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EEN VOORBEELD 

Mira, 14 jaar. Derde klas van de middelbare school.  

Vanaf baby snel boos. Nu zo vlug kwaad dat ouders het niet meer weten. 



DRIE MOGELIJKE “PROBLEEM” GEBIEDEN BIJ ASS 

•  Sociale interactie 

•  Sociale communicatie 

•  Sociale verbeeldingskracht 



COMMUNICATIE KAN VERWARREND ZIJN 

•  Verbaal en nonverbaal ontcijferen van 
taal 

•  Taal letterlijk nemen 

•  Weinig houvast aan context 

•  Vertraagde informatie verwerking 

•  Moeite om flexibel na te denken 

•  Moeite met temmen van gevoelens en 
gedachten 

•  Moeite met sociale verbeelding; 
voorstellen van dingen die je niet kunt 
zien of gezien kan hebben, zoals de 
toekomst en ‘stel dat’ 

•  Moeite met verschil ik en de ander 

•  Moeite met problemen oplossen 



THEORY OF MIND 

•  Begrijpen dat er een ander dan jezelf is 

•  Begrijpen dat de ander andere dingen 
ziet en voelt 

•  Je inleven in de ander 



COMMUNICATIEPROBLEMEN 

•  Matig geheugen 

•  Plan matig denken lastig 

•  In losse delen dingen onthouden ipv 
gehele filmpje 

•  Verschil verbaal en non verbaal lastig 

•  Ik ben heel belangrijk 

•  Korte boodschappen 

•  Stap voor stap pictogram 

•  Knip het in hapklare brokken en noem 
zelf dat er verbanden bestaan 

•  Probeer sarcasme en boze mimiek te 
vermijden 

•  Benoem dat er anderen bestaan die 
andere dingen willen 

 



EVEN TERUG NAAR MIRA 

 

ü Weinig houvast aan context 

ü Flexibel nadenken moeilijk 

ü Moeite om gevoelens te temmen 

ü Moeite met sociale verbeelding 

ü Ik en de ander is lastig 

ü Neemt taal letterlijk 

ü Onderscheid ik-ander moeilijk 

ü Moeite met problemen oplossen 

ü Oorzaak-gevolg lastig 

ü Trage denker 



EXECUTIEVE FUNCTIES 

-  Responsinhibitie (kunnen stoppen) 

-  Werkgeheugen 

-  Emotieregulatie 

-  Flexibiliteit 

-  Volgehouden aandacht/concentratie 



EXECUTIEVE FUNCTIES 

•  Taakinhibitie 

•  Doelgericht gedrag 

•  Timemanagement 

•  Planning/ prioriteiten stellen 

•  Organisatie, stap voor stap 

•  Leren van gemaakte fouten 

•  Metacognitie 



EXECUTIEVE FUNCTIES MINDER GOED AFGESTELD 

•  AD(H)D 

•  Autisme 

•  Traumatische hersenbeschadigingen 

•  Slaapstoornissen 

•  Angst 

•  Stemmingsproblemen 

•  Verslaving  

•  PTSS 



SENSORISCHE PROBLEMEN; OVER- OF 
ONDERGEVOELIG 

•  Zien 

•  Horen  

•  Ruiken  

•  Proeven 

•  Voelen 

•  Evenwicht 

•  Bewust zijn van je lichaam 



VAAK HEEFT HEFTIG NEGATIEF GEDRAG TE MAKEN 
MET SENSORISCHE PROBLEMEN 

Gehoor is het meest voorkomende 
probleem bij ASS. Goed om er rekening 
mee te houden. 





“GEWONE” WERELD 

Voor mensen met ASS vaak onbegrijpelijk, 
onvoorspelbaar en dus beangstigend. Veel 
mensen reageren op angst door boos te 
worden. Vaak heftig boos.  



VOORSPELBAARHEID VAN DE WERELD VERGROTEN 

Eigen routine en rituelen 



LASTIG GENOEG 

Combinatie 

1.  Angstig vanwege onvoorspelbaarheid 
van de wereld om je heen 

2.  Minder grip op je eigen gedrag en 
gevoel  

Grotere kans op  

Conflict 



HOE VERMINDER JE EXPLOSIE GEVAAR? 



HOE VERMINDER JE EXPLOSIEF GEVAAR? 

Zorg dat je kind de wereld om zich heen 
beter gaat begrijpen. 

Dat kan alleen als jij de wereld van je kind 
begrijpt; 

•  Theory of mind 

•  Sociale coherentie 

•  Executieve functies 

•  Sociale gevoeligheid 



BELANGRIJKE GEDACHTE 

•  Je kind is niet expres explosief 

•  Het is een onhandige reactie op een 
voor je kind overspoelende gebeurtenis 

 



OMGAAN MET EXPLOSIE GEVAAR 

•  Ken u zelf 

•  Ken uw kind (wat vindt íe lastig?) 

•  Rust, Reinheid en Regelmaat op orde? 

•  Slapen en eten op orde? 

•  Sensorische overbelasting uitgesloten? 

•  En hoe staat het er mee buiten de deur? 



ACTIEF LUISTEREN              GOED KIJKEN 

Wat zeg je? 

•  Wie 

•  Wat 

•  Welke 

•  Waar  

•  Wanneer 

•  Hoe 

 

Wat gebeurt er? 

•  Gebeurtenis- 

•  Gedachte- 

•  Gevoel- 

•  Gedrag- 

•  Gevolg 



COMMUNICATIE 

Luisteren heel belangrijk! •  Maak oog contact 

•  Zit/sta er geïnteresseerd bij 

•  Luister en kijk naar de ander 

•  Ik ben nieuwsgierig hoe het verder gaat 

•  Geen verhalen over jezelf 

•  Controleer eigen emoties 

•  Neem de tijd om het te begrijpen 



MAAK ONTREGELD GEDRAG MEER 



SOCIALE INTERACTIES BETER GAAN BEGRIJPEN 

•  Leer je kind spelen door het samen te doen 

•  Schakel hulp in van andere kinderen als speelmaatje/model 

•  Maak een veilige uitrustplek 

•  Volg je kind in zijn communicatie 

•  Accepteer wat sociaal al kan en wat nog niet 

•  Heb een sociaal noodplan achter de hand 

•  Lees samen verhalen over hoe je met elkaar omgaat 

•  Kijk samen filmpjes en geef sociale ondertiteling 

•  En wat nog meer? 

 



MINDER VERWARRING DOOR OVERZICHT 

•  Maak van details een geheel 

•  Ga samen puzzelen 

•  Maak een dag/week planning met bv picto’s 

•  Maak foto’s van de dag 

•  Maak foto’s van mooie momenten voor slechte tijden 

•  Maak een “Waar vind ik wat ik nodig heb?” boek 

•  Maak een handleiding boek voor lastige dingen, zoals opruimen, bed opmaken 

•  Hou zelf ook van regelmaat (of doe alsof) 

•  En wat nog meer? 



MINDER VERWARRING DOOR DUIDELIJKHEID 

•  Doe wat je zegt  

•  Blijf consequent 

•  Veranderingen stap voor stap invoeren 

•  Gebruik de ‘fiep’ positief 

•  Vermijd open vragen (Dus liever niet ‘ga je mee?’, 

     ‘wat wil je op je brood?’) 

•  Geef ondertiteling bij gebeurtenissen ook qua gevoelens 

•  Houd rekening met de sensorische gewaarwording 

•  En wat nog meer? 



DE VULKAAN 



DE KAST 



DE EMOTIETHERMOMETER 





VALKUIL BIJ STAPPENPLAN 

•  Dingen uit handen nemen door ergernis 
of gemakzucht 

•  Dingen uit handen nemen omdat je 
ervaren hebt dat je kind het (nog) niet 
kan 

•  Wel willen helpen maar niet doorzetten 
(vergeten, tijdgebrek)  

•  Moeite met confrontatie aangaan (zielig, 
schuldgevoel) 

•  Stappen te groot 
•  Passen niet bij ontwikkelingsniveau 
•  Te veel in een keer willen veranderen 



NATUURLIJK ZULLEN ER CONFLICTEN BLIJVEN 
KOMEN! 

•  Zie dat als de gang der dingen en niet als 
je eigen falen of dat van je kind 

•  Zorg voor afname van prikkels; 
spanningsniveau laten dalen, wereld veilig 
en voorspelbaar maken, als angst minder 
wordt gaat ontregeld gedrag ook naar 
beneden 

•  Straf niet tijdens uitbarsting 

•  Bespreek als er rust is wat jullie er van 
geleerd hebben 

•  Oefenen wat je kunt doen tijdens een 
conflict in tijden dat het rustig is 



HOUD MOED!!!! 

  

 “Een traag groeiende boom kan zich uiteindelijk tot de hoogste boom ontwikkelen.” 

     

 Jelle Jolles 



MUST SEE! 



ENKELE HANDIGE TITELS 



BEDANKT VOOR DE 
AANDACHT 
 

 

 

 

ANNEKE.EENHOORN@DEPRAKTIJK.NL 


