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Stellingen 

Behorende bij het proefschrift 

Taking an alternative perspective 

on language in autism 
 

Jessica Overweg 

 

1. Kinderen met autisme hebben problemen met het uitvoeren van Theory of Mind-taken, 

ongeacht de taalvaardigheden die nodig zijn om deze taken uit te voeren (Hoofdstuk 2).  

  

2. Het foutief omdraaien van persoonlijke voornaamwoorden kan beter gezien worden als een 

probleem met perspectief nemen dan als een vorm van repetitief gedrag (Hoofdstuk 3). 

 

3. Cognitieve inhibitie en cognitieve flexibiliteit zijn nodig om het visuele perspectief van de 

spreker in te kunnen nemen (Hoofdstuk 4). 

 

4. Kinderen met autisme hebben moeite met taalbegrip deels vanwege hun problemen met 

talig perspectief nemen (Hoofdstuk 3, Hoofdstuk 6). 

 

5. Theory of Mind-vaardigheden helpen de luisteraar om te begrijpen dat het eigen talige 

perspectief kan afwijken van het talige perspectief van de spreker (Hoofdstuk 4, Hoofdstuk 

6).  

 

6. De taalproblemen van kinderen met autisme bevinden zich niet alleen in het domein van de 

pragmatiek, maar ook in het domein van de syntaxis en semantiek (Hoofdstuk 5, Hoofdstuk 

6). 

 

7. Door een situatie vanuit een alternatief perspectief te benaderen, bekijk je de situatie anders 

en zie je meer. 

 

8. Alleen als je in staat bent om het perspectief van een ander in te nemen, kun je goed 

functioneren in het dagelijkse leven. 

  

9. “Don’t waste your time, or time will waste you!” (Muse, Knights of Cydonia, 2006). 

 

10. Van onderzoeker in de taal en communicatie naar onderzoeker in de telecommunicatie is 

slechts een paar letters verschil, maar inhoudelijk is het werk compleet verschillend. 


