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Inleiding 

In dit proefschrift is het taalbegrip onderzocht van kinderen met een autisme spectrum 

stoornis (ASS). ASS is een psychiatrische ontwikkelingsstoornis. Kinderen met ASS kennen 

problemen in de sociale communicatie en interactie en laten beperkte, stereotiepe patronen 

van gedrag, interesses en activiteiten zien. De problemen in de sociale communicatie en 

interactie komen waarschijnlijk (deels) voort uit het feit dat kinderen met ASS moeite 

hebben om te begrijpen dat iemand anders mogelijk iets anders ziet, denkt, weet of voelt. Ze 

vinden het moeilijk om zich te verplaatsten in het perspectief van een ander persoon. 

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat kinderen met ASS het moeilijk vinden 

om zich te verplaatsen in een visueel, cognitief of affectief perspectief van iemand anders. 

Dit proefschrift richt zich op perspectief nemen in taal. Het doel was te ontdekken of 

kinderen met ASS problemen hebben met taalbegrip doordat ze moeite hebben om zich te 

verplaatsten in het talige perspectief van iemand anders. 

Er zijn verschillende taaluitingen waarbij het nodig is om als spreker of luisteraar 

rekening te houden met het perspectief van de ander. Dit is bijvoorbeeld nodig voor het 

begrip van idiomatische en ironische uitdrukkingen. Kinderen met ASS vinden de figuurlijke 

betekenis van dit soort uitdrukkingen lastig en nemen ze daarom vaak letterlijk. Ze begrijpen 

bijvoorbeeld niet dat met een idiomatische uitdrukking zoals ‘Ik heb vlinders in mijn buik’, de 

spreker niet letterlijk bedoelt dat hij vlinders in zijn buik heeft, maar dat hij verliefd is. 

Waarschijnlijk staat de moeilijkheid om zich als luisteraar te verplaatsen in de spreker het 

begrip in de weg van de figuurlijke betekenis, namelijk dat de spreker verliefd is. Zonder de 

vaardigheid van perspectief nemen zal een kind met ASS niet zoeken naar deze figuurlijke 

betekenis. 

Perspectief nemen in taal lijkt ook nodig te zijn voor bijvoorbeeld het gebruik van de 

persoonlijke voornaamwoorden ik en jij. De verwijzing van deze voornaamwoorden is 

afhankelijk van wie de spreker is en wie de luisteraar. Deze rollen wisselen telkens in een 

gesprek, waardoor de verwijzing van een voornaamwoord ook wisselt. Wanneer een kind 

zegt ‘Ik wil een koekje’, dan verwijst ik naar het kind. Wanneer de moeder antwoordt ‘Ik 

denk het niet’, dan verwijst ik naar de moeder. Hele jonge kinderen draaien deze 

voornaamwoorden weleens om. Als spreker verzuimen ze om van perspectief te wisselen en 
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gebruiken ze ik om te verwijzen naar een ander (bijvoorbeeld door hun moeder ik te 

noemen) of gebruiken ze jij om naar zichzelf te verwijzen (bijvoorbeeld in de uiting ‘Mama, 

jij hebt in je luier geplast’). Kinderen met ASS, en met name kinderen met ASS met een lage 

intelligentie, draaien deze voornaamwoorden vaker en ook gedurende een langere periode 

om dan kinderen zonder ASS. 

 

Onderzoeksdoelen 

In alle bovengenoemde voorbeelden lijkt het nodig om als spreker of luisteraar rekening te 

houden met het perspectief van de ander. In dit proefschrift is onderzocht of kinderen met 

ASS taalproblemen laten zien door moeilijkheden met perspectief nemen in taal. Het 

belangrijkste doel van dit proefschrift was te onderzoeken of kinderen met ASS meer moeite 

hebben dan kinderen zonder ASS met de interpretatie van taaluitingen waarbij veronderstelt 

werd dat perspectief nemen van belang is. Dit zijn de volgende drie taaluitingen: 1) de 

persoonlijke voornaamwoorden ik en jij (hoofdstuk 3); 2) de ruimtelijke voorzetsels voor en 

achter (hoofdstuk 4); 3) de nevenschikkers van tijd voordat en nadat (hoofdstuk 5). 

 Het tweede doel van dit proefschrift was te onderzoeken welke cognitieve 

vaardigheden zouden kunnen bijdragen aan perspectief nemen in taal, in het bijzonder de 

vaardigheid om als luisteraar rekening te houden met het perspectief van de spreker. Het 

proces van perspectief nemen bestaat uit meerdere acties; het activeren en representeren 

van je eigen perspectief, het verplaatsen naar het perspectief van iemand anders en hierbij 

zowel je eigen perspectief als het perspectief van de ander onthouden, en het onderdrukken 

van je eigen perspectief zodat je in staat bent om het perspectief van de ander in te nemen. 

Allereerst werd verwacht dat Theory of Mind (ToM) hiervoor nodig is. ToM, ook wel 

cognitief perspectief nemen genoemd, is het vermogen om je te kunnen verplaatsen in de 

gedachten van een ander persoon en op basis van deze informatie het gedrag van die 

persoon te voorspellen. De verwachting was dat ToM nodig is om te begrijpen dat het 

perspectief van een ander persoon zou kunnen verschillen van je eigen perspectief. Verder 

werd verwacht dat werkgeheugen, dat is het vermogen om informatie korte tijd actief te 

houden terwijl een andere taak wordt uitgevoerd, nodig is om beide perspectieven te 

kunnen onthouden. Daarnaast is cognitieve inhibitie, het vermogen om irrelevantie 
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informatie te onderdrukken, mogelijk nodig om je eigen perspectief te onderdrukken. Tot 

slot werd verwacht dat cognitieve flexibiliteit, het vermogen om flexibel te kunnen wisselen 

tussen verschillende gedachten of acties, nodig is om te kunnen wisselen tussen je eigen 

perspectief en het perspectief van de ander. Er werd in dit proefschrift onderzocht of deze 

vier cognitieve vaardigheden, ToM, werkgeheugen, cognitieve inhibitie en cognitieve 

flexibiliteit, zouden kunnen bijdragen aan perspectief nemen in taal. Kinderen met ASS 

hebben vaak problemen met deze vier cognitieve vaardigheden. In dit proefschrift werd 

onderzocht of dit zou kunnen verklaren waarom kinderen met ASS meer moeite hebben dan 

kinderen zonder ASS met de interpretatie van taaluitingen waarbij perspectief nemen van 

belang is. 

 

Onderzoeksopzet 

Aan dit onderzoek hebben 91 Nederlandse kinderen tussen 6 en 12 jaar oud deelgenomen: 

48 kinderen met ASS en 43 kinderen zonder ASS. Alle kinderen in de ASS-groep hebben een 

IQ van groter dan 75 en zijn door clinici gediagnosticeerd met ASS. In dit onderzoek zijn het 

Autisme Diagnostisch Observatie Schema (ADOS) en het Autisme Diagnostisch Interview-

Revised (ADI-R) bij alle kinderen en hun ouders afgenomen om de diagnose van ASS te 

bevestigen. De diagnose van twee kinderen met ASS werd niet bevestigd. Uit de ADOS kwam 

bij één kind, waarvan verwacht werd dat het geen ASS-diagnose zou hebben, toch de 

diagnose ASS naar voren. Op basis van deze afnames werden de data van deze drie kinderen 

niet meegenomen in de analyses van dit onderzoek. 

 Er zijn bij alle kinderen drie taaltaken afgenomen om het begrip van de persoonlijke 

voornaamwoorden ik en jij, de ruimtelijke voorzetsels voor en achter en de nevenschikkers 

van tijd voordat en nadat te onderzoeken. Daarnaast zijn er cognitieve taken afgenomen om 

ToM, werkgeheugen, cognitieve inhibitie, cognitieve flexibiliteit en verbale vaardigheden te 

meten. Het IQ van elk kind werd geschat op basis van de afname van twee subtesten van 

een volledige IQ-test. 

 De resultaten van dit onderzoek worden beschreven in dit proefschrift. In hoofdstuk 

2 wordt het onderzoek naar de ToM-vaardigheden van kinderen met ASS besproken. In de 

hoofdstukken 3, 4 en 5 wordt het onderzoek besproken naar hoe kinderen met ASS 
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taaluitingen interpreteren, waarbij verwacht werd dat voor de interpretatie van deze 

taaluitingen perspectief nemen van belang is. Dit zijn de persoonlijke voornaamwoorden ik 

en jij (hoofdstuk 3), de ruimtelijke voorzetsels voor en achter (hoofdstuk 4) en de 

nevenschikkers van tijd voordat en nadat (hoofdstuk 5). 

 

Hoofdstuk 2: De Theory of Mind-vaardigheden van kinderen met ASS 

In hoofdstuk 2 zijn de ToM-vaardigheden van kinderen met ASS onderzocht op basis van 

zowel een verbale ToM-taak als een laag-verbale ToM-taak. De verbale ToM-taak bestond 

uit verhaaltjes over een aantal personen, ondersteund door plaatjes. Het kind moest zich 

verplaatsen in de gedachten van deze personen om op basis van die kennis hun gedrag te 

voorspellen. De laag-verbale ToM taak was een strategische knikkertaak, in de vorm van een 

computerspelletje, waarbij het kind zich moest verplaatsen in het perspectief van de 

computer om te voorspellen welke keuzes de computer zou maken. Op basis van die 

voorspellingen kon het kind de beste keuzes voor zichzelf bepalen. Het doel van dit 

hoofdstuk was te onderzoeken of kinderen met ASS minder ToM-problemen laten zien 

wanneer de verbale vaardigheden die nodig zijn om een ToM-taak uit te voeren laag zijn. 

Daarnaast is onderzocht of individuele verschillen in verbale vaardigheden, IQ, 

werkgeheugen, cognitieve inhibitie en cognitieve flexibiliteit verschillen in ToM-

vaardigheden tussen kinderen zouden kunnen verklaren. De resultaten lieten zien dat 

kinderen met ASS meer ToM-problemen hebben dan kinderen zonder ASS in zowel verbale 

als laag-verbale ToM-taken. Werkgeheugen, IQ en verbale vaardigheden zijn nodig om een 

verbale ToM-taak uit te kunnen voeren. Daarnaast bleek dat cognitieve inhibitie en IQ nodig 

zijn voor het voltooien van een laag-verbale ToM-taak. Echter, al deze cognitieve 

vaardigheden verklaarden niet waarom kinderen met ASS meer ToM-problemen laten zien 

dan kinderen zonder ASS. De ToM-problemen in kinderen met ASS konden ook niet 

toegeschreven worden aan minder goede verbale vaardigheden, lagere cognitieve inhibitie, 

cognitieve flexibiliteit, werkgeheugen of een lager IQ. De conclusie die uit dit hoofdstuk 

getrokken kon worden is dat kinderen met ASS fundamentele ToM-problemen hebben. 
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Hoofdstuk 3: Het begrip van de persoonlijke voornaamwoorden ik en jij 

In hoofdstuk 3 is het begrip van de persoonlijke voornaamwoorden ik en jij in directe en 

indirecte rede onderzocht in kinderen met ASS en kinderen zonder ASS. Eerdere studies 

lieten zien dat in taalproductie kinderen met ASS vaker en langer dan kinderen zonder ASS ik 

en jij omdraaien. Ze gebruiken ik om te verwijzen naar andere personen en jij om naar 

zichzelf te verwijzen. In dit hoofdstuk is onderzocht of kinderen ook in hun taalbegrip de 

betekenissen van ik en jij omdraaien. Hierbij is gekeken naar de interpretatie van ik en jij in 

directe en indirecte rede.  

Als een spreker de uiting van iemand anders wil rapporteren, dan kan dat in directe 

rede (1) of in indirecte rede (2): 

 

(1) Directe rede: ‘James zei: “Jij hebt de prijs gewonnen”. 

(2) Indirecte rede: James zei dat ik de prijs gewonnen heb. 

 

 In indirecte rede (voorbeeld 2) verwijst ik naar de spreker. Om erachter te komen 

naar wie jij in directe rede (voorbeeld 1) verwijst, is het nodig dat de luisteraar het 

perspectief van de huidige spreker verruilt voor dat van de oorspronkelijke spreker (James). 

Wanneer de luisteraar deze perspectiefwissel niet maakt, dan zal hij denken dat jij naar 

zichzelf verwijst in plaats van naar de spreker. De luisteraar interpreteert dan jij in directe 

rede op dezelfde manier als jij in indirecte rede. De verwachting was dat bij de interpretatie 

van ik en jij in directe rede kinderen moeite hebben om van perspectief te wisselen, en dat 

bovendien kinderen met ASS nog meer moeite hebben dan kinderen zonder ASS om deze 

perspectiefwissel te maken. Als gevolg hiervan zullen ze voornaamwoorden omdraaien en ik 

als jij en jij als ik interpreteren.  

Kinderen met ASS blijken inderdaad meer moeite te hebben dan kinderen zonder ASS 

met de interpretatie van ik en jij in directe rede, waardoor ze ik als jij en jij als ik 

interpreteren. In dit hoofdstuk zijn verschillende verklaringen onderzocht die het omdraaien 

van voornaamwoorden kunnen verklaren. De verwachting was dat, net als bij het gebruik 

van voornaamwoorden, de vaardigheid van perspectief nemen van belang is voor het begrip 

van voornaamwoorden. De resultaten lieten zien dat goede ToM-vaardigheden helpen bij 
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het begrip van ik en jij in directe rede. Doordat kinderen met ASS minder goede ToM-

vaardigheden hebben dan kinderen zonder ASS, hebben ze waarschijnlijk ook meer 

problemen met de interpretatie van ik en jij in directe rede. Naast ToM-vaardigheden helpen 

verbale vaardigheden, werkgeheugen en IQ bij het begrip van ik en jij in het algemeen.  

De conclusie van hoofdstuk 3 was dat kinderen met ASS moeite hebben met het 

begrip van ik en jij in directe rede. Dit komt waarschijnlijk doordat ze problemen hebben om 

het perspectief van een ander in te nemen. Het probleem met perspectief nemen zou tevens 

de verklaring kunnen zijn voor het vaker en langer omdraaien van ik en jij in taalproductie 

door kinderen met ASS. In de klinische diagnose van ASS zouden omdraaiingen van 

voornaamwoorden beter geclassificeerd kunnen worden als een probleem in de sociale 

communicatie en interactie dan een beperkt, stereotiep patroon van gedrag zoals het nu 

geclassificeerd wordt. 

 

Hoofdstuk 4: Het begrip van de ruimtelijke voorzetsels voor en achter  

In hoofdstuk 4 is het begrip van de ruimtelijke voorzetsels voor en achter onderzocht vanuit 

het visuele perspectief van het kind als luisteraar en vanuit het contrasterende visuele 

perspectief van de spreker. Deze voorzetsels kunnen gebruikt worden om de positie van 

twee voorwerpen ten opzichte van elkaar aan te geven, zoals in zin (3): 

 

(3) De bal ligt voor de hoed. 

 

De interpretatie van het voorzetsel voor in zin (3) hangt af de ruimtelijke positie van de 

spreker en de luisteraar. Wanneer vanuit het visuele perspectief van de spreker de bal voor 

de hoed ligt, dan ligt vanuit een contrasterend visueel perspectief de bal achter de hoed. Uit 

een pilotstudie met volwassenen bleek dat het als luisteraar nodig is om je te verplaatsen in 

het perspectief van de spreker om voor en achter op een volwassen manier te interpreteren. 

Dit betekent dat wanneer de luisteraar zin (3) hoort, en vanuit zijn perspectief ligt de bal 

achter de hoed, de luisteraar voor zal interpreteren vanuit het visuele perspectief van de 

spreker. De verwachting in dit hoofdstuk was dat kinderen met ASS meer dan kinderen 

zonder ASS voor en achter interpreteren vanuit hun eigen perspectief, in plaats van vanuit 
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het perspectief van de spreker. Deze verwachting werd niet ondersteund door de resultaten. 

Zowel kinderen met ASS als kinderen zonder ASS interpreteren voor en achter voornamelijk 

vanuit hun eigen perspectief in plaats van vanuit het contrasterende perspectief van de 

spreker. 

Verder is in dit hoofdstuk onderzocht welke cognitieve vaardigheden zouden kunnen 

bijdragen aan een volwassen interpretatie van ruimtelijke voorzetsels. De resultaten lieten 

zien dat goede ToM-vaardigheden bijdragen aan een volwassen interpretatie van ruimtelijke 

voorzetsels vanuit het eigen visuele perspectief als luisteraar en vanuit het contrasterende 

visuele perspectief van de spreker. Verder dragen cognitieve inhibitie en cognitieve 

flexibiliteit bij aan de vaardigheid om je als luisteraar te verplaatsen in het perspectief van de 

spreker om voor en achter te interpreteren vanuit dit perspectief. Hieruit kan geconcludeerd 

worden dat cognitieve inhibitie en cognitieve flexibiliteit mogelijk alleen nodig zijn bij visueel 

perspectief nemen en niet bij perspectief nemen in taal. 

De conclusie die uit hoofdstuk 4 getrokken kon worden is dat niet alleen jonge 

kinderen, en ook niet alleen kinderen met ASS, maar alle kinderen tot de adolescentie 

ruimtelijke voorzetsels voornamelijk vanuit hun eigen perspectief interpreteren. De 

voorzetsels voor en achter zijn ambigue waardoor een interpretatie mogelijk is vanuit zowel 

het perspectief van de luisteraar als het contrasterende perspectief van de spreker. Dit 

betekent dat het niet perse nodig is om als luisteraar van perspectief te wisselen om 

voorzetsels te interpreteren. Om van perspectief te kunnen wisselen zijn cognitieve 

vaardigheden nodig zoals cognitieve inhibitie en cognitieve flexibiliteit. Een interpretatie 

vanuit het eigen perspectief kost minder cognitieve moeite en is makkelijker uit te voeren. 

Hoewel volwassenen het perspectief van de luisteraar innemen, kiezen kinderen tot de 

adolescentie waarschijnlijk voornamelijk de optie die de minste cognitieve moeite kost, 

namelijk door ruimtelijke voorzetsels vanuit hun eigen perspectief te interpreteren. 

 

Hoofdstuk 5: Het begrip van de nevenschikkers van tijd voordat en nadat 

In Hoofdstuk 5 is het begrip van de nevenschikkers van tijd voordat en nadat onderzocht. 

Een spreker kan kiezen om voordat of nadat te gebruiken om de volgorde van 

gebeurtenissen in hun volgorde in tijd (congruent) of in omgekeerd volgorde (incongruent) 
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aan te geven. In zin (4) en zin (5) klom iemand eerst in een boom en las daarna een boek:  

 

(4) Voordat-incongruent: Voordat hij het boek las, klom hij in de boom. 

(5) Voordat-congruent: Hij klom in de boom voordat hij het boek las. 

 

Uit eerder onderzoek bleek dat kinderen zonder ASS meer moeite hebben met de 

interpretatie van zin (4) dan zin (5). Dit zou kunnen komen doordat extra cognitieve moeite 

nodig is om te begrijpen in welke volgorde in tijd de gebeurtenissen in zin (4) plaatsvonden. 

Kinderen met ASS hebben waarschijnlijk nog meer moeite dan kinderen zonder ASS met de 

interpretatie van deze zinnen doordat zij cognitieve problemen hebben en mogelijk ook 

problemen met de waarneming van tijd. In dit hoofdstuk is ook onderzocht welke cognitieve 

processen nodig zijn voor de interpretatie van nevenschikkers van tijd. 

De resultaten lieten zien dat kinderen met ASS moeite hebben met de interpretatie 

van nevenschikkers van tijd. Echter, anders dan verwacht hadden kinderen met ASS niet 

meer moeite met de interpretatie van zin (4) dan zin (5). De resultaten lieten tevens zien dat 

voor de interpretatie van nevenschikkers van tijd in zin (4) ToM-vaardigheden nodig zijn. Dit 

suggereert dat perspectief nemen nodig is voor de interpretatie van nevenschikkers van tijd 

in zinnen waarin de gebeurtenissen in omgekeerde volgorde in tijd staan. Naast ToM-

vaardigheden dragen werkgeheugen, IQ en verbale vaardigheden bij aan een goed begrip 

van nevenschikkers van tijd. 

De conclusie die uit hoofdstuk 5 getrokken werd is dat je als luisteraar een ander 

perspectief moet kunnen innemen om nevenschikkers van tijd correct te interpreteren 

wanneer deze gebruikt worden om de gebeurtenissen in omgekeerde volgorde in tijd aan te 

geven. Er zijn twee vormen van perspectief nemen die nodig zouden kunnen zijn: 1) 

perspectief nemen is nodig om als luisteraar van het heden naar een alternatief perspectief 

in tijd te wisselen; 2) of om als luisteraar het perspectief van de spreker in acht te kunnen 

nemen om te achterhalen waarom de spreker een omgekeerde volgorde in tijd heeft 

gekozen. Op basis van dit onderzoek kon niet worden aangegeven welke van deze twee 

vormen van perspectief nemen nodig is voor de correcte interpretatie van nevenschikkers 

van tijd. 
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Conclusies 

Het eerste doel van dit proefschrift was om te onderzoeken of kinderen met ASS meer 

moeite hebben dan kinderen zonder ASS met de interpretatie van taaluitingen waarbij 

perspectief nemen van belang is. Dit proefschrift laat zien dat ToM-vaardigheden nodig zijn 

voor de interpretatie van de persoonlijke voornaamwoorden ik en jij en de nevenschikkers 

van tijd voordat en nadat in situaties waarbij het nodig is om je als luisteraar te verplaatsen 

in een ander perspectief. Hieruit kan geconcludeerd worden dat perspectief nemen in taal 

nodig is voor het begrip van deze taaluitingen. Kinderen met ASS hebben meer problemen 

met de interpretatie van deze taaluitingen dan kinderen zonder ASS. Dit suggereert dat 

kinderen met ASS moeite hebben met taalbegrip deels vanwege hun problemen met 

perspectief nemen in taal.  

 Het tweede doel van dit proefschrift was om te onderzoeken welke cognitieve 

vaardigheden zouden kunnen bijdragen aan perspectief nemen in taal. Het blijkt dat vooral 

ToM-vaardigheden, en niet zozeer cognitieve inhibitie en cognitieve flexibiliteit, bijdragen 

aan perspectief nemen in taal. Daarentegen dragen cognitieve inhibitie en cognitieve 

flexibiliteit wel bij aan de vaardigheid om je in het visueel perspectief van iemand anders te 

kunnen verplaatsen. Als luisteraar moet je namelijk je eigen visuele perspectief kunnen 

onderdrukken. Dit is nodig om vervolgens van perspectief te kunnen wisselen. Je kunt je dan 

verplaatsen in de spreker om aan te geven wat de spreker ziet vanuit zijn visuele perspectief. 

 Tot slot laat dit proefschrift zien dat kinderen met ASS ToM-problemen hebben die 

niet verklaard kunnen worden door lage verbale vaardigheden, een laag IQ of problemen 

met cognitieve inhibitie, cognitieve flexibiliteit of werkgeheugen. De ToM-problemen in 

kinderen met ASS, en de problemen met perspectief nemen in het algemeen, zijn 

fundamenteel. Dit proefschrift laat ook zien dat kinderen met ASS niet alleen problemen 

hebben met het gebruik van taal (pragmatiek), maar ook met structurele (d.w.z. syntactische 

en semantische) taalvaardigheden. De problemen van kinderen met ASS met het innemen 

van het perspectief van iemand anders hebben niet alleen invloed op hun vaardigheden in 

sociale communicatie en interactie, zoals al bekend was op basis van eerder onderzoek. Dit 

proefschrift laat zien dat deze problemen ook hun vaardigheden op het gebied van 

zinsbegrip beïnvloeden. 
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