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1. Het betrekken van leerkrachten bij de socialevaardigheidstraining van kinderen met een 

autismespectrumstoornis is van toegevoegde waarde om de sociale vaardigheden van 
kinderen in een schoolse situatie te verbeteren. 
 

2. Betrekken van ouders en leerkrachten bij de socialevaardigheidstraining van kinderen met 
een autismespectrumstoornis versterkt de langetermijneffecten niet.  
 

3. De beoordeling van sociaal gedrag door verschillende informanten (ouders, leerkracht, 
onafhankelijke observator) is nodig om goed inzicht te krijgen in de effectiviteit van een 
socialevaardigheidstraining voor kinderen met een autismespectrumstoornis.  
 

4. Kinderen met een autismespectrumstoornis reageren verschillend op een 
socialevaardigheidstraining. Voor kinderen met een autismespectrumstoornis en bijkomende 
klachten (bijvoorbeeld angstklachten) is het beloop minder goed en lijkt het relevant om 
interventies gericht op deze bijkomende problematiek toe te voegen. 

 
5. Het observeren van sociaal gedrag van kinderen met een autismespectrumstoornis in een 

naturalistische, ongestructureerde situatie op school is van toegevoegde waarde voor het 
meten van sociale vaardigheden als aanvulling op andere meetinstrumenten van sociaal 
gedrag. 
 

6. Zelfs bij relatief hoog-functionerende kinderen met een autismespectrumstoornis van wie 
ouders in vergelijking met andere klinische groepen relatief weinig ouderlijke stress ervaren, 
is er een relatie tussen die ervaren stress en internaliserend en externaliserend gedrag van 
hun kind. 

 
7. Het is een uitdagende missie om ouders en kinderen te werven voor een gerandomiseerd 

klinisch onderzoek naar een socialevaardigheidstraining met een care-as-usual conditie 
(zonder socialevaardigheidstaining). Echter, dit type studies is onontbeerlijk om professionals 
in de praktijk goede aanbevelingen te kunnen doen over het inzetten van een 
socialevaardigheidstraining.  

 
 
 


