. Na een half jaar en na een jaar ABA is de hoeveelheid gewenst gedrag van kinderen met een 

ASS, gemeten als geobserveerd sociaal gedrag en non-verbaal communicatief gedrag in de 

trainingssituatie, significant toegenomen.  

H.3. Na een haf jaar en na een jaar ABA is het taalgebruik van kinderen met een ASS, gemeten als 

het gebruik van verbale operanten in de trainingsituatie, significant toegenomen.  

H.4. De mate van vermindering van ongewenst gedrag en vermeerdering van gewenst gedrag en 

taal voor kinderen met ASS na een jaar ABA, hangt positief samen met het aantal uren ABA-

training per week. 

H.5. De mate van vermindering van ongewenst gedrag en vermeerdering van gewenst gedrag en 

taal voor kinderen met ASS na een jaar ABA, is voor kinderen die jonger zijn dan 4 jaar groter 

dan voor kinderen die ouder zijn dan 4 jaar ten tijde van de eerste training.  

 

Participanten 

Voor de werving van participanten werden de ouders van ieder kind dat door het ABA-instituut of ABA-

centrum begeleid werd, benaderd middels een brief die via e-mail werd verstuurd. In de brief werd 

uitgelegd wat het belang van een onderzoek naar ABA is en werd om toestemming voor het coderen 

van de video’s gevraagd. Deze brief is opgenomen in bijlage 1. Toestemming werd verkregen voor het 

gebruik van de video’s van negentien van de zesentwintig benaderde kinderen van het ABA-instituut, 

en van vijf van de vijftien kinderen van het ABA-centrum. Echter, zes kinderen werden uitgesloten van 

het onderzoek bij gebrek aan videomateriaal van trainingen (drie van het ABA-instituut en drie van het 

ABA-centrum), twee omdat ze nog geen zes maanden training hadden gehad, en één omdat de 

trainingsdoelen anders waren dan te gemeten variabelen.  

Zodoende namen vijftien kinderen deel aan het onderzoek. De gemiddelde leeftijd  ten tijde 

van de eerste training was 4;11 jaar (range: 2;11-15;7). Zes kinderen hadden de diagnose ‘AS’ 

(Autistische Stoornis, door ouders vaak ‘klassiek autisme’ genoemd). De overige kinderen hadden 

pdd-nos of een niet gespecificeerde ASS. Vier kinderen hadden naast de diagnose ASS ook een 

verstandelijke beperking.   

Veertien van de deelnemende kinderen werden begeleid door het ABA-instituut in Drunen, en 

één door het ABA-centrum in Woerden. Beiden maken gebruik van het eerder beschreven Applied 

Verbal Behaviour (AVB) programma (Scherpenzeel, 2005; Schramm, 2006). Gemiddeld kregen de 
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kinderen 20 uur per week 1:1-training (range: 6-40 uur). De trainingen werden gegeven door teams 

van trainers. Deze trainers waren veelal opgeleid door middel van vier workshops van een ABA-

consultant, waarna ze ten minste één training onder directe supervisie hadden gegeven. De trainers 

werden door een ABA-consultant begeleid door middel van maandelijkse of tweewekelijkse supervisie, 

waarbij aan de hand van video’s of direct tijdens trainingsmomenten feedback werd gegeven aan de 

trainers. Ouders volgden dezelfde workshops als de trainers, en werden getraind in het toepassen van 

ABA in de thuissituatie.   

 

Procedure  

Door middel van een deelnameformulier dat eveneens via de e-mail verzonden werd, werd om de 

geboortedatum en diagnose van elk kind en de datum waarop met ABA werd gestart, gevraagd. Ook 

werd het aantal uren training per week gedurende het eerste jaar gevraagd.  

Voor de meting van de afhankelijke variabelen werd gebruik gemaakt van video-observaties. 

De ABA-consultanten maken van elke training die zij geven een video-opname, zodat zij kunnen 

reflecteren op hun trainingsvaardigheden en het videomateriaal als lesmateriaal kunnen gebruiken 

voor de ABA-workshops. Ook van trainers wordt verwacht dat zij met regelmaat de trainingen filmen, 

zodat supervisie kan plaatsvinden in de vorm van feedback op deze video’s.  De video’s die in huidig 

onderzoek gebruikt werden waren veelal door een derde persoon gemaakt. In een enkele 

geobserveerde trainingssituatie was geen derde persoon aanwezig en werden de video-opnames 

vanaf een statief gemaakt. Van elk kind werden video’s gebruikt van de eerste training (T1), een 

training die ongeveer een half jaar later was gegeven (T2), en een training die het dichts bij dezelfde 

datum een jaar later lag (T3). De gewenste video’s waren niet van elk kind beschikbaar. Van 13 

kinderen was een video van T2 beschikbaar, en van 10 kinderen de video van T3.  

Indien mogelijk werden enkel trainingsituaties waarin de ABA-consultant de training gaf 

gebruikt. Wanneer dit niet mogelijk was (door gebrek aan videomateriaal), werd gebruik gemaakt van 

trainingsituaties waarin een trainer onder directe supervisie van de ABA-consultant training gaf. 

Getracht werd de situatie op T1, T2 en T3 zoveel mogelijk hetzelfde te laten zijn, om trainingsfactoren 

te controleren. Van elke gebruikte trainingssituatie werden de eerste tien minuten gecodeerd, met het 

doel zoveel mogelijk natuurlijk gedrag te meten. Aangezien kinderen met ASS over het algemeen 

problemen hebben met aanpassing en gewenning, wordt verwacht dat het gedrag in de eerste tien 

minuten het meest overeenkomt met het gedrag in de natuurlijke situatie. Bovendien wordt verwacht 

dat een ABA-training een zodanig directe invloed heeft op het gedrag van een kind, dat het gedrag 

later in de training afhankelijk is van de kwaliteit van de trainer in de geobserveerde trainingssituatie.  

De video’s werden gecodeerd door middel van ‘interval sampling’ met ‘samenvattende 

scoring’. Elke variabele werd gemeten door middel van het coderen van de aanwezigheid van een 

aantal gedragselementen. Elke 15 seconden werd aangegeven of een gedragselement zich wel (1) of 

niet (0) had voorgedaan.  

De variabele ‘ongewenst gedrag’ werd gemeten aan de hand van de gedragselementen: 

‘stereotiep gedrag’, ‘preoccupatie of afzondering’ en ‘aversief gedrag’. Bij het berekenen van de 

totaalscore van de variabele ongewenst gedrag werd de score op ’aversief gedrag’ dubbel geteld. De 
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reden hiervoor is dat aversief gedrag een extreme vorm van ongewenst gedrag is, en ook meer 

schadelijk is voor het kind en zijn/haar omgeving. Vanuit de gedragswetenschap wordt elke vorm van 

ongewenst gedrag gezien als gedrag dat een beloning oplevert voor het kind. In tegenstelling tot 

stereotiep en preoccupatiegedrag, waarbij de beloning veelal impliciet of onbewust plaatsvindt, 

probeert een kind d.m.v. ‘aversief’ gedrag op een overduidelijke en dwingende manier zijn/haar zin te 

krijgen. Bij de operationalisatie van deze variabele werd gebruik gemaakt van de beschrijving 

‘stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten’ bij item A.3 van de beschrijving van 

AS in de DSM-IV-TR (APA. 2001). 

De variabele ‘gewenst gedrag’ werd gemeten aan de hand van de gedragselementen: 

‘oogcontact’, ‘joint attention tijdens spel op de grond’, en ‘joint attention aan tafel’. Bij het berekenen 

van de totaal score op de ‘gewenst gedrag’ werd de score op ‘joint attention aan tafel’ dubbel geteld. 

Hiervoor werd gekozen omdat bij het werken aan tafel van een kind wordt verwacht dat het zich 

aanpast aan wat de trainer wil. Dit is voor kinderen met ASS vaak moeilijker dan meedoen in een 

spelsituatie, omdat ze in een spelsituatie meer controle hebben en de trainer zich ook meer aan de 

wensen van het kind aanpast. Bij de operationalisatie van deze variabele werd gebruik gemaakt van 

de beschrijving van “sociale interacties” bij item A.1 van de AS (299.00, APA, 2001). 

De variabele ‘taal’ werd geoperationaliseerd aan de hand van de ‘verbale operanten’ van 

Skinner (1957), zoals beschreven in de scriptie ‘Applied Verbal Behaviour en Autisme’ (Scherpenzeel, 

2005). In deze scriptie wordt de ABA-methode van het ABA-instituut en het ABA-centrum beschreven. 

Omdat de aan te leren verbale operanten per kind verschillen, afhankelijk van het taalniveau van het 

kind, werd aan elke verbale operant een gelijke score (1) toegekend. Om inzicht te kunnen krijgen in 

welke operanten in welke volgorde werden aangeleerd, werden de operanten bij het coderen verdeeld 

in categorieën die als ‘gedragselementen’ in tabel 2 zijn aangegeven. De verbale operanten ‘echoic’ 

en ‘mand van 1 woord/klank/gebaar’ werden bij elkaar genomen omdat het met name tijdens een 

eerste training zeer moeilijk is onderscheid te maken tussen een ‘echoic’ en een ‘ongeprompte mand 

van een woord, klank of gebaar’. Dit heeft te maken met het bijna voortdurende prompten gedurende 

de eerste training. Het observatieformulier is opgenomen in bijlage 2.  

 

Tabel 2: Operationalisatie van de variabelen 

Variabele Gedrags- 

elementen 

Beschrijving 

Oogcontact Het kind kijkt de trainer of een andere persoon in de ogen 

Joint 

attention spel  

Het kind kijkt naar de trainer of naar hetgeen waar de trainer mee bezig 

is. 

Gewenst  

gedrag 

Joint 

attention tafel 

Het kind zit aan tafel en doet mee met hetgeen waarmee de training 

bezig is. 

Stereotiep 

gedrag 

Het kind vertoont gedragingen die opvallend en afzonderlijk zijn en tot 

een beloning hebben geleid, of zelfstimulerend werken.   

On- 

gewenst 

gedrag Preoccupatie/

Afzondering 

Het kind reageert niet op pogingen van de trainer om contact te maken, 

of het kind loopt weg van de trainer zonder te kijken naar de trainer. 
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Aversief 

gedrag 

Het kind vertoont gedrag dat aversie oproept. Dit gedrag  

leidt vaak snel tot een beloning (toegeven).  

Echoic/Mand Het kind zegt na wat de trainer zegt. / Het kind uit een verzoek door aan 

te geven wat hij/zij wil door middel van 1 woord, klank of gebaar. 

Mand meer 

woorden 

Het kind uit ongeprompt een verzoek door gebruik van meerdere 

woorden.  

Receptief Het kind volgt een instructie op of voldoet aan een vraag  

Tact 1 woord Het kind geeft door 1 woord aan wat hij/zij ziet.  

Tact meer 

woorden 

Kind geeft door meer dan 1 woord aan wat hij/zij ziet.  

Rffc/ Tffc Het herkennen (Rffc) of benoemen (Tffc) van een voorwerp op basis van 

functie, categorie en kenmerken 

Taal 

Intraverbal Verbaal gedrag dat volgt op ander verbaal gedrag. Het onderwerp 

waarover gepraat wordt is niet in het zicht. Beloning is sociaal 

 

Betrouwbaarheid en validiteit 

Alle video’s werden gecodeerd door een psychologiestudente die ten tijde van het onderzoek 

tweeënhalf jaar ervaring had als ABA-trainer (observator 1). Dit heeft als voordeel dat zij ervaring heeft 

in het observeren van video’s en detecteren van ongewenst gedrag, dat tijdens ABA-trainingen 

genegeerd wordt. Ter bepaling van de betrouwbaarheid werden zestien random gekozen video’s, 

waarvan 9 van T1 en 7 van T3, gecodeerd door een tweede observator. De video’s waren 

geanonimiseerd qua tijdsmoment. Enkel indirect was af te leiden van welk tijdsmoment de video’s 

waren. De tweede observator had wel ervaring met en kennis van gedragsobservatie, maar geen 

ervaring met ABA. Voor dit laatste werd gekozen om de objectiviteit van het onderzoek te bevorderen 

en observatorbias te voorkomen. De interobservatorbetrouwbaarheid over de eerste coderingen van 

alle dubbelgecodeerde video’s, is opgenomen in tabel 3. Omdat het gedragselement ‘Tffc/Rffc’ bij 

geen enkele video voorkwam, werd dit gedragselement verwijderd bij de verdere 

betrouwbaarheidsbepaling en de data-analyse.  

Over de vier video’s die na de laatste observatortraining werden gecodeerd, werd een 

overeenstemming van 95% behaald. Om te corrigeren voor de hoeveelheid aanwezig gedrag werd 

ook Cohens Kappa berekend. Deze was .74. Een Cohens Kappa van .60 of hoger wordt als 

voldoende beschouwd (Sande, van de, 1999).   

Video’s die door de observatoren significant verschillend waren gecodeerd werden na de 

betrouwbaarheidsbepaling besproken en opnieuw gecodeerd tot overeenstemming werd bereikt. De 

zo behaalde scores werden gebruikt voor de data-analyse. De overige video’s werden door observator 

1 gecodeerd. De volgorde waarin de video’s gecodeerd werden was random.  
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Tabel 3: Interobservatorbetrouwbaarheid per variabele en gedragselement in Pearson-r (N=16) 

Variabele/gedragselement Pearson-r Sign.(P)  

Gewenst gedrag .93 < .01 

   Oogcontact .84 < .01 

   Joint attention bij spel .92 < .01 

   Joint attention aan tafel 1.00 < .01 

Ongewenst gedrag .71 < .01 

   Stereotiep gedrag .92 < .01 

   Preoccupatie/Afzondering .67 < .01 

   Aversief gedrag .50 .061 

Taal .76 < .01 

   Echoic/ Mand van 1 woord .71 < .01 

   Mand van meer woorden .75 < .01 

   Receptief .91 < .01 

   Tact van 1 woord .03 .928 

   Tact van meer woorden  .89 < .01 

   Tffc/Rffc - - 

   Intraverbal .89 < .01 

 

Data-analyse 

Om een beeld van de gedragsverandering per kind in beeld te brengen, werd een uitgebreide tabel 

gemaakt waarin per kind de vooruitgang af te lezen is en factoren weergegeven zijn die mogelijk van 

invloed zijn op de behaalde resultaten. 

Een statistische analyse van de gedragsverandering na een half jaar en na een jaar ABA werd 

uitgevoerd door middel van SPSS (versie 15.0). Om te meten of er een significante verandering in het 

de hoeveelheid ongewenst gedrag, gewenst gedrag en taal plaatsvond, werd de ‘Wilcoxon-signed-

ranks-test’ uitgevoerd. Dit is een non-parametrische equivalent  van de ‘paired-t-test’ voor de analyse 

van ordinale data van herhaalde metingen (Brace, Kemp & Snelgar, 2006; Grimm, 1993). Met deze 

test werd onderzocht of er een significant verschil in scores op de gemeten variabelen bestond tussen 

T1 en T3, T1 en T2, en T2 en T3.  

Om te controleren of het toekennen van gelijke scores aan elke verbale operanten 

gerechtvaardigd is, en om te onderzoeken of bepaalde verbale operanten gemiddeld meer voorkomen 

naarmate de training vordert, werd de verandering in het gebruik van de soort verbale operanten 

gemeten. Door middel van Wilcoxon-signed-ranks-test werd het verschil tussen T1 en T3, T1 en T2, 

T2 en T3 voor elke verbale operant afzonderlijk gemeten.  

 

Vervolgens werden de scores op T2 en op T3 uitgedrukt in percentages van de scores op T1, om  

vervolgens de invloed van de onafhankelijke variabelen ‘aantal uren training per week’ en ‘leeftijd ten 

tijde van eerste training’ op de behaalde vooruitgang te meten. Voor de invloed van aantal uren 

training per week werden de kinderen verdeeld in een groep die minder dan 20 uur per week training 
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kreeg (N = 7) en een groep die 20 uur of meer training per week kreeg (N = 8). Voor de invloed van 

leeftijd werden de kinderen verdeeld in een groep kinderen jonger dan 4;0 jaar (N = 7) en ouder dan 

4;0 jaar (N = 8) ten tijde van de eerste training. Door middel van de Mann-Whitney-U-test werd 

gemeten of er een significant verschil in gedragsverandering bestaat tussen deze groepen. De Mann-

Whitney-U-test is de non-parametrische equivalent van de onafhankelijke t-test (Brace et al., 2006).  
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Resultaten 

In tabel 4 worden per kind de gegevens en ruwe totaalscores op de afhankelijke variabelen 

weergegeven. Deze tabel is opgenomen in bijlage 3.  

 

Statistische analyse 

De gemiddeld behaalde scores, standaarddeviatie en range per variabele zijn weergegeven in tabel 5. 

Alle tabellen uit SPSS zijn opgenomen in bijlage 4. 

 

Tabel 5: Gemiddelde score, standaarddeviatie en range per variabele  

 Eerste training (T1)  

(N = 15) 

Half jaar later (T2)  

(N = 13) 

Jaar later (T3)  

(N = 10) 

Gewenst gedrag M: 43,2 

SD: 16,7 

Range: 19-86 

M: 56,2 

SD: 28,3 

Range: 16-105 

M: 57,7 

SD: 25,4 

Range: 26-98 

Ongewenst gedrag M: 16,7 

SD: 9,9 

Range: 0-38 

M: 16,1 

SD: 12,5 

Range: 0-33 

M: 9,2 

SD: 7,8 

Range: 0-23 

Taal  M: 13,1 

SD: 10,3 

Range: 0-33 

M: 22,5 

SD: 17,7 

Range: 2-55 

M: 20,6 

SD: 11,2 

Range: 10-43  

   

H1. Na een half jaar en na een jaar ABA is de hoeveelheid ongewenst gedrag van kinderen met een 

ASS, gemeten als de hoeveelheid stereotiep gedrag, preoccupatie, sociale afzondering en aversief 

gedrag in de trainingssituatie, significant afgenomen.  

Bij uitvoering van de Wilcoxon-signed-ranks-test werd een significante afname van ongewenst gedrag 

gevonden na een jaar ABA (Z = -2,19, N-Ties = 10, p < 0,05). Tussen T1 en T2 en tussen T2-T3 werd 

geen significante afname gevonden (Z= -0,28, N - Ties = 12, p = 0,78, two-tailed; resp. Z = -1,54, N - 

Ties = 8, p = 0,12, two-tailed).  

 

H2. Na een half jaar en na een jaar ABA is de hoeveelheid gewenst gedrag van kinderen met een 

ASS, gemeten als geobserveerd sociaal gedrag en non-verbaal communicatief gedrag in de 

trainingssituatie, significant toegenomen.  

Een significante toename van gewenst gedrag tussen T1 en T3 werd gevonden (Z = -1,99, N - Ties = 

10, p < 0,05, two-tailed). De toename van 30 procent tussen T1 en T2 is niet significant (Z = -1,1, N - 

Ties = 12, p = 0,27, two-tailed). Ook de toename in het tweede halfjaar (T2-T3) is niet significant (Z = -

0,14, N – Ties = 8, p - 0,89, two-tailed).  
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H3. Na half jaar en na een jaar ABA is het taalgebruik van kinderen met een ASS, gemeten als het 

gebruik van verbale operanten in de trainingsituatie, significant toegenomen.  

Het gebruik van taal is zowel op T2 als T3 significant toegenomen ten opzichte van T1 (Z= -2,1, N - 

Ties = 13, p < 0,05, two-tailed; resp. Z = -1,91, N - Ties = 10, p = 0,05, two-tailed). De toename vond 

met name plaats in het eerste half jaar. De toename in het tweede half jaar is niet significant (Z = -

0,09, N - Ties = 7, p = 0,93, two-tailed).  

Wanneer alle gedragselementen van ‘taal’ als afhankelijke variabelen worden ingevoerd in de 

Wilcoxon-signed-ranks-test, wordt enkel een significant verschil gevonden tussen T1 en T3 op de 

verbale operant ‘receptief’. De score op deze verbale operant nam significant toe tussen T1 en T3 (Z= 

-2,6, N - Ties = 10, p < 0,05, two-tailed). 

 

H4. De mate van vermindering van ongewenst gedrag en vermeerdering van gewenst gedrag en taal 

gedragsverandering voor kinderen met ASS na een jaar ABA, hangt positief samen met het aantal 

uren training in de week. 

Door middel van de Mann-Whitney-U-test werd geen significant effect van het aantal uren training per 

week op de gedragsveranderingen gevonden (zie bijlage 3). Wel werd op T3 een bijna significant 

verschil gevonden op de vermindering van ongewenst gedrag. Kinderen die 20 uur per week of meer 

training kregen, vertoonden een bijna significant grotere vermindering van ongewenst gedrag dan 

kinderen die minder dan 20 uur per week training kregen (U = 1,5, N1 = 4, N2 = 4, p = 0,059). De 

gemiddelde leeftijd van de groepen was respectievelijk 4;8 en 4;2 jaar. Van de eerste groep hadden 

twee van de vier kinderen AS (50 procent), en van de tweede groep drie van de vier (75 procent).  

 

H5. De mate van vermindering van ongewenst gedrag en vermeerdering van gewenst gedrag en taal 

gedragsverandering voor kinderen met ASS na een jaar ABA, is voor kinderen die jonger zijn dan 4 

jaar ten tijde van de eerste training groter dan voor kinderen die ouder zijn.  

Geen significant verschil in het aanleren van gewenst gedrag werd gevonden tussen kinderen ouder 

en jonger dan 4 jaar oud (zie bijlage 3). Het verschil vermindering van ‘ongewenst gedrag’ was 

eveneens niet significant, maar kwam wel in de buurt van significantie (U = 2,00; N1 = 3, N2 = 5, p = 

0,10, two-tailed). De kinderen jonger dan 4, bij wie meer vooruitgang werd gevonden, kregen 

gemiddeld 19 uur training per week en de kinderen ouder dan 4 jaar 20 uur per week. Twee van de 

drie kinderen (60 procent) uit de eerste groep had de diagnose AS, tegenover één van de vijf  (20 

procent) uit de tweede groep. Op de variabele ‘taal’ werd na een jaar ABA eveneens geen significant, 

maar wel een bijna significant effect gevonden (U = 2,00; N1 = 3, N2 = 6, p = 0,07, two-tailed). In deze 

vergelijking kregen de kinderen jonger dan 4 jaar oud, bij wie meer vooruitgang werd gevonden, 

gemiddeld 28 uur per week training, en de jongeren ouder dan 4 gemiddeld 14 uur per week. Eén van 

de drie kinderen uit de eerste groep (33 procent) had de diagnose AS, tegenover drie van de zes 

kinderen uit de tweede groep (50 procent).  
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Discussie  

Het doel van huidige studie was het onderzoeken van de vraag: “Is er na een half jaar en na een jaar 

ABA sprake van een significante gedragsverandering op gebied van ongewenst gedrag, gewenst 

gedrag en taal, bij kinderen van 2 tot 18 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis?” Gevonden werd 

dat kinderen met ASS na een jaar ABA een significante afname van ongewenst gedrag en toename 

van gewenst gedrag en taal vertonen. De toename van taal is ook na een half jaar al te zien.  

De gevonden afname van ongewenst gedrag en toename van gewenst gedrag na een jaar 

ABA komt overeen met eerder onderzoek (Bibby et al., 2001; Cohen et al., 2006; Luiselli et al., 2000; 

Sallows en Gaupner, 2005; Smith et al., 2002). Ook de toename in taalgebruik is in overeenstemming 

met eerder onderzoek (Bibby et al., 2001; Cohen et al., 2006; Eikeset et al., 2002; Howard et al., 

2005; Luiselli et al., 2000; Sallows en Gaupner, 2005; Smith et al., 2002). De bevinding dat de score 

op de verbale operant ‘receptieve taal’ het meest is toegenomen, met op T1 de laagste score op 

‘intraverbal’ na, en op T3 de hoogste score op ‘echoic/mand’ na, is in overeenstemming met eerder 

onderzoek. Ook Sallows en Gaupner (2005) vonden op gebied van receptieve taal voor de start van 

ABA een lagere score dan op expressieve taal. Ook vonden zij na 2 jaar ABA een significante 

vooruitgang op gebied van receptieve taal, die groter was dan de vooruitgang op expressieve taal. 

Wanneer naar de overige verbale operanten wordt gekeken, is geen specifieke toe- of afname te zien. 

Hoewel de totale hoeveelheid taal wel significant toeneemt, is er geen trend zichtbaar in het soort 

expressieve taal dat ontwikkelt. Mogelijk heeft dit te maken met de variëteit in leeftijd van de kinderen. 

 

Vernieuwend in huidig onderzoek is de meting van gedragsverandering na slechts een half jaar ABA, 

en de mogelijkheid de gedragsverandering in het eerste en tweede half jaar met elkaar te vergelijken. 

In slechts één van de gevonden studies werd gedragsverandering na minder dan een half jaar 

gemeten. Smith en collega’s (2002) vonden bij vijf van zes kinderen een significante toename op 

gebied van zowel receptieve als expressieve taal na 5 maanden ABA. Huidige studie repliceerde deze 

bevinding. Op gebied van gewenst gedrag en ongewenst gedrag werd na een half jaar geen 

significante gedragsverandering gevonden in huidige studie. Mogelijk is een half jaar ABA te kort voor 

het bereiken van resultaat op deze gebieden. Met name bij het verminderen van ongewenst gedrag 

lijkt de factor tijd van belang. De afname op deze variabele was groter in het tweede half jaar dan in 

het eerste half jaar – welke langer duurde gezien vertraging tussen de eerste training en de start van 

ABA. Daarbij is er een bijna significant (p = .058) effect gevonden van het aantal uren training per 

week op het verminderen van ongewenst gedrag. 

Opmerkelijk is dat de gemiddelde toename van gewenst gedrag en taalgebruik gedurende het 

eerste half jaar groter was dan gedurende het tweede half jaar. Op gebied van gewenst gedrag lijkt de 

minder grote toename gedurende het tweede half jaar verklaard te worden door een plafond-effect. De 

variabele gewenst gedrag bestaat uit de gedragselementen ‘joint attention in spel’ (JAS), ‘joint 

attention aan tafel’ (JAT) en ‘oogcontact’ (OC). De maximale haalbare score op OC en JAS is 40 

punten (elke 15 seconden minimaal 1 keer oogcontact resp. JAS). De score op JAT werd echter 

verdubbeld en was dus 80 punten. Hierdoor kwam het voor dat kinderen die op T2 al een groot deel 
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van de geobserveerde 10 minuten joint attention vertoonden aan tafel, op T3 nauwelijks meer 

vooruitgang konden behalen ten opzichte van T2. De grotere toename van taalgebruik gedurende het 

eerste half jaar zou verklaard kunnen worden doordat er gedurende het eerste half jaar een inhaalslag 

plaatsvindt. Kinderen met ASS hebben vaak niet de mogelijkheid en/of motivatie om zelfstandig te 

leren praten en communiceren. ABA biedt zowel de motivatie als gestructureerde hulp om taal en 

communicatievaardigheden aan te leren. Hierdoor maken kinderen vanaf de eerste training een grote 

inhaalslag, waarna na ongeveer een half jaar de taalontwikkeling afzwakt naar een meer normale 

ontwikkeling.  

Een andere verklaring voor de bevinding dat kinderen in het tweede half jaar minder 

gedragsverandering laten zien dan in het eerste half jaar, is de mogelijkheid dat niet 

gedragsverandering, maar de gewenning van het kind aan een volwassene wordt gemeten. Mogelijk 

moet het kind op T1 nog erg aan de aanwezigheid van een onbekende volwassene wennen, maar op 

T2 en T3 niet meer. Echter, één van de kenmerken van kinderen met AS(S) is het ervaren van 

problemen met gewenning en aanpassing. Deze twee vaardigheden zijn iedere training opnieuw een 

opgave voor het kind. Als gewenning op T2 en T3 sneller plaatsvindt dan op T1, is dat mijns inziens 

op zich al een behaald doel op zich, dat onder gewenst gedrag valt. Daarbij blijven de gedragingen – 

weliswaar minder snel – veranderen, waardoor de afname van ongewenst gedrag en toename van 

gewenst gedrag op T3 significant is ten opzicht van T1. Dit is op T2 nog niet het geval.   

Een andere bevinding in huidig onderzoek is dat een aantal kinderen op T2 juist meer 

ongewenst gedrag en minder gewenst gedrag vertoont dan op T1. Dit wordt mogelijk verklaard 

doordat het doel van de training op T1 ‘pairing’ is: zorgen dat het kind aandacht van de trainer als een 

beloning ervaart. Doordat de trainer zich op T1 veel aanpast aan het kind, is de kans op ‘joint 

attention’ hoger dan op T2 of T3. Daarbij komt dat tien van de vijftien trainingen op T1 door een 

ervaren ABA-consultant werden gegeven, terwijl dit er op T2 slechts twee waren. De overige 

trainingen werden door ABA-trainers gegeven die minder ervaren waren dan de ABA-consultant, 

waardoor ze mogelijk minder uit het kind naar boven halen.  

 

In tegenstelling tot eerder onderzoek, werd in huidige studie geen significant effect van het aantal uren 

training op de toename van gewenst gedrag en taalgebruik gevonden. Dit geeft ruimte aan de vraag of 

de gevonden gedragsverandering toegeschreven kan worden aan ABA. Echter, gezien de kleine 

steekproef in huidig onderzoek was de power van de gebruikte tests – de kans op het vinden van 

effect – zeer laag. Ook van de variabele ‘leeftijd ten tijde van de eerste training’ werd geen significant 

effect gevonden. Het uitblijven van effect van leeftijd op de effectiviteit van ABA gaat in tegen eerder 

onderzoek van Green (1996) en Harris en Handleman (2002, beide in: Eikeseth et al., 2002), waarin 

werd aangetoond dat ABA effectiever is voor kinderen jonger dan 4 jaar. Ook het uitblijven van effect 

van aantal uren in de week ABA gaat in tegen eerder onderzoek (Luiselli et al., 2000; Smith et al., 

2000). Aangenomen wordt dat huidig onderzoek de eerder gevonden effecten niet kon repliceren 

vanwege een te kleine steekproef.  
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Wanneer vanwege de lage power een significantieniveau van p < .10 wordt gehanteerd, 

worden wel effecten van zowel leeftijd als aantal uren training per week gevonden. Op T3 wordt een 

grotere afname van ongewenst gedrag gevonden bij kinderen die 20 uur of meer training per week 

krijgen in vergelijking tot kinderen die minder dan 20 uur training per week krijgen. Ook wordt een 

grotere afname van ongewenst gedrag gevonden bij kinderen jonger dan 4 jaar in vergelijking tot 

kinderen ouder dan 4 jaar. Een grotere toename van taal wordt gevonden bij kinderen jonger dan 4 

jaar. Bij deze laatste vergelijking kregen de kinderen jonger dan 4 jaar gemiddeld twee keer zoveel 

training als de kinderen ouder dan 4 jaar. Het lijkt erop dat een combinatie van veel training en een 

vroege start met ABA tot de beste resultaten leidt. Dit is in overeenstemming met eerder genoemd 

onderzoek. Een verband tussen zowel leeftijd als aantal uren training per week enerzijds en gewenst 

gedrag anderzijds werd ook met een significantie-niveau van p < ,10 niet gevonden. Echter, gezien 

het eerder genoemde plafond-effect bij deze variabele kunnen op grond van deze bevinding geen 

conclusies worden getrokken. Wel kan geconcludeerd worden dat de intensiteit en duur van ABA 

invloed heeft op vermindering van ongewenst gedrag. Leeftijd lijkt een rol te spelen in het verminderen 

van ongewenst gedrag en het aanleren van taal.  

Voor het uitblijven van effect van aantal uren training per week op het aanleren van taal en 

gewenst gedrag in huidige studie is een tweede verklaring mogelijk. In eerder onderzoek, waarin wel 

effect gevonden werd, waren de participanten random verdeeld over een intensieve en minder 

intensieve groep (Smith et al., 2000). In huidig onderzoek echter, werd het aantal uren training in de 

week per kind bepaald aan de hand van de beperkingen / behoeften van het kind, en daarvan 

afhankelijk het persoonsgebonden budget, bepaald. Hierdoor is het mogelijk dat ieder kind de training 

kreeg die hij/ zij nodig had om de gewenste vooruitgang te behalen, waardoor het effect van 

intensiviteit van ABA wegviel.   

 

Een belangrijke tekortkoming in huidig onderzoek is het ontbreken van een controlegroep. Men zou 

zich kunnen afvragen of de gevonden vooruitgang niet simpelweg de normale ontwikkeling van 

kinderen met ASS weergeeft. Echter, indien de gevonden gedragsverandering een normale 

ontwikkeling zou weergeven, zou een positief verband worden verwacht tussen de leeftijd van het kind 

en het gedrag op T1. Deze samenhang werd niet gevonden bij gewenst gedrag (r = 0,43, N = 15, p = 

0,11, two-tailed), noch bij ongewenst gedrag (r = 0,32, N = 15, p = 0,25, two-tailed), noch bij taal (r = 

0,13, N = 15, p = 0,66, two-tailed). Ouders getuigen bovendien van een duidelijk verschil in 

vooruitgang bij hun kinderen sinds zij ABA krijgen. Een meisje dat op haar 12
e
 haar eerste individuele 

ABA-training kreeg (ppnr. 10), was hiervoor al 4 jaar begeleid door twee dames die ABA enkel in de 

schoolsituatie toepasten. De ouders rapporteren een duidelijk verschil in vooruitgang sinds dit meisje 

begeleid wordt door het ABA-instituut. Tot slot wijst een vooruitgang in taalgebruik van gemiddeld 72 

procent binnen een half jaar na de eerste training, gemiddeld over een groep kinderen van 2;2 tot 15;7 

jaar, duidelijk op een resultaat van ABA.  

 De respons rate in huidig onderzoek was 58 procent. Of de groep kinderen waarvoor 

toestemming werd verkregen zich onderscheidde van de groep waarvoor geen toestemming werd 

gekregen, kon niet gecontroleerd worden. Gegevens van deze laatste groep waren niet beschikbaar.   
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Enkele kenmerken van deze studie maakten het vinden van een gedragsverandering moeilijk. Zo was 

de steekproef erg klein, waardoor de power van alle statistische tests laag was. Daarbij was het door 

het retrospectieve karakter van de studie niet mogelijk om alle trainingen door eenzelfde trainer te 

laten geven, waardoor niet gegarandeerd kon worden dat de kwaliteit van de trainingen op alle 

meetmomenten gelijk was. Op T1 werd 67 procent van de trainingen (tien van de vijftien) door een 

ABA-consultant gegeven, op T2 was dit 15 procent (twee van de dertien), en op T3 was dit 40 procent 

(vier van de tien). Aangenomen mag worden dat de trainingen van de twee ABA-consultanten van 

hogere kwaliteit waren dan de trainingen van de ABA-trainers. Hierdoor werd op T2 en T3 wellicht 

minder uit het kind naar boven gehaald dan op T1. Tot slot was het niet mogelijk om de tijdstippen van 

de video-opnames te controleren. Over het algemeen werden de ABA-trainingen pas enkele maanden 

na de video van T1 gestart. Hierdoor hadden de kinderen op T2 en T3 veelal minder dan 6 

respectievelijk 12 maanden ABA-trainingen gehad. Het feit dat ondanks alle tekortkoming toch een 

significant effect gevonden werd, pleit des te meer voor de effectiviteit van ABA.  

Een ander gebrek aan deze studie is dat slechts situaties in de trainingssituatie geobserveerd 

konden worden, waardoor niet gecontroleerd kon worden of het gedrag in de natuurlijke situatie ook 

verandert. Door de eerste tien minuten van elke training te coderen werd zoveel mogelijk natuurlijk 

gedrag gecodeerd. Tot slot werd in de huidige studie data van maximaal een jaar na de eerste ABA-

training gebruikt. Hiermee zijn slechts kortetermijneffecten van ABA gemeten. Op basis van dit 

onderzoek is onduidelijk of ABA ook op de lange termijn effectief is. De ouders van een jongen uit 

huidige studie (ppnr. 8) gaven aan dat bij hun zoon, die naast ASS een verstandelijke beperking heeft, 

de effecten van ABA verdwenen, zodra gestopt werd met de trainingen. Echter, vijf andere kinderen 

uit deze studie volgen nu regulier onderwijs (ppnr. 1, 3, 7, 11 en 12). Naar de effecten van ABA op de 

langere termijn, wanneer de kinderen volwassen worden, is nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht 

wordt echter dat kinderen die de mogelijkheid krijgen regulier onderwijs te volgen, in de toekomst 

meer zullen bereiken dan kinderen die naar een MKD gaan. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of 

deze hypothese juist is. 

 

Verder onderzoek naar ABA, met name in Nederland, is zeer gewenst. Ten eerste is er in 

tegenstelling tot in de VS, in Nederland nog maar weinig onderzoek gedaan naar ABA. Ten tweede is 

de methode nog vrij onbekend in Nederland, zowel onder ouders als onder professionals. De ouders 

van één van de kinderen uit huidig onderzoek werd door de psychiater van hun kind sterk afgeraden 

te starten met ABA. De effectiviteit hiervan was volgens de psychiater nog niet bewezen en de 

behandeling zou enkel tot valse hoop leiden. Deze jongen zit momenteel zonder begeleiding op een 

reguliere basisschool. Ook de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Autisme spreekt van 

‘valse hoop’. Mijns inziens wordt op deze manier een behandelmethode de kop in gedrukt, die veel 

kinderen met ASS de steun geeft die ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen en mee te 

kunnen doen met hun sociale omgeving. Huidig onderzoek is een poging om ABA onder de aandacht 

te brengen en de effectiviteit ervan in beeld te brengen.  
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Vervolgonderzoek naar de effectiviteit van ABA in Nederland zou onder een grotere groep 

participanten moeten plaatsvinden, inclusief één of meer controlegroepen die geen ABA krijgen. De 

studie zou prospectief moeten zijn, zodat op vooraf gezette tijden trainingen van eenzelfde trainer – 

liefst ABA-consultant – gefilmd kunnen worden. De kwaliteit van de trainingen zou gemeten moeten 

worden. Naast video’s van de trainingsituaties zouden ook video’s van de thuissituatie, het kind in de 

klas, en van play-dates (afspraakjes met een ander kind bij één van beide kinderen thuis) gecodeerd 

moeten worden. Taal zou aan de hand van daarvoor bestemde vragenlijsten gemeten moeten 

worden. Ook zou bij het meten van de vooruitgang van het kind gebruik gemaakt moeten worden van 

de ABLLS (Partington & Sundberg, 1998). Ouder-interviews zouden het beeld van de effectiviteit van 

ABA compleet maken.  

 



Applied Behavior Analysis: de toekomst voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis? 32 

Patricia van Moorsel 

Referentielijst 

� American Psychiatric Association (2001). Pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Beknopte 

handleiding bij de diagnostische criteria van de DSM IV-TR. Amsterdam: Harcourt 

Assessment BV. 

� Baker, A.E.Z., Lane, A., Angley, M.T., & Young, R.Y. (2007). The relationship between 

sensory processing patterns and behavioural responsivemess in autistic disorder: a pilot 

study. Autism Developmental Disorder, 38, 867-875. 

� Bara, B.G., Bucciarelli, M., & Colle, L. (2001). Communicative Abilities in Autism: Evidence for 

Attentional Deficits. Brain and Language, 77, 216–240. 

� Bartolucci, G., Pierce, S., Streiner, D. , & Tolkin Eppel, P. (1976). Phonological Investigation of 

Verbal Autistic and Mentally Retarded Subjects. Journal of Autism and Childhood 

Schizophrenia, 6:4, 303-316. 

� Bibby, P., Eikeseth, S., Martin, N.T., Mudford, O.C., & Reeves, D. (2002). Progress and 

Outcomes for Children with Autism receiving Parent-managed Intensive Interventions. 

Research in Developmental Disabilities, 23, 81-104.  

� Boddaert, N., Chabane, N., Belin, P., Bourgeois, M., Royer, V., Barthelemy, C., Mouren-

Simeoni, M., Philippe, A., Brunelle, F., Samson, Y., & Zilbovicius, M. (2004). Perception of 

Complex Sounds in Autism: Abnormal Auditory Cortical Processing in Children. Psychiatry, 

161, 2117–2120 

� Brace, N., Kemp, R., & Snelgar, R. (2006). SPSS for Psychologists. New York: Palgrave 

Macmillan.    

� Bruneau, N., Bonnet-Brilhault, F., Gomot,M., Adrien, J-L., & Barthélémy
, 
C. (2003). Cortical 

auditory processing and communication in children with autism: Electrophysiological/ 

behavioral relations. International Journal of Psychophysiology, 51, 17–25 

� Carr, A. (2006). Autism and pervasive developmental disorders. In: The Handbook of Child 

and Adolescent Clinical Psychology: A Contextual Approach. pp.324-357. East Sussex: 

Routledge.  

� Cohen, H., Amerine-Dickens, M., & Smith, T. (2006). Early Intensive Behavioral Treatment: 

Replication of the UCLA Model in a Community Setting. Development and Behavioral 

Pediatrics, 27, S145-S155. 

� Dawson, G., & Zanolli, K. (2004). Early Intervention and Brain Plasticity in Autism. Autism: 

Neural Basis and Treatment Possibilities, 266-280.  

� Eikeseth, S., Smith, T., & Jahr, E. (2002). Intensive Behavioral Treatment at School for 4-7 

year old Children With Autism. Behaviour Modification, 26:1, 49-86. 

� Ferster, C.B. (1961). Positive reinforcement en behavioural deficits in children with autism. 

Child Development, 32, 437 - 456. 

� Gomot, M, Bernard, F.A, Davis, M.H., Belmonte, K., Ashwin, C, Bullmore, E.T., & Baron 

Cohen, S. (2006). Change detection in children with autism: An auditory event-related fMRI 

study. NeuroImage, 29, 475 - 484. 



Applied Behavior Analysis: de toekomst voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis? 33 

Patricia van Moorsel 

� Grimm, L.G. (1993). Statistical Applications for the Behavioral Sciences. Crawfordsville: Wiley. 

� Howard, J. S., Sparkman, C. R., Cohen, H. G., Green, G., & Stanislaw, H. (2005). A  

comparison of intensive behavior analytic and eclectic treatments for young children with 

autism. Research in Developmental Disabilities, 26, 359 - 383. 

� Lovaas, I., Koegel, R., J.Q., Simons, J.Q., & Long, J.S. (1973). Some generalization and 

follow up research on autistic children in behaviour therapy, Journal of Applied Behaviour 

Analyses, 6, 131-166. 

� Lovaas, O.I. (1987). Behavioral Treatment and Normal Educational en Intellectual Functioning 

in Autistic Children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55:1, 3-9.  

� Lovaas, O.I. (1993). The Development of a Treatment-Research Project for Developmentally 

Disabled and Autistic Children. Journal of Applied Behaviour Analyses, 26:4, 617-630. 

� Luiselli, J.K., Cannon, B.M., Ellis, J.T., & Sisson, R.W. (2000). Home-based behavioural 

intervention for young children with autism/ pervasive developmental disorder. Autism, 4, 426-

438. 

� Partington, J. W., & Sundberg, M. L.. (1998). The Assessment of Basic Language and 

Learning Skills: An assessment , Curriculum Guide, and Tracking System for children with 

Autism or Other Developmental Disabilities. Danville, CA: Behavior Analysts, Inc.  

� Pennington, B.F., & Ozonof, S. (1996). Executive Functions and Develomental 

Psychopathologie. Child Psychology Psychiatry, 37:1,  51-57.  

� Rogers, S.J., & Vismara, L.A. (2008). Evidence Based Comprehensive Treatments for Early 

Autism. Clinical Child and Adolescent Psychology, 37:1, 8-38.  

� Sallows, G. O., & Graupner, T. D. (2005). Intensive behavioral treatment for children with  

autism: Four-year outcome and predictors. American Journal on Mental Retardation, 110, 

417–438. 

� Sande, J.P., van de, (1999). Gedragsobservatie. Een inleiding tot systematisch observeren. 

Groningen: Martinus Nijhoff, Groningen. 

� Scherpenzeel, J.C. (2005). Applied Verbal Behavior en Autisme - Een studie naar het effect 

van een Applied Verbal Behavior programma op de ontwikkeling van kinderen met een 

stoornis in het Autisme Spectrum. Faculteit Sociale wetenschappen. Universiteit Utrecht. – 

Niet gepubliceerd.  

� Sheinfield S.J., & Siegel, B. (1998). Home based Behavioural Treatment of Young Children 

with Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 28:1, 15-23. 

� Schoen, A.A. (2003). What potential does the Applied Behavior Approach have for children 

and youth with autism. Journal of Instructional Psychologie, 30:2, 125-131. 

� Siegal, M., & Blades, M. (2003). Language and auditory processing in autism. Trends in 

Cognitive Sciences, 7:9, 378-380.  

� Smith, T., Buch, G.A., & Gamby, T. E. (2002). Parent-directed, intensive early behaviour 

treatment for children with pervasive developmental disorder. American Journal on Mental 

Retardation, 105, 269-285.  



Applied Behavior Analysis: de toekomst voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis? 34 

Patricia van Moorsel 

� Smith, T., Groen, A. D., & Wynn, J. W. (2000). Randomized trial of intensive early intervention 

for children with pervasive developmental disorder. American Journal on Mental Retardation, 

105, 269-285. 

� Tecchio, F., Benassi, F., Zappasodi, F., Gialloreti, F.E., Palermo, M., Seri, S., & Rossini, P.M. 

(2003). Auditory Sensory Processing in Autism: A Magnetoencephalographic Study. Biological 

Psychiatry. 54, 647- 654. 

� Thompson, T. (2005). Paul, E.. Meehl and B. F. Skinner: Aautitaxia, autitypy, and autism, 

Behavior and Philosophy, 33, 101-131. 

 

 

 

   

  



Applied Behavior Analysis: de toekomst voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis? 35 

Patricia van Moorsel 

Bijlage 1: Deelnameformulier 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Voor mijn master ‘Kinder- en jeugdpsychologie’ aan de Universiteit van Utrecht wil ik graag onderzoek 

doen naar de effectiviteit van ABA voor kinderen met een stoornis uit het autistisch spectrum. Dit 

onderzoek is van belang om aan aantal redenen:  

 

Ten eerste is het van belang te onderzoeken of de interventie daadwerkelijk effectief is, zodat 

kinderen en hun ouders niet voor niets belast worden met deze zeer intensieve interventie. Daarnaast 

is het van belang om de overheid van bewijs te voorzien dat deze interventie werkt. Zodoende kan 

budget worden gereserveerd om een dergelijk dure interventie te bekostigen. Tot slot is het niet 

onbelangrijk dat de bekendheid van ABA onder psychologen wordt vergroot door blijvend onderzoek 

te doen naar de effectiviteit ervan.  

 

Om de effectiviteit van ABA te onderzoeken wil ik graag filmpjes coderen van de eerste training van 

elk kind en van een latere training, en deze met elkaar vergelijken. Indien mogelijk zou ik ook willen 

onderzoeken welke eigenschappen van een kind invloed hebben op de effectiviteit van ABA. Daarvoor 

zou ik gegevens uit het diagnostisch onderzoeksverslag nodig hebben. Om dit onderzoek te realiseren 

is het van belang dat zoveel mogelijk kinderen die begeleid worden door het ABA-instituut deelnemen 

aan dit onderzoek.  

 

Bij deze wil ik u vragen om toestemming om de filmpjes die het ABA-instituut van uw kind heeft te 

observeren en coderen. Uiteraard zal de naam van uw kind op geen enkele manier in het onderzoek 

terug komen. Daarnaast wil ik u vragen om een kopie van (gegevens uit) het diagnostisch 

onderzoeksverslag van uw kind. Indien u wel toestemming wil geven om de filmpjes te gebruiken maar 

geen gegevens uit het onderzoeksverslag wil delen is dit ook mogelijk. Zou u onderstaan 

vragenformulier willen invullen en e-mailen naar: A.A.M.vanMoorsel@students.uu.nl ?   

 

Vertrouwelijkheid van uw gegevens 

Uiteraard zullen alle verzamelde gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uw gegevens zullen 

alleen gebruikt worden voor dit onderzoek en zullen niet verleend worden aan derden. De 

videofilmpjes zullen niet vertoond worden. Na afloop van het onderzoek zullen de gegevens uit de 

onderzoeksverslagen – afhankelijk van uw voorkeur – vernietigd of teruggestuurd worden. 

 

Vragen?  

Heeft u nog vragen, dan kunt u mij bereiken op telefoonnummer: 06-16799153. Ook kunt u een e-mail 

sturen naar: A.A.M.vanMoorsel@students.uu.nl 

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,  



Applied Behavior Analysis: de toekomst voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis? 36 

Patricia van Moorsel 

 

Patricia van Moorsel 

ABA-trainer en masterstudente kinder- en jeugdpsychologie.  

 

Deelnameformulier masterthesis ‘ABA’ 

Naam kind :______________________________________________ 

Geboortedatum :____________________ (dd/mm/jjjj) 

Datum diagnose :______________(dd/mm/jjjj) 

Diagnose :______________________________________________ 

Is er een intelligentietest afgenomen?  : ja / nee   

Zo ja, welke intelligentietest?_____________________________________ 

Wat was de uitkomst van deze test?_______________________________ 

Mogen we gegevens uit het onderzoeksverslag gebruiken? : ja/nee 

Mogen we video’s gebruiken?  : ja/nee 

ABA 

Wanneer is uw kind gestart met ABA? :______________(dd/mm/jjjj) 

Aantal uren training per week :____________________________ 

Overige bijzonderheden/opmerkingen:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Bijlage 2: Observatieschema 

Naam kind:___________________ Datum training:________van________tot________ Observator: 

Uitleg 

Elke 15 seconden wordt per gedraging een ‘1’ of ‘0’ toegekend. 1 = Gedraging aanwezig (ongeacht hoelang of hoe vaak). 0 = Gedraging afwezig 
Gewenst gedrag 
Oogcontact : Het kind kijkt de trainer of een andere persoon in de ogen.  
J.A. spel  : Joint attention – spel: Het kind kijkt naar de trainer of naar hetgeen waar de trainer mee bezig is.  
J.A. tafel  : Joint attention – training: Het kind zit aan tafel en doet mee met hetgeen waarmee de training bezig is.  
Ongewenst gedrag 
Stereotiep : Het kind vertoont gedragingen die opvallend en stereotiep zijn voor kinderen met autisme.  
Preocc./Afz. : Preoccupatie/Afzondering: Het kind reageert niet op pogingen van de trainer om contact te maken, of het kind loopt weg van de trainer zonder te kijken naar 

de trainer. 
Aversief  : Het kind vertoont gedrag dat aversie oproept. Dit gedrag heeft waarschijnlijk tot een beloning geleid in het verleden (bijv. toegeven door ouders).  
  Voorbeelden: Huilen, schreeuwen, agressie vertonen, gooien met voorwerpen, kleding uitdoen.  
Verbaal gedrag 
Echoic / Mand : Het kind zegt na wat de trainer zegt. / Het kind uit een verzoek door aan te geven wat hij/zij wil door middel van 1 woord, klank of gebaar. 
Mand >1 woord : Het kind uit een verzoek door gebruik van meerdere woorden. (Bijv. Mag ik koekje?)   
Receptief : Het kind volgt een instructie of voldoet aan een vraag (Bijv. A: trainer: “pak de bal” B:kind pakt bal; A: trainer: “Mag ik een koekje” B: kind geeft koekje)  
Tact  : Het kind gebruikt 1 woord om te zeggen wat hij/zij ziet. (Bijv.”boom” of “groot”) 
Tact > woorden : Kind geeft door meer dan 1 woord aan wat hij/zij ziet. (Bijv. “grote boom!”)  
Rffc/ Tffc : Het herkennen (Rffc) of benoemen (Tffc) van een voorwerp op basis van functie, categorie en kenmerken. 
Intraverbal : Verbaal gedrag dat volgt op ander verbaal gedrag. Het onderwerp waarover gepraat wordt is niet in het zicht. Beloning is sociaal. 

 1
e
 minuut 2

e
 minuut 3

e
 minuut 4

e
 minuut 5

e
 minuut 6

e
 minuut 7

e
 minuut 8

e
 minuut 9

e
 minuut 10

e
 min. Totaal 

Gewenst gedrag  

Oogcontact                                          

J.A. spel                                          

J.A. tafel                                          

Ongewenst gedrag  

Stereotiep                                          

Preocc./Afz.                                          

Aversief                                          

Verbaal gedrag   

Echoic/ Mand w/k/g                                          

Mand > 1 woord                                          

Receptief                                           

Tact 1 woord                                          

Tact > 1 woord                                          

Tffc / Rffc                                          

Intraverbal                                          
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Bijlage 3: Gegevens en ruwe totaalscores per kind.  

In tabel 4 worden de gegevens en ruwe totaalscores per kind weergegeven. Naast het 

proefpersoonnummer (ppnr), het geslacht (j/m), de leeftijd ten tijde van de eerste training in jaren; 

maanden (lft), het aantal uren ABA-training per week (upw), en de diagnose, wordt per training 

aangegeven wanneer deze plaatsvond en of de training door een ABA-consultant (Jolanda of 

Caroline), of door een trainer (tr.) werd gegeven. De trainers zijn genummerd per kind. Eén meisje 

krijgt training van haar beide ouders. Bij haar is eenmaal een training die door moeder gegeven werd 

gescoord. Wanneer de training onder directe supervisie gegeven werd, staat er ‘o.s.’ (onder 

supervisie)  achter de naam. Wanneer dit niet het geval was staat er ‘z.s’ (zonder supervisie). Per 

training worden de totaalscores op de variabelen ‘gewenst gedrag’; ‘ongewenst gedrag’ en ‘taal’ 

gegeven. Daarnaast wordt tussen haakjes de behaalde score op T2 en T3 als percentages van de 

score op T1 weergegeven.  

 

Tabel 4: Gegevens en ruwe totaalscores per kind 

Pp

nr 

j/

m 

Lft  Up

w. 

Diag

nose  

  Eerste training 

(T1) 

Half jaar later  

(T2) 

Jaar later 

(T3)  

1 J 3;10 15 ASS Datum/trainer 15-07-05/ Caroline  07-02-05/ tr.1 z.s. 18-08-06/ tr.1 z.s. 

     Gew. gedrag 33 16 (48) 38 (115) 

     Ong. Gedrag 14 29 (207) 6 (43)  

     Taal 6 8 (133) 16 (267) 

2 J 4;6 9 AS Datum/trainer 13-02-07/ Caroline 08-11-07/ tr.1 z.s. 30-05-08/ Caroline 

     Gew. gedrag 40 36 (90) 88 (220) 

     Ong. Gedrag 27 17 (63)  0 (-) 

     Taal 24 2 (8) 13 (54) 

3 J 2;2 30 AS Datum/trainer 15-07-05/ Caroline 10-04-06/tr.1 o.s 19-08-06/ Caroline 

     Gew. gedrag 36 35 (97) 49 (136) 

     Ong. Gedrag 17 11 (65) 4 (24) 

     Taal 4 9 (225) 13 (325) 

4 J 4;10 6 AS Datum/trainer 04-09-06/ tr.1 o.s. 15-03-07/tr.2+3os 18-08-07/ 1 tr.4os 

     Gew. gedrag 24 31 (129) 39 (163) 

     Ong. Gedrag 14 10 (41) 12 (86) 

     Taal 4 8 (200) 11 (275) 

5 J 4;6 16 ASS Datum/trainer 15-10-05/ Jolanda 15-04-05/ tr.1 o.s. 12-08-06/ tr.2 o.s. 

     Gew. gedrag 44 76 (172) 40 (91) 

     Ong. Gedrag 0 0 (-) 1 (-) 

     Taal 23 48 (208) 43 (187) 

6 J 5;4 20 ASS Datum/trainer 15-07-05/ Caroline Niet beschikbaar 03-06-06/ Caroline 

     Gew. gedrag 47  59 (126) 
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     Ong. Gedrag 22  18 (82) 

     Taal 23  16 (26) 

7 J 6;3 20 ASS Datum/trainer 06-01-07/ kring tr.  Niet beschikbaar 04-12-07/ Caroline 

     Gew. gedrag 37  98 (265) 

     Ong. Gedrag 9  3 (33) 

     Taal 12  31 (258) 

8 J 2;11 40 ASS Datum/trainer 02-10-04/ Caroline 15-04-05/ tr.1  o.s. 02-10-05/ tr. 2 o.s. 

     Gew. gedrag 19 105 (553) 26 (137) 

     Ong. Gedrag 21  34 (162) 9 (43) 

     Taal 5 20 (400) 20 (400) 

9 M 12,0 11 AS Datum/trainer 12-06-06/ Caroline 15-12-06/ tr.1 z.s. 25-06-07/ tr.2 o.s. 

     Gew. gedrag 65 91 (140) 54 (83) 

     Ong. Gedrag 25 38 (152) 23 (92) 

     Taal 11 41 (373) 33 (300) 

10 J 15;7 20 ASS Datum/trainer 29-08-06/ tr.1.z.s. 02-02-07/ tr.2.o.s. Niet beschikbaar 

     Gew. gedrag 61 63 (103)  

     Ong. Gedrag 21 3 (14)  

     Taal 18 12 (67)  

11 J 4;2 30 AS Datum/trainer 31-05-08/ Caroline 09-12-08/ Caroline Niet beschikbaar 

     Gew. gedrag 35 89 (354)  

     Ong. Gedrag 31 11 (35)  

     Taal 24 40 (167)  

12 M 3;4 40 AS Datum/trainer 15-2-06/moeder os 20-06-06/ Caroline Niet beschikbaar 

     Gew. gedrag 86 82 (95)  

     Ong. Gedrag 0 29 (-)  

     Taal 33 55 (167)  

13 J 3;0 10 ASS Datum/trainer 21-07-08/ Caroline 13-12-08/ tr.1 o.s. Niet beschikbaar 

     Gew. gedrag 39 40 (102)  

     Ong. Gedrag 6 11 (183)  

     Taal 1 7 (700)  

14 J 3;3 20 ASS Datum/trainer 17-07-08/ Caroline 01-04-09/ tr.1 o.s. Niet beschikbaar 

     Gew. gedrag 43 43 (100)  

     Ong. Gedrag 29 14 (48)  

     Taal 8 18 (225)  

15 J 4;5 14 ASS Datum/trainer 27-03-07/ tr.1 o.s. 28-09-07/ tr.1 o.s. 10-03-08/ tr. 2 o.s. 

     Gew. gedrag 39 32 (82) 36 (92) 

     Ong. Gedrag 11 2 (18) 16 (145) 

     Taal 0 20 (-) 20 (-) 
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Bijlage 4: SPSS-bestanden 

Wilcoxon Signed Ranks Test – ongewenst gedrag, gewenst gedrag, taal 

Ranks 

    N Mean Rank Sum of Ranks 

Negative Ranks 5(a) 5,00 25,00 

Positive Ranks 7(b) 7,57 53,00 

Ties 1(c)     

GEW2 - gewenst gedrag 

Total 13     

Negative Ranks 3(d) 5,67 17,00 

Positive Ranks 5(e) 3,80 19,00 

Ties 0(f)     

GEW3 - GEW2 

Total 8     

Negative Ranks 3(g) 2,67 8,00 

Positive Ranks 7(h) 6,71 47,00 

Ties 0(i)     

GEW3 - gewenst gedrag 

Total 10     

Negative Ranks 7(j) 6,07 42,50 

Positive Ranks 5(k) 7,10 35,50 

Ties 1(l)     

ONG2 - ongewenst 
gedrag 

Total 
13     

Negative Ranks 5(m) 5,80 29,00 

Positive Ranks 3(n) 2,33 7,00 

Ties 0(o)     

ONG3 - ONG2 

Total 8     

Negative Ranks 8(p) 6,13 49,00 

Positive Ranks 2(q) 3,00 6,00 

Ties 0(r)     

ONG3 - ongewenst 
gedrag 

Total 10     

Negative Ranks 2(s) 7,50 15,00 

Positive Ranks 11(t) 6,91 76,00 

Ties 0(u)     

TAAL2 - taal 

Total 13     

Negative Ranks 3(v) 4,50 13,50 

Positive Ranks 4(w) 3,63 14,50 

Ties 1(x)     

TAAL3 - TAAL2 

Total 8     

Negative Ranks 2(y) 4,25 8,50 

Positive Ranks 8(z) 5,81 46,50 

Ties 0(aa)     

TAAL3 - taal 

Total 10     

 

a GEW2 < gewenst gedrag 
b  GEW2 > gewenst gedrag 
c  GEW2 = gewenst gedrag 
d  GEW3 < GEW2 
e  GEW3 > GEW2 
f  GEW3 = GEW2 
g  GEW3 < gewenst gedrag 
h  GEW3 > gewenst gedrag 

i  GEW3 = gewenst gedrag 
j  ONG2 < ongewenst gedrag 
k  ONG2 > ongewenst gedrag 
l  ONG2 = ongewenst gedrag 
m  ONG3 < ONG2 
n  ONG3 > ONG2 
o  ONG3 = ONG2 
p  ONG3 < ongewenst gedrag 

q  ONG3 > ongewenst gedrag 
r  ONG3 = ongewenst gedrag 
s  TAAL2 < taal 
t  TAAL2 > taal 
u  TAAL2 = taal 
v  TAAL3 < TAAL2 
w  TAAL3 > TAAL2 
x  TAAL3 = TAAL2 
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y  TAAL3 < taal z  TAAL3 > taal aa  TAAL3 = taal 
Test Statistics(c) 

  

GEW2 - 

gewenst 

gedrag 

GEW3 - 

GEW2 

GEW3 - 

gewenst 

gedrag 

ONG2 - 

ongewens

t gedrag 

ONG3 - 

ONG2 

ONG3 - 

ongewens

t gedrag 

TAAL2 - 

taal 

TAAL3 - 

TAAL2 

TAAL3 - 

taal 

Z -1,100(a) -,140(a) -1,988(a) -,275(b) -1,540(b) -2,193(b) -2,133(a) -,085(a) -1,939(a) 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

,272 ,889 ,047 ,783 ,123 ,028 ,033 ,933 ,052 

a  Based on negative ranks. 

b  Based on positive ranks. 

c  Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test – verbale operanten  

Descriptive Statistics 
 

  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

echoic/mand 15 7,53 5,668 0 17 

EM2 13 7,85 6,176 0 20 

mand meer woorden 15 1,53 2,722 0 10 

MA2 13 2,77 4,126 0 13 

receptief 15 ,93 2,374 0 9 

RE2 13 3,54 5,060 0 16 

tact 1 woord 15 1,67 1,877 0 5 

TA2 13 4,92 7,365 0 20 

tact meer woorden 15 1,13 2,264 0 7 

TM2 13 2,23 4,952 0 17 

intraverbal 15 ,27 ,799 0 3 

INT2 13 ,85 2,478 0 9 

EM3 10 6,80 3,120 2 11 

MA3 10 2,00 2,160 0 7 

RE3 10 6,40 5,700 0 14 

TA3 10 3,40 4,766 0 13 

TM3 10 1,60 4,033 0 13 

INT3 10 ,40 ,699 0 2 

 
Ranks 

    N Mean Rank Sum of Ranks 

Negative Ranks 3(a) 8,50 25,50 

Positive Ranks 10(b) 6,55 65,50 

Ties 0(c)     

EM2 - echoic/mand 

Total 13     

Negative Ranks 3(d) 6,50 19,50 

Positive Ranks 5(e) 3,30 16,50 

Ties 0(f)     

EM3 - EM2 

Total 8     

Negative Ranks 5(g) 6,70 33,50 

Positive Ranks 5(h) 4,30 21,50 

EM3 - echoic/mand 

Ties 0(i)     
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Total 10     

Negative Ranks 4(j) 3,38 13,50 

Positive Ranks 4(k) 5,63 22,50 

Ties 5(l)     

MA2 - mand meer 
woorden 

Total 
13     

Negative Ranks 2(m) 4,00 8,00 

Positive Ranks 3(n) 2,33 7,00 

Ties 3(o)     

MA3 - MA2 

Total 8     

Negative Ranks 2(p) 2,50 5,00 

Positive Ranks 5(q) 4,60 23,00 

Ties 3(r)     

MA3 - mand meer 
woorden 

Total 10     

Negative Ranks 1(s) 7,00 7,00 

Positive Ranks 8(t) 4,75 38,00 

Ties 4(u)     

RE2 - receptief 

Total 13     

Negative Ranks 3(v) 3,17 9,50 

Positive Ranks 4(w) 4,63 18,50 

Ties 1(x)     

RE3 - RE2 

Total 8     

Negative Ranks 1(y) 2,50 2,50 

Positive Ranks 9(z) 5,83 52,50 

Ties 0(aa)     

RE3 - receptief 

Total 10     

Negative Ranks 2(bb) 3,50 7,00 

Positive Ranks 6(cc) 4,83 29,00 

Ties 5(dd)     

TA2 - tact 1 woord 

Total 13     

Negative Ranks 2(ee) 3,25 6,50 

Positive Ranks 2(ff) 1,75 3,50 

Ties 4(gg)     

TA3 - TA2 

Total 8     

Negative Ranks 3(hh) 2,83 8,50 

Positive Ranks 4(ii) 4,88 19,50 

Ties 3(jj)     

TA3 - tact 1 woord 

Total 10     

Negative Ranks 2(kk) 1,50 3,00 

Positive Ranks 3(ll) 4,00 12,00 

Ties 8(mm)     

TM2 - tact meer woorden 

Total 13     

Negative Ranks 1(nn) 3,00 3,00 

Positive Ranks 3(oo) 2,33 7,00 

Ties 4(pp)     

TM3 - TM2 

Total 8     

Negative Ranks 1(qq) 1,50 1,50 

Positive Ranks 2(rr) 2,25 4,50 

Ties 7(ss)     

TM3 - tact meer woorden 

Total 10     

INT2 - intraverbal Negative Ranks 1(tt) 2,00 2,00 
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Positive Ranks 3(uu) 2,67 8,00 

Ties 9(vv)     

Total 13     

Negative Ranks 1(ww) 2,00 2,00 

Positive Ranks 2(xx) 2,00 4,00 

Ties 5(yy)     

INT3 - INT2 

Total 8     

Negative Ranks 1(zz) 2,00 2,00 

Positive Ranks 3(aaa) 2,67 8,00 

Ties 6(bbb)     

INT3 - intraverbal 

Total 10     

a  EM2 < echoic/mand 
b  EM2 > echoic/mand 
c  EM2 = echoic/mand 
d  EM3 < EM2 
e  EM3 > EM2 
f  EM3 = EM2 
g  EM3 < echoic/mand 
h  EM3 > echoic/mand 
i  EM3 = echoic/mand 
j  MA2 < mand meer woorden 
k  MA2 > mand meer woorden 
l  MA2 = mand meer woorden 
m  MA3 < MA2 
n  MA3 > MA2 
o  MA3 = MA2 
p  MA3 < mand meer woorden 
q  MA3 > mand meer woorden 
r  MA3 = mand meer woorden 

s  RE2 < receptief 
t  RE2 > receptief 
u  RE2 = receptief 
v  RE3 < RE2 
w  RE3 > RE2 
x  RE3 = RE2 
y  RE3 < receptief 
z  RE3 > receptief 
aa  RE3 = receptief 
bb  TA2 < tact 1 woord 
cc  TA2 > tact 1 woord 
dd  TA2 = tact 1 woord 
ee  TA3 < TA2 
ff  TA3 > TA2 
gg  TA3 = TA2 
hh  TA3 < tact 1 woord 
ii  TA3 > tact 1 woord 
jj  TA3 = tact 1 woord 

kk  TM2 < tact meer woorden 
ll  TM2 > tact meer woorden 
mm  TM2 = tact meer woorden 
nn  TM3 < TM2 
oo  TM3 > TM2 
pp  TM3 = TM2 
qq  TM3 < tact meer woorden 
rr  TM3 > tact meer woorden 
ss  TM3 = tact meer woorden 
tt  INT2 < intraverbal 
uu  INT2 > intraverbal 
vv  INT2 = intraverbal 
ww  INT3 < INT2 
xx  INT3 > INT2 
yy  INT3 = INT2 
zz  INT3 < intraverbal 
aaa  INT3 > intraverbal 
bbb  INT3 = intraverba

l 
 
Test Statistics(c) 
 

 

 a  Based on negative ranks. b  Based on positive ranks. c  Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

EM2 - 
echoic/
mand EM3 - EM2 

EM3 - 
echoic/mand 

MA2 - mand 
meer 
woorden MA3 - MA2 

MA3 - mand 
meer 
woorden 

RE2 - 
receptief RE3 - RE2 

Z -
1,407(a

) 
-,211(b) -,614(b) -,634(a) -,135(b) -1,552(a) -1,843(a) -,762(a) 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

,159 ,833 ,539 ,526 ,893 ,121 ,065 ,446 

RE3 - 
receptief 

TA2 - tact 
1 woord TA3 - TA2 

TA3 - tact 
1 woord 

TM2 - tact 
meer 
woorden TM3 - TM2 

TM3 - tact 
meer 
woorden 

INT2 - 
intraverbal INT3 - INT2 

INT3 - 
intraverbal 

-2,567(a) -1,560(a) -,552(b) -,931(a) -1,225(a) -,736(a) -,816(a) -1,134(a) -,577(a) -1,134(a) 

,010 ,119 ,581 ,352 ,221 ,461 ,414 ,257 ,564 ,257 
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Mann-Whitney-U-Test – aantal uren training per week 

 
Ranks 
 

  upwgroep N Mean Rank Sum of Ranks 

minder dan 20 upw 7 6,14 43,00 

20 upw of meer 6 8,00 48,00 

Gew2/Gew1 

Total 13     

minder dan 20 upw 6 4,50 27,00 

20 upw of meer 4 7,00 28,00 

Gew3/Gew1 

Total 10     

minder dan 20 upw 6 6,83 41,00 

20 upw of meer 5 5,00 25,00 

Ong2/Ong1 

Total 11     

minder dan 20 upw 4 6,13 24,50 

20 upw of meer 4 2,88 11,50 

Ong3/Ong1 

Total 8     

minder dan 20 upw 6 5,67 34,00 

20 upw of meer 6 7,33 44,00 

TAAL2/TAAL1 

Total 12     

minder dan 20 upw 5 4,60 23,00 

20 upw of meer 4 5,50 22,00 

TAAL3/TAAL1 

Total 9     

 
Test Statistics(b) 
 

  Gew2/Gew1 Gew3/Gew1 Ong2/Ong1 Ong3/Ong1 TAAL2/TAAL1 TAAL3/TAAL1 

Mann-Whitney U 15,000 6,000 10,000 1,500 13,000 8,000 

Wilcoxon W 43,000 27,000 25,000 11,500 34,000 23,000 

Z -,857 -1,279 -,913 -1,888 -,803 -,490 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,391 ,201 ,361 ,059 ,422 ,624 

Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] ,445(a) ,257(a) ,429(a) ,057(a) ,485(a) ,730(a) 

a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: upwgroep 
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Mann-Whitney-U-Test – leeftijd 

 
Ranks 
  

  lftgroep N Mean Rank Sum of Ranks 

jonger dan 4 7 6,86 48,00 

ouder dan 4 6 7,17 43,00 

Gew2/Gew1 

Total 13     

jonger dan 4 3 5,67 17,00 

ouder dan 4 7 5,43 38,00 

Gew3/Gew1 

Total 10     

jonger dan 4 6 7,50 45,00 

ouder dan 4 5 4,20 21,00 

Ong2/Ong1 

Total 11     

jonger dan 4 3 2,67 8,00 

ouder dan 4 5 5,60 28,00 

Ong3/Ong1 

Total 8     

jonger dan 4 7 7,00 49,00 

ouder dan 4 5 5,80 29,00 

TAAL2/TAAL1 

Total 12     

jonger dan 4 3 7,33 22,00 

ouder dan 4 6 3,83 23,00 

TAAL3/TAAL1 

Total 9     

 
 

 
Test Statistics(b) 
 

  Gew2/Gew1 Gew3/Gew1 Ong2/Ong1 Ong3/Ong1 TAAL2/TAAL1 TAAL3/TAAL1 

Mann-Whitney U 20,000 10,000 6,000 2,000 14,000 2,000 

Wilcoxon W 48,000 38,000 21,000 8,000 29,000 23,000 

Z -,143 -,114 -1,643 -1,650 -,570 -1,807 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,886 ,909 ,100 ,099 ,568 ,071 

Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] ,945(a) 1,000(a) ,126(a) ,143(a) ,639(a) ,095(a) 

a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: lftgroep 
 

 


