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Samenvatting
In deze scriptie worden vier theorieën over autisme besproken. Dit zijn achtereenvolgens de
theory of mind , de executieve disfunctie theorie, de zwakke centrale coherentie theorie, en de
empathising -systemising theorie. Aan de hand van recent onderzoek worden de theorieën
kritisch geëvalueerd en tegen elkaar afgezet. Onderzocht wordt op welke manier de theorieën
een verklaring bieden voor het ongelijkmatige beeld in prestaties op intelligentietests van
kinderen met autisme. Geconcludeerd kan worden dat theory of mind geen verklaring biedt
voor dit ongelijkmatige beeld. De executieve disfunctie theorie zou de minder goede prestatie
op sommige taken kunnen verklaren door een beperking in de executieve functies. De betere
prestatie op sommige andere taken zouden daarentegen door een zekere ‘geoefendheid’ in
bepaalde vaardigheden verklaard kunnen worden. De conclusie is dat deze verklaring niet
wetenschappelijk kan worden onderbouwd, vanwege een gebrek aan onderzoek op dit gebied.
De zwakke centrale coherentie theorie verklaart de goede prestatie van kinderen met autisme
op sommige taken door een verondersteld lokaal georiënteerd informatieverwerkingsmechanisme. De minder goede prestaties worden verklaard door de aanname van een
beperking in de globale waarneming. Naast vele ondersteunende resultaten, is de theorie ook
onderhevig aan kritiek. Geconcludeerd wordt dat de theorie in de toekomst beter onderbouwd
zal moeten worden. Met betrekking tot de empathising -systemising theorie tenslotte, wordt
geconcludeerd dat meer duidelijkheid nodig is omtrent een eventuele superioriteit van
kinderen met autisme in systemising. Deze theorie zou het ongelijkmatige beeld in prestaties
verklaren door een superioriteit in systemising, tegenover een beperking in empathising .
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Inleiding
“Geen mens is een eiland, geheel op zichzelf,” schreef Donne. Maar dit is nu juist autisme: een
eiland, afgesneden van het vasteland.” (in Oliver Sacks, 1986).

Deze poëtische metafoor verwijst vooral naar de sociale proble men die worden
geassocieerd met autisme, en die het centrale kenmerk ervan vormen. Toen Leo Kanner in
1943 als eerste een diagnose van autisme formuleerde, beschreef hij “het onvermogen van het
kind om op een normale manier met mensen en situaties om te ga an” dan ook als “het meest
opvallende, essentiële en fundamentele symptoom” van autisme (Kanner, 1943: In Frith,
1996). Volgens Kanner werden de kinderen die hij beschreef gekenmerkt door een psychisch
‘alleenzijn’, en daarom noemde hij de stoornis autisme, afgeleid van het Griekse woord
‘autos’, dat zelf betekent (Frith, 1996).
Naast een gestoorde sociale ontwikkeling, waren volgens Kanner ook een abnormale
ontwikkeling van taal en communicatie, en een dwangmatige weerstand tegen veranderingen,
zich uitend in bijvoorbeeld repetitieve handelingen, symptomen van autisme. Deze drie
kenmerken zijn inmiddels opgenomen in de formele diagnose van autisme volgens de
Diagnostic Statistic Manual deel IV (DSM-IV, American Psychiatric Association [APA],
1994).
Er is echter een ander kenmerkend verschijnsel van autisme, dat in deze diagnose
buiten beschouwing wordt gelaten, en waar tot nu toe in de literatuur tevens weinig aandacht
aan is besteed. Dat is het ongelijkmatige beeld dat kinderen met autisme vertonen in hun
prestaties op intelligentietests. Ondanks dat zij over het algemeen een laag IQ hebben, kunnen
kinderen met autisme bepaalde taken beter uitvoeren dan op basis van dat IQ verwacht zou
worden. Dit kenmerk, en een eventuele verklaring ervan, vormen het onderwerp van deze
scriptie. Voordat dieper op dit onderwerp in kan worden gegaan is een duidelijk beeld van
autisme vereist.
Volgens de formele diagnose van de DSM-IV (APA, 1994) is autisme een pervasieve
ontwikkelingsstoornis, aanvangend voor het 3e jaar, met ernstige beperkingen in de sociale
interacties en communicatie; beperkte, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag,
interesse en bezigheden; frequent is er tevens sprake van een verstandelijke handicap. Andere
stoornissen die onder pervasieve ontw ikkelingsstoornissen vallen zijn de ziekte van Rett,
Childhood Disintegrative Disorder (CDD), Asperger syndroom, en Pervasive Developmental
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Disorder Not Otherwise Specified (PDD-NOS), waaronder ook atypisch autisme valt
(Tanguay, 2000). Autisme is de prototypische stoornis van de categorie.
Met betrekking tot Asperger syndroom wordt in de literatuur tegenwoordig vaak
verwezen naar “high-functioning autism” (Tager-Flusberg, Joseph & Folstein, 2001; Tanguay,
2000). Hans Asperger en Leo Kanner beschreven oorspronkelijk gelijktijdig, maar
onafhankelijk van elkaar, dezelfde stoornis. In Asperger’s publicaties werd echter een ruimere
definitie gehanteerd van autisme, wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat de diagnose Asperger
syndroom vandaag de dag wordt toege schreven aan kinderen met autisme met een normale
intelligentie, goede taalontwikkeling, en verder eveneens bijna normale ontwikkeling (Frith,
1996). Wel hebben deze kinderen autisme in die zin dat hun sociale ontwikkeling gestoord is,
en dat zij zeer rigide interesses hebben. Ook blijkt hun motorische ontwikkeling veelal
gestoord (Frith, 1996).
Atypisch autisme is een diagnose die wordt toegekend aan kinderen waarbij de
symptomen zich pas na 30 maanden hebben gemanifesteerd, of waarvan de symptomen niet
geheel passen in het beeld van autisme, maar er wel aan grenzen. Zowel klassiek autisme
zoals beschreven door Kanner, als Asperger syndroom, als atypisch autisme vallen onder het
autismespectrum. Deze term is wellicht niet geheel valide, omdat nog niet duidelijk is of alle
stoornissen die eronder vallen daadwerkelijk conceptueel overeenkomen en dezelfde etiologie
hebben, en daarnaast verschillen in ernst van de stoornis (Tager -Flusberg et al., 2001).
Desondanks wordt de term veelvuldig gebruikt.
Mede doordat autisme tegenwoordig wordt beschouwd als een spectrum van
stoornissen, is het aantal individuen dat wordt gediagnosticeerd met autisme in de loop van de
tijd gestegen. Ook een veranderde opvatting en operationalisatie van de diagnostische criteria,
en een verbetering in vroegtijdige detectie, hebben hiertoe bijgedragen (Tager-Flusberg et al.,
2001). Werd autisme dus eerder als een vrij zeldzame aandoening gezien, in recente literatuur
wordt de prevalentie beschreven als 1/1000. Dit aantal blijkt echter gehalveerd te worden als
alleen kinderen met klassiek autisme worden meegerekend (Frith, 1996). Van deze kinderen
is ongeveer 75 procent geestelijk gehandicapt, en 25 procent van alle kinderen met autisme
ontwikkelt geen taal (Dawson et al., 2002). De verhouding jongens en meisjes is 2.5 op 1
(Frith, 1996).
Hoe uit autisme zich specifiek? Zoals beschreven in de formele diagnose volgens de
DSM-IV (APA, 1994) moet er ten eerste sprake zijn van ernstige beperkingen in de sociale
interacties en communicatie. Bij observatie van jonge kinderen zijn er een aantal dingen die
hierop kunnen duiden. Kinderen met autisme maken niet of nauwelijks oogcontact, reageren
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niet of nauwelijks op anderen, en reageren eveneens niet of nauwelijks op taal (Tanguay,
2000). Dit geldt tevens voor het delen van aandacht met anderen (of zoals het in de engelse
term wordt uitgedrukt: ‘joint attention’). Dit gebrek aan uitingen van non-verbale sociale
communicatie zijn vaak de eerste tekenen van een autistische stoornis. Kinderen met autisme
lijken zich niet bewust te zijn van de gevoelens van andere mensen, zoeken geen troost,
vertonen geen imitatiegedrag, en doen niet mee aan sociaal spel (Spreen, Risser & Edgell,
1995). Daarnaast is de taalontwikkeling vaak gestoord, zowel op het concrete niveau van de
taal zelf, als op het abstracte niveau van het doel van taal: de communicatie. De
spraakproductie, het spraakvolume, het ritme van spreken, en de intonatie zijn abnormaal
(Spreen et al., 1995), en kinderen met autisme lijken niet in staat te zijn een normale
conversatie te voeren. Karakteristiek voor het taalgebruik van kinderen met autisme is dat zij
de persoonlijke voornaamwoorden ‘ik’ en ‘jij’ omdraaien (Spreen et al., 1995). Ze vatten taal
heel letterlijk op en kunnen niets met de figuurli jke betekenis van taal, zoals in het geval van
humor, sarcasme, leugens, of ironie (Happé, 1993). Ook maken mensen met autisme geen
gebruik van gebaren (Tanguay, 2000). Kinderen met autisme lijken dus op geen enkele
manier contact te kunnen maken met anderen. Ze ontwikkelen als ze ouder worden ook
meestal geen vriendschappen of liefdesrelaties, hoewel ze zich wel kunnen hechten aan
mensen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit onderzoeken waarin de moeder-kind relatie onderzocht
werd (Tanguay, 2000).
Ten tweede hebben kinderen met autisme volgens de DSM-IV (APA, 1994) beperkte,
zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, interesse en bezigheden. Bij kleine kinderen
kan dit zich uiten in typische lichaamsbewegingen, zoals heen en weer wiegen en met de
handen wappe ren (Spreen et al., 1995). Ook uit het zich vaak in een obsessieve aandacht voor
bepaalde voorwerpen of kleine onderdelen daarvan. Tevens verwachten kinderen met autisme
dat routines altijd in dezelfde volgorde plaatsvinden, en wanneer dit niet het geval is reageren
ze met angst- of woede aanvallen. Het liefst houden ze zich onophoudelijk met hetzelfde
bezig, zoals het ordenen van objecten, of het tekenen van steeds hetzelfde voorwerp (Spreen
et al., 1995).
In sommige gevallen gaat de ontwikkeling van de specifieke interesse of bezigheid
van een kind met autisme verder dan het stereotiepe patroon zojuist beschreven, en ontwikkelt
het kind een ware gave, of talent. In deze gevallen is er sprake van het savant syndroom. In
1887 was Down de eerste die dit syndroom beschreef, en hij noemde het in eerste instantie het
‘idiot savant’ syndroom. Niet alle savants hebben autisme, maar het savant syndroom en
autisme gaan wel vaak samen. Geschat wordt dat 50 procent van alle savants autisme hebben
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(Frith, 1996), en, omgekeerd, dat tien procent van alle mensen met autisme savants zijn. De
gaven die deze savants hebben variëren van een extreem muzikaal talent of een speciale
tekengave, tot zeer bijzondere geheugen- of rekengaven, zoals het uit het hoofd kunnen
berekenen w elke dag van de week het zal zijn op een willekeurige datum in de verre toekomst
(Frith, 1996). Ondanks deze gaven, hebben savants een IQ dat lager dan gemiddeld is en vaak
zo laag dat er sprake is van een geestelijke handicap. Down’s oorspronkelijke benaming ‘idiot
savant’ was dan ook bedoeld om de tegenstrijdigheid uit te drukken van de geestelijke
handicap aan de ene kant, en de ‘wetendheid’ aan de andere kant.
Hoewel minder extreem, gaat deze tegenstrijdigheid dus ook op voor mensen met
autisme zonder ‘savant-skill’; bij het afnemen van IQ tests zoals de Wechsler Intelligence
Scale for Children (WISC) (Wechsler, 1992) vertonen kinderen met autisme een
asymmetrisch beeld in hun prestaties. Sommige subtests gaan hen zeer moeizaam af, zoals
bijvoorbeeld de test ‘Begrijpen’ (Frith, 1996). Op deze en andere tests die hoge eisen stellen
aan de communicatieve vaardigheden, is de prestatie van kinderen met autisme veel lager dan
verwacht zou worden op basis van hun leeftijd, en in vergelijking met andere kinderen van
dezelfde leeftijd. Op andere tests presteren ze echter juist veel beter dan andere kinderen van
dezelfde leeftijd. Dit zijn de meer abstracte subtests, waarvan ‘Blokpatronen’ de meest
typische is (Frith, 1996). Met betrekking tot dit ongelijkmatige beeld in prestatie wordt ook
wel gesproken over “eilandjes van intelligentie” (Frith, 1996).
De vraag is nu hoe deze tegenstrijdigheid kan worden verklaard. In de loop der tijd
zijn er verschillende theorieën ontwikkeld over autisme, die stuk voor stuk vanuit een ander
uitgangspunt een antwoord zoeken op deze en andere vragen met betrekking tot een
verklaring van de stoornis. In deze scriptie zullen vier theorieën worden besproken. Dit zijn
achtereenvolgens de ‘theory of mind’ , de executieve disfunctie theorie, de zwakke centrale
coherentie theorie, en de ‘empathizing-systemizing’ theorie. Of deze theorieën een verklaring
kunnen bieden voor eerder genoemde tegenstrijdigheid, en welke theorie daar het meest in
slaagt, zal in deze scriptie onderzocht worden, aan de hand van de vraagstelling: Op welke
manier bieden deze theorieën een verklaring voor het ongelijkmatige beeld in prestaties van
kinderen met autisme ?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zullen de bovengenoemde theorieën stuk voor
stuk uitgebreid worden beschreven. Aan de hand van recent onderzoek zullen de theorieën
kritisch worden geëvalueerd, en tegen elkaar worden afgewogen. Per theorie zal worden
nagegaan in hoeverre deze bijdraagt aan meer inzicht in autisme. Tenslotte zal in de conclusie
een

antwoord

worden

geformuleerd

op

bovengenoemde

centrale

vraag.
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Theory of Mind
“De logica van het zich verplaatsen in de geestesgesteldheden van anderen is voor ons even
eenvoudig en dwingend als 1 + 1 = 2. Het is voor ons heel vanzelfsprekend vanaf de leef tijd van
ongeveer vier jaar, maar we zouden het niet vanzelfsprekend mogen vinden voor autistische
kinderen.” (Frith, 1996, blz. 178)

Zoals genoemd in de inleiding, vormt het sociale onvermogen van kinderen met
autisme het centrale kenmerk van de stoornis. Hersenstructuren die gerelateerd worden aan
emoties en de sociale problemen van kinderen met autisme zijn de amygdala en de
hippocampus. Resultaten uit hersenonderzoek duidden aan dat deze structuren kleiner zijn bij
mensen met autisme (Aylward et al., 1999). Uit veel neuropsychologisch onderzoek blijkt
verder dat de cognitieve vaardigheden van kinderen met autisme beperkt zijn (zie voor een
overzicht Bailey, Philips & Rutter, 1996). Verondersteld wordt dat de cognitieve beperkingen
die gevonden worden bij kinderen met autisme ten grondslag zouden liggen aan hun sociale
onvermogen (Baron-Cohen, 1989). Een specifieke beperking in sociale cognitie is het
onvermogen van kinderen met autisme om overtuigingen toe te schrijven aan anderen (BaronCohen, Leslie & Frith, 1985). Dit wordt ook wel “theory of mind” genoemd (Premack &
Woodruff, 1978), omdat het erom gaat dat een persoon het bestaan onderkent van de mentale
staat van andere mensen, van waaruit hun gedrag kan worden verklaard en voorspeld (BaronCohen, 1989). Vanwege het onvermogen van kinderen met autisme om zich in andere mensen
te verplaatsen, heeft Baron-Cohen kinderen met autisme ook wel “mindblind” genoemd:
onbewust van het bestaan van gedachten, emoties, intenties, kennis en herinneringen van
andere n (Baron-Cohen, 1997). De theory of mind, of mindblindness theorie, vormt de laatste
twee decennia het uitgangspunt voor veel onderzoek naar de sociaal-cognitieve beperkingen
van kinderen met autisme.
Er zijn verscheidene theory of mind taken ontworpen, die het vermogen om zich in
anderen te verplaatsen meten. Deze taken worden “false belief” taken genoemd, omdat er met
deze taken onderzocht wordt of iemand in staat is om een “verkeerde” overtuiging toe te
schrijven aan een ander, en van daaruit zijn gedrag te voorspellen. De bekendste false belief
taak is de “Sally-Anne” taak (Wimmer & Perner, 1983), waarin een poppenspel met twee
poppen, Sally en Anne, wordt vertoond. Sally heeft een mand, en Anne heeft een doos. Sally
stopt een knikker in haar mand en gaat vervolgens weg. Dan haalt Anne de knikker uit de
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mand van Sally en stopt deze in de doos. De vraag waar het experiment om draait is waar
Sally haar knikker gaat zoeken als ze terugkomt. Iemand die in staat is om zich in anderen te
verplaatsen zou hierop antwoorden dat Sally in de mand zou zoeken, omdat zij niet weet dat
de knikker daar niet meer in zit.
Uit de experimenten van Baron-Cohen et al. (1985) met deze taak bleek dat zowel
kinderen met een normale ontwikkeling van 3,5 jaar oud, als kinderen met Down’s Syndroom
met een lager dan gemiddeld IQ, in staat waren om een verkeerde overtuiging toe te schrijven
aan Sally (de knikker zit in de mand), en van daaruit haar reactie te voorspellen (Sally gaat de
knikker zoeken in de mand). Tachtig procent van de kinderen met autisme met een IQ in de
normale range, die op deze taak getest werden bleken hier niet toe in staat; zij leken niet te
begrijpen dat Sally’s overtuiging niet dezelfde was als hun eigen overtuiging (Baron-Cohen,
1985). Door recent fMRI onderzoek kunnen deze resultaten gerelateerd worden aan
hersenfuncties van mensen met autisme in vergelijking met die van gezonde mensen. Uit een
fMRI studie van Happé et al. (1996) bleek dat er bij mensen met Asperger syndroom sprake is
van minder activiteit ni de gebieden van de hersenen die bij gezonde mensen actief zijn
tijdens redeneringen over de mentale staat van anderen. Uit vervolgonderzoek (zie Frith &
Frith, 2000) bleek tevens dat bij gezonde mensen de mediale frontale cortex en de mediale
temporale cortex actief zijn bij theory of mind -vaardigheden, terwijl mensen met autisme
hierbij activiteit vertonen in hersengebieden die normaal gesproken worden gerelateerd aan
het maken van meer algemene associaties.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen “first-order” false belief taken en “secondorder” false belief taken. De Sally-Anne taak is een voorbeeld van de eerste soort, omdat het
hierbij noodzakelijk is dat iemand na kan denken over de gedachten van één andere persoon.
Bij de second-order false belief taken is het de bedoeling dat iemand nog een stap verder kan
denken, in de vorm van de zin: “Mary denkt dat John denkt dat de ijscowagen in het park is”
(Baron-Cohen, 1989). Hoewel 20 % van de kinderen met autisme wel slaagden op de SallyAnne taak in het onderzoek van Baron-Cohen, et al. (1985), bleken deze kinderen in een
volgend onderzoek (Baron-Cohen, 1989) niet in staat om te slagen op een second -order false
belief taak. Baron-Cohen concludeert uit deze onderzoeken dat er sprake moet zijn van een
specifieke vertraagde ontwikkeling van theory of mind bij kinderen met autisme, en resultaten
van vele vervolgonderzoeken duidden op dezelfde conclusie (zie voor een overzicht BaronCohen, 2000).
In tegenstelling tot de resultaten uit eerder onderzoek, bleek uit een longitudinaal
onderzoek van Steele, Joseph, en Tager-Flusberg (2003) dat kinderen met autisme jaarlijks
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wel vooruit gaan in hun theory of mind ontwikkeling. Deze vooruitgang bleek echter
voorspeld te kunnen worden door het taalniveau van de kinderen. De resultaten van een
onderzoek van Ziatas, Durkin en Pratt (1998) wezen uit dat er een relatie bestaat tussen de
prestatie op false belief taken en de kennisontwikkeling van “belief termen”, zoals denken,
weten, en raden. Het gegeven dat kinderen en volwassenen met Asperger syndroom, die
veelal een hoog verbaal niveau hebben, slagen op de theory of mind taken, lijkt tevens te
wijzen op een relatie tussen ontwikkeling van theory of mind en verbaal vermogen (Ziatas et
al., 1998).
Dit verband tussen de prestatie op theory of mind taken en het niveau van verbaal
vermogen, heeft geleid tot kritiek op de taken; de taken zouden een achterstand in taalkennis
meten in plaats van een achterstand in theory of mind (Tager-Flusberg, Joseph & Folstein,
2001). Een ander punt van kritiek is dat sommige kinderen met autisme blijken te slagen op
de theory of mind taken, terwijl zij wel sociale en communicatieve beperkingen hebben
(Tager-Flusberg et al., 2001). Verder is het duidelijk dat de symptomen van autisme zich uiten
lang voordat kinderen in staat zijn om false belief taken uit te voeren. Daardoor blijft het de
vraag of de theory of mind kan worden gebruikt als oorspronkelijke verklaring voor de sociale
en communicatieve beperkingen van kinderen met autisme (Tager-Flusber g et al., 2001).
Wellicht als reactie op de kritiek richten onderzoekers zich recentelijk meer op andere,
aan theory of mind gerelateerde, onderzoekstaken (Tager-Flusberg et al., 2001). Deze taken
testen het vermogen van mensen met autisme om informatie over de mentale staat van
anderen te verkrijgen door te kijken naar hun ogen, of te luisteren naar hun stem (o.a.
Kleinman, Marciano & Ault, 2001; Rutherford, Baron-Cohen & Wheelwright, 2002). Uit een
fMRI onderzoek van Baron-Cohen et al. (1999), werd bij mensen met autisme of Asperger
syndroom geen activiteit gemeten in de amygdala wanneer hen gevraagd werd informatie te
geven over de mentale staat van anderen door te kijken naar hun ogen. Dit in tegenstelling tot
een controlegroep, waarbij wel activiteit plaatsvond in de amygdala. Verder wordt er zowel
meer onderzoek gedaan naar theory of mind ontwikkeling bij jongere kinderen ( b.v. Charman
et al., 1997), als bij volwassenen ( b.v. Plaisted, O’Riordan & Baron-Cohen, 1998).
Ondanks de kritiek, blijft theory of mind een belangrijke theorie over de sociale
problemen die kenmerkend zijn voor autisme. De vraag is nu op welke manier theory of mind
een verklaring zou kunnen bieden voor het ongelijkmatige beeld in prestaties van kinderen
met autisme? Scheuffgen, Happé, Anderson, en Frith (2000) onderzochten de hypothese dat
kinderen met autisme een ongelijkmatig beeld vertonen in hun prestaties op intelligentietests
doordat deze tests een beroep doen op sociale vaardigheden. Zij deden onderzoek naar de
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snelheid van informatieverwerking bij kinderen met autisme die een lage score behalen op IQtests. Uit de resultaten van hun onderzoek bleek dat deze kinderen even hoog scoren op
inspectietijd, een maat voor informatieverwerkingssnelheid, als kinderen met een normale
ontwikkeling en een bovengemiddeld IQ. De conclusie die de onderzoekers hieruit trekken is
dat kinderen met autisme dus niet laag scoren op intelligentietests doordat zij trager zouden
zijn in het verwerken van informatie. Gesuggereerd wordt dat kinderen met autisme laag
scoren op IQ-tests doordat zij, naast cognitieve beperkingen zoals aandachtsproblemen, een
beperking hebben in de ontwikkeling van een theory of mind. Ondanks hun snelle
informatieverwerking, zouden kinderen met autisme door deze beperking geen kennis en
vaardigheden van anderen overnemen (Scheuffgen et al., 2000).
Scheuffgen et al. (2000) gebruiken het intelligentiemodel van Anderson (1992) als
kader voor hun onderzoek. Volgens dit model bestaat intelligentie uit een basismechanisme
voor informatieverwerking, en kan theory of mind worden gezien als één van de onafhankelijk
functionerende modules die bestaan naast het centrale verwerkingsmechanisme. Een
beperking in deze module zou echter wel invloed hebben op het centrale mechanisme, en zo
ook op het cognitieve beeld dat geschetst wordt door een intelligentietest. Op die manier zou
het dus kunnen dat kinderen met autisme wel over een hoge “intelligentie” beschikken, maar
desondanks een laag “IQ” hebben.
Een punt van kritiek op het onderzoek van Scheuffgen et al. (2000) is dat er niet
daadwerkelijk is onderzocht of het lage, ongelijkmatige beeld van het IQ van kinderen met
autisme wordt veroorzaakt door een beperking in theory of mind; dit wordt enkel als
theoretische verklaring voorgesteld. Het enige wat is onderzocht is de snelheid waarmee
kinderen met autisme informatie verwerken. Toch lijkt het wel enigszins voor de hand
liggend; als iemand niet sociaal vaardig is en niet in staat is te communiceren met anderen,
wordt het moeilijk om een hoge score te behalen op tests waar goede communicatie voor
nodig is.
Wat echter niet door de beperking in theory of mind verklaard wordt, is de discrepantie
in de resultaten op de verschillende subtesten van een intelligentietest. Waarom scoort een
kind met autisme wel hoog op de ene test en laag op de andere? Zijn sociale vaardigheden niet
voor alle tests van belang? Het ongelijkmatige beeld in prestaties staat los van het onderscheid
tussen verbale en performale taken, dus daarin valt het antwoord niet te vinden.
De verklaring die theory of mind kan bieden voor het ongelijkmatige beeld in prestaties blijft
door deze onbeantwoorde vragen enigszins beperkt.
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Executieve Disfunctie theorie
De executieve disfunctie theorie is een theorie die, in tegenstelling tot de theory of
mind, een verklaring lijkt te kunnen geven voor de symptomen die kinderen met autisme al in
de eerste levensjaren kenmerken. Zoals eerder genoemd, is een punt van kritiek op de theory
of mind als verklaring voor autisme, dat de symptomen van autisme zich al veel eerder
manifesteren dan dat er überhaupt sprake kan zijn van een ontwikkeling van theory of mind
(Tager-Flusberg, Joseph & Folstein, 2001). Executieve functies daarentegen, ontwikkelen
zich vanaf de eerste levensjaren (Griffith, Pennington, Wehner & Rogers, 1999). De delen van
de hersenen die gerelateerd worden aan executieve functies zijn de prefrontale cortex en de
daaraan verwante structuren, en deze worden verondersteld de langst durende postnatale
ontwikkeling te hebben (Eslinger, 1996). Een stoornis in de ontwikkeling ervan zou zich
evenwel al vroeg kunnen uiten. De executieve disfunctie theorie gaat er dan ook van uit dat
kinderen met autisme een neurologische verstoring hebben in hun ontwikkeling van de
executieve functies (D amasio & Maurer, 1978).
Hoewel er vele definities van executieve functie bestaan (zie voor een overzicht
Eslinger, 1996), luidt de definitie van executieve functie zoals beschreven door Welsh en
Pennington (1988): De mogelijkheid om een juiste manier van probleem oplossen toe te
passen om een toekomstig doel te bereiken. Cognitieve vaardigheden die onder executieve
functies vallen zijn vaardigheden zoals plannen, flexibiliteit van gedachten en gedragingen,
behouden en verschuiven van aandacht, inhiberen van automatische responsen, en het houden
van een mentale representatie in het werkgeheugen (Griffith et al., 1999).
Met name de derde categorie symptomen van autisme, de zich herhalende stereotiepe
patronen van gedrag, zouden verklaard kunnen worden door een beperking in deze cognitieve
vaardigheden (Griffith et al., 1999). Immers, als iemand niet in staat is om flexibel te denken,
geen aandacht kan verschuiven, en responsen niet kan tegenhouden, zal het gedrag van de
betreffende persoon vrij eenzijdig zijn . Resultaten uit een MRI onderzoek van Sears et al.
(1999) waarin werd gekeken naar de basale ganglia van een groep hoog functionerende
mensen met autisme, duidden op een relatief vergrootte caudate nucleus. Dit onderdeel van de
basale ganglia staat in verbinding met alle gebieden van de cortex, en geeft uiteindelijk
signalen door aan de motorschors. Volgens Sears et al. (1999) bestaat er een verband tussen
deze bevinding en de repetitieve handelingen van mensen met autisme, en zou de caudate
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nucleus in mensen met autisme onderdeel uit kunnen maken van een abnormaal functionerend
neuraal netwerk.
Ook de beperkingen in sociale interacties en communicatie zouden wellicht verklaard
kunnen worden door de executieve disfunctietheorie, omdat de flexibiliteit die nodig is om
responsen te kiezen en te evalueren in sociale situaties, nu juist lijkt te ontbreken bij mensen
met autisme (Tager -Flusberg et al., 2001).
Executieve functies werden voor het eerst gerelateerd aan autisme in een artikel van
Damasio en Maurer (1978). Hierin vergeleken zij de symptomen van autisme met die van
patiënten met schade aan de frontale lobben, die beperkingen hadden in de prestatie op taken
die de executieve functies beoogden te meten. Bevindingen van executieve disfunctie in
autisme werden door Ozonoff, Rogers en Pennington (1991) gedaan met behulp van afname
van de Wisconsin Card Sorting Test (WCST), waarbij patiënten zich zo snel mogelijk moeten
aanpassen op een verandering in het criterium waarop ze kaarten sorteren. Mensen met
autis me hielden aan het oude sorteercriterium vast, ondanks dat ze negatieve feedback kregen.
Hieruit werd geconcludeerd dat het centrale kenmerk van autisme terug te voeren zou zijn tot
een executieve disfunctie, en dat andere factoren die bij de stoornis komen kijken daar
onderdeel van zouden uitmaken.
Er zijn echter enkele redenen voor terughoudendheid met betrekking tot deze
bevindingen (Lawson, 2003). Er werd door Ozonoff et al. (1991) in eerste instantie geen
onderscheid gemaakt tussen de specifieke executieve functies die beperkt zouden zijn in
mensen met autisme. Later onderzoek lijkt uit te wijzen dat een aantal executieve functies,
zoals bijvoorbeeld inhibitie, cognitieve flexibiliteit en plannen, beperkt zijn in autisme, terwijl
andere functies, zoals werkgeheugen, niet aangetast lijken (Geurts, Verté, Oosterlaan, Roeyers
& Sergeant, 2004; Griffith et al., 1999; Lawson, 2003). Tevens werden in het onderzoek met
de WCST executieve functies niet onderscheiden van andere, niet uitvoerende, cognitieve
functies (Tager-Flusberg et al, 2001).
Meer recent onderzoek heeft zich gericht op de vraag of er een specifiek patroon van
executieve disfunctie kan worden gezien bij autisme. Er zijn tot nu toe een aantal specifieke
beperkingen gevonden in executieve functies bij mensen met autisme. Naast een beperking in
cognitieve flexibiliteit en in het wisselen tussen cognitieve sets (Hughes et al., 1994), lijkt een
beperking in het verschuiven van aandacht voor te komen (Swettenham et al., 1998). Uit een
onderzoek naar spontane aandachtsverschuivingen tussen sociale en niet-sociale stimuli,
waarin het kijkgedrag van jonge kinderen geregistreerd werd tijdens een periode waarin zij
vrij konden spelen, bleek dat jonge kinderen met autisme minder en kortere periodes keken
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naar mensen, en vaker en langer naar objecten dan een controlegroep. Ook wisselden zij hun
aandacht minder af tussen mensen en objecten (Swettenham et al., 1998). Deze bevindingen
sluiten aan bij de suggestie dat het verschuiven van aandacht beperkt is in mens en met
autisme doordat er sprake is van een verstoorde temporele binding in de hersenen tussen
frontale netwerken en relevante posterieure netwerken (Brock, Brown, Boucher & Rippon,
2002). Wat uit het onderzoek naar aandachtsverschuivingen niet duidelijk is geworden, is of
kinderen met autisme een algemeen deficit hebben in het verschuiven van aandacht, of dat zij
een specifieke verstoring hebben in hun aandacht voor sociale stimuli. Beide mogelijkheden
worden door Swettenham et al. (1998) opengehouden, omdat beide aansluiting vinden bij
eerder onderzoek. Een punt van kritiek, naast het kleine aantal kinderen met autisme dat is
onderzocht, is echter dat Swettenham et al. (1998) geen significant verschil, maar slechts een
voorkeur vonden van kinderen met autisme om van aandacht te wisselen tussen objecten, in
plaats van tussen mensen en objecten. Er kan op basis van de resultaten dus niet worden
geconcludeerd dat kinderen met autisme hun aandacht minder verschuiven tussen sociale en
niet-sociale stimuli.
De link tussen executieve disfunctie en de verstoorde sociale ontwikkeling van
kinderen met autisme wordt echter wel vaak gelegd (o.a. door Brock et al., 2002; Pennington
& Ozonoff, 1996; Zelazo, Jacques, Burack & Frye, 2002). Executieve disfunctie theorie wordt
dan wel aangedragen als verklaring voor de verstoorde ontwikkeling van een theory of mind
in kinderen met autisme. Ondersteuning hiervoor wordt gegeven door de bevinding dat de
prestatie op executieve functietaken gerelateerd is aan de prestatie op false belief taken
(Ozonoff, 1995). Volgens de cognitive complexity and control (CCC) theorie, wat een meer
specifieke theorie is over de ontwikkeling van executieve functies, kan de relatie tussen taken
die executieve functies meten en theory of mind taken verklaard worden doordat voor beide
taken vereist is dat men in staat is “hogere orde regels” toe te passen (Zelazo et al,. 2002).
Theory of mind wordt door de CCC theorie opgevat als een onderdeel van executieve functies.
In het eerder genoemde onderzoek van Griffith et al. (1999) naar executieve functies
bij jonge kinderen met autisme werd echter alleen een beperking in joint attention gevonden
zonder dat de resultaten wezen op enige vorm van een executieve disfunctie bij deze kinderen.
Joint attention wordt opgevat als een eerste uiting van theory of mind. Executieve disfunctie
kan door dit onderzoek dus niet worden aangedragen als een verklaring voor een stoornis in
de ontwikkeling van theory of mind . Bovendien kan executieve disfunctie niet worden
opgevat als onderscheidend kenmerk van kinderen met autisme zolang kinderen met andere
psychiatrische syndromen dezelfde prestaties vertonen op executieve functietaken, zoals in dit
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onderzoek het geval was (Griffith et al., 1999). Hierbij kunnen echter enkele kanttekeningen
worden geplaatst. Ten eerste werd er in het onderzoek van Griffith et al. een klein aantal
proefpersonen gebruikt, die alleen werden vergeleken met een klinische controlegroep
bestaande uit kinderen met verschillende psychiatrische stoornissen, en niet met een groep
kinderen die zich normaal ontwikkelen. De kinderen met autisme die in dit onderzoek werden
getest waren mentaal geretardeerd, en de controlegroep was aan hen gematcht qua
intelligentieniveau. De mogelijkheid bestaat dat er bij de kinderen met autisme dus wel
degelijk sprake was van executieve disfunctie, maar dat deze niet is opgemerkt, omdat zij niet
vergeleken werden met een normale groep. Daarnaast vermeldden de onderzoekers dat de
kinderen met autisme deelnamen aan een interventie programma, waardoor zij wellicht beter
presteerden op de executieve functietaken. Dit kan de resultaten dus hebben beïnvloed. Een
ander kritiekpunt op het onderzoek is dat er slechts drie domeinen van executieve functie zijn
onderzocht, namelijk het wisselen van cognitieve sets, inhibitie van een prepotente respons,
en het on-line houden van informatie. Andere executieve functies dan deze zijn niet getest,
terwijl Griffith et al. (1999) zelf aanhalen dat er uit eerder onderzoek wel is gebleken dat
kinderen met autisme een beperking hebben in functies zoals bijvoorbeeld plannen, cognitieve
flexibiliteit, en verbaal werkgeheugen (zie Griffith et al., 1999).
In een zeer grootschalig onderzoek van Geurts, Verté, Oosterlaan, Roeyers en
Sergeant (2004) werden wel meerdere domeinen van executieve functies betrokken.
Onderzocht werd welke cognitieve processen intact zijn en welke deficiënt in kinderen met
attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) en kinderen met autisme. Om voor zowel
kinderen met ADHD als voor kinderen met autisme een profiel op te stellen van executieve
disfuncties, werden zij, in tegenstelling tot de proefpersonen in het onderzoek van Griffith et
al. (1999), vergeleken met een normale controlegroep. Zij werden getest op vijf
hoofdgebieden van executieve functies: inhibitie, visueel werkgeheugen, plannen, cognitieve
flexibiliteit, en verbale vloeiendheid (Geurts et al., 2004). Daarbij werd in dit onderzoek ook
getest of de proefpersonen wel beschikten over de niet-uitvoerende vaardigheden die nodig
zijn om de executieve functietaken uit te voeren. Uit de resultaten bleek dat kinderen met
autisme moeite hebben met het inhiberen van een prepotente respons (een respons die eerder
beloond werd) en het inhiberen van een voortdurende respons, en evene ens met plannen,
cognitieve flexibiliteit, en verbale vloeiendheid (Geurts et al., 2004). De kinderen met autisme
bleken geen problemen te hebben met de afgenomen werkgeheugentaak. Wel bleken kinderen
met autisme in vergelijking met kinderen met ADHD meer moeite te hebben met cognitieve
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flexibiliteit en plannen, wat volgens Happé en Frith (1996) gerelateerd zou kunnen zijn aan de
stereotype repetitieve handelingen van kinderen met autisme (Geurts et al., 2004).
Deze repetitieve handelingen kunnen op hun be urt aangedragen worden als een
gedeeltelijke verklaring voor de ‘talenten’ van kinderen met autisme. De repetitieve
handelingen kunnen gezien worden als het oefenen van steeds dezelfde vaardigheid, en
“oefening baart kunst”. Deze verklaring gaat vooral op voor vaardigheden van kinderen met
het savant syndroom, de zogenaamde “savant skills”, zoals een muziektalent, of tekengave.
Gaat de verklaring echter ook op voor het gegeven dat kinderen met autisme een hoge score
behalen op sommige subtests van intelligentietests, zoals Blokpatronen, terwijl zij op andere
subtests zeer laag scoren? Het lijkt goed mogelijk dat kinderen met autisme laag scoren op
sommige subtests vanwege hun beperkingen in de executieve functies. Voor veel taken zijn
het kunnen plannen, fle xibel denken, het inhiberen van responsen, en verbale vloeiendheid
nodig. Ook lijkt het mogelijk dat kinderen met autisme zichzelf hebben ‘geoefend’ in
vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van bijvoorbeeld de Blokpatronen
test. Deze taak is meer abstract, en zou daarom wellicht beter aan kunnen sluiten bij de
denkpatronen en gedragingen van kinderen met autisme. Voor zover bekend is hier echter tot
op heden niet specifiek onderzoek naar gedaan vanuit de executieve disfunctie theorie. Dat
het ongelijkmatige beeld in prestaties op intelligentietests van kinderen met autisme op deze
manier verklaard zou kunnen worden door de executieve disfunctie theorie, kan daarom niet
volledig wetenschappelijk onderbouwd worden. Toekomstig onderzoek op dit gebied zal
hierover meer duidelijkheid moeten verschaffen.
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Zwakke Centrale Coherentie theorie
In tegenstelling tot de theory of mind en de executieve disfunctie theorie, die beiden
met name een verklaring kunnen bieden voor de beperkingen van kinderen met autisme, is de
derde theorie die hier besproken wordt een theorie die behalve de beperkingen, ook de
“talenten” van kinderen met autisme aan bod laat komen. Deze theorie gaat ervan uit dat
zowel de beperkingen als de talenten die horen bij het beeld van autisme voort komen uit één
oorzaak op het cognitieve niveau, te weten een zwakke centrale coherentie (Frith & Happé,
1994).
Centrale Coherentie is gedefinieerd als: de alledaagse neiging om informatie te
verwerken binnen de context - dat wil zeggen, informatie samen te voegen zodat het een
betekenis krijgt op een hoger niveau, vaak ten koste gaande van geheugen voor details
(Happé, 1999, p. 217). Aangenomen wordt dat mensen in hun dagelijks leven dit
informatieverwerkingsmechanisme toepassen. Een voorbeeld van centrale coherentie is het
navertellen van een verhaal; het is vaak makkelijk om de grote lijn van het verhaal na te
vertellen, terwijl de details daarbij achterwege blijven, en moeilijk op te halen zijn (Frith &
Happé, 1994). De Weak Central Coherence theorie (Frith, 1989), ofwel zwakke centrale
coherentie theorie, gaat uit van de hypothese dat mensen met autisme een andere manier
hebben om informatie te verwerken. In tegenstelling tot de globaal georiënteerde manier van
informatieverwerking, waarbij men zich focust op het geheel en van daaruit overgaat naar de
details, hebben mensen met autisme volgens deze theorie een lokale, meer op losse delen en
details georiënteerde manier om informatie te verwerken (Frith, 1989).
De resultaten van verscheidene onderzoeken naar visuele perceptie en visueel spatiële
vaardigheden worden beschouwd ondersteuning te bieden aan de zwakke centrale coherentie
hypothese. In een aantal van deze onderzoeken staan de relatieve “talenten” van kinderen met
autisme centraal, terwijl in andere onderzoeken de aandacht juist wordt gericht op de
beperkingen die kinderen met autisme ondervinden (Shah & Frith, 1983, 1993; Happé, 1996;
Mottron & Belleville, 1993; Jolliffe & Baron-Cohen, 2001a, 2001b).
In een onderzoek met de Embedded Figures test door Shah en Frith (1983) werden een
groep kinderen met autisme vergeleken met een groep kinderen met een leerstoornis en een
groep kinderen die zich normaal ontwikkelden. De kinderen moesten in een speciale
kinderversie van de test, de Children’s Embedded Figures test, een figuur, zoals bijvoorbeeld
een driehoek, of de vorm van een huis, aanwijzen die deel uitmaakte van een ander, groter
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figuur, zoals bijvoorbeeld de vorm van een klok. De kinderen met autisme bleken zeer goed in
de onmidde llijke herkenning van deze “verborgen” figuren. De kinderen in de twee
controlegroepen daarentegen, presteerden significant minder goed dan de kinderen met
autisme. Volgens Shah en Frith (1983) zou de zwakke centrale coherentie van de kinderen
met autisme op deze taak in hun voordeel hebben gewerkt. Doordat zij niet in eerste instantie
de gestalt waarnemen, het grotere geheel, zou het voor hen makkelijker zijn om de lokale
vormen te onderscheiden (Shah & Frith, 1983). Dit is echter niet de enige verklaring die op
zou kunnen gaan voor de goede prestatie van kinderen met autisme op deze taak. Wellicht
zijn de algemene spatiële vaardigheden van kinderen met autisme beter ontwikkeld, en is dat
de reden voor hun goede prestatie.
In een onderzoek met de Blokpatronen taak probeerden Shah en Frith (1993) aan te
tonen dat de goede prestatie van kinderen met autisme op deze taak wel degelijk toe kan
worden geschreven aan de zwakke centrale coherentie van deze kinderen, en niet aan
algemene betere spatiële vaardigheden. De goede prestatie van kinderen met autisme op de
Blokpatronen taak wordt veelal aangehaald als een aanwijzing van een ‘voordeel’ van een
mogelijk lokaal georiënteerd informatieverwerkingsmechanisme van kinderen met autisme.
Op deze taak is het de bedoeling dat tekeningen van figuren worden opgebroken in kleinere
eenheden. Door middel van blokken met deelfiguren moet de oorspronkelijke figuur worden
gereconstrueerd (Frith & Happé, 1994). De moeilijkheid van de taak ligt besloten in het
kunnen opbreken van een groter geheel in kleinere delen. De relatief hoge score op deze
subtest van de WISC wordt vaak genoemd als voorbeeld van de ‘eilandjes van intelligentie’
van kinderen met autisme, maar is dikwijls verklaard door een vermeende intactheid of
superioriteit van algemene spatiële vaardigheden.
Shah en Frith (1993) presenteerden 40 verschillende blokpatronen aan drie groepen
kinderen (waarvan één met kinderen met autisme, één met kinderen met een leerstoornis, en
één met kinderen met een normale ontwikkeling). Deze blokpatronen bestonden hetzij uit één
geheel, hetzij uit pregesegmenteerde delen. Ook werden de patronen ofwel geroteerd ofwel
ongeroteerd vertoond, en werd er gebruikt gemaakt van hoekige en niet-hoekige figuren. Shah
en Frith (1993) verwachtten dat alleen kinderen die deel uitmaakten van de controlegroepen er
baat bij zouden hebben als de blokpatronen werden gepresegmenteerd, maar dat de kinderen
met autisme daar geen extra voordeel uit zouden halen (Shah & Frith, 1993). Zij zouden de
presegmentatie niet nodig hebben, omdat zij bij voorbaat geen moeite zouden hebben het
grotere geheel in kleinere eenheden op te delen. In overeenstemming met de verwachtingen,
bleken alleen de kinderen uit de controlegroepen beter te presteren op de pregesegmenteerde
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blokpatronen dan op de patronen die uit één geheel bestonden. Op de prestatie van de
kinderen met autisme leek de presegmentatie geen invloed te hebben. Daarnaast behaalden de
kinderen met autisme een betere prestatie op de ongesegmenteerde blokpatronen dan de
kinderen in de controlegroepen. Deze resultaten interpreteerden Shah en Frith (1993) als
ondersteuning aan de zwakke centrale coherentie hypothese. Bovendien was een ander
resultaat van het onderzoek dat de prestaties van de kinderen met autisme net zoveel
beïnvloed werden door de geroteerde en hoekige patronen als de prestaties van de kinderen uit
de controlegroepen. Dit laatste resultaat zou volgens Shah en Frith (1993) aangeven dat er bij
kinderen met autisme dus geen sprake is van superieure spatiële vaardigheden.
Een ander voorbeeld van een onderzoek naar de verwerking van visueel perceptuele
informatie bij kinderen met autisme is een onderzoek van Happé (1996), waarin werd
onderzocht hoe kinderen met autisme omgaan met visuele illusies (afbeeldingen waarin
meerdere figuren kunnen worden gezien). De kinderen met autisme werden vergeleken met
kinderen met een normale ontwikkeling en kinderen met een leerachterstand op hun
beoordeling van zes visuele illusies. Uit de resultaten bleek dat de kinderen met autisme
minder gevoelig waren voor de illusies dan de kinderen in de controlegroepen. Ook bleek dat
de kinderen met autisme niet beter werden in het doorzien van de visuele illusies wanneer
deze in een driedimensionale vorm werden gepresenteerd in plaats van een tweedimensionale,
in tegenstelling tot de kinderen in de controlegroepen. Deze resultaten worden door Happé
(1996) beschouwd als een ondersteuning van de zwakke centrale coherentie theorie, omdat
het aannemelijk zou zijn dat de ongevoeligheid voor visuele illusies van kinderen met autisme
samenhangt met een voorkeur voor de verwerking van lokale informatie. Een kanttekening bij
deze interpretatie van de resultaten is dat Happé gebruik heeft gemaakt van een zeer klein
aantal stimuli. Onzeker is of dezelfde resultaten behaald zouden zijn bij gebruik van meer dan
zes visuele illusies, of bij gebruik van zes andere illusies. Aan de andere kant kunnen de
resultaten ook als juist zeer overtuigend worden opgevat, omdat zelfs bij zo’n klein aantal
stimuli een effect werd gevonden.
Aanwijzingen voor een voorkeur voor de verwerking van lokale informatie werden
ook gevonden in een case studie van Mottron en Belleville (1993) naar een man met autisme
en het savant syndroom, die beschikte over uitzonderlijke tekengaven. De prestaties van deze
man op drie verschillende taken leken te wijzen op een afwijking in de hiërarchische
organisatie van de waarneming van lokale en globale delen van een figuur (Mottron &
Belleville, 1993). Ook begon hij zijn tekeningen op het lokale niveau, bij de details, en werkte
deze dan detail voor detail verder uit tot een geheel. Een professionele schetser waarmee hij
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werd vergeleken in het onderzoek begon zijn tekeningen daarentegen bij de globale vorm, en
richtte zich van daaruit op de details. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn voor zwakke
centrale coherentie. De resultaten van case studies moeten echter enigszins terughoudend
geïnterpreteerd worden. Bovendien is een methodologisch punt van kritiek dat één van de
tests die Mottron en Belleville (1993) gebruikt hebben, geen goed meetinstrument zou zijn
voor centrale coherentie. Dit betreft de Hooper Visual Organisation Test (HVOT), die visuele
integratie beoogt te meten. De test bestaat uit fragmenten van afbeeldingen van simpele
objecten. De fragmenten zouden visueel met elkaar geïntegreerd moeten worden om het
object te herkennen en een goede prestatie te halen op de test. Volgens Jolliffe en BaronCohen (2001a), die in hun onderzoek een aangepaste versie van deze test gebruikten, konden
de objecten in de originele versie echter al aan de hand van één fragment herkend worden. Dat
zou volgens Jolliffe en Baron-Cohen (2001a) dan ook de reden zijn dat in het onderzoek van
Mottron en Belleville (1993) bij de man met autisme en savant syndroom geen beperking in
visuele integratie werd geconstateerd.
Jolliffe en Baron-Cohen pasten de HVOT aan, zodat de objecten die afgebeeld waren
niet aan de hand van één fragment herkend konden worden. Bovendien gingen zij met hun
recente onderzoek (2001a) een stap verder dan het meeste andere onderzoek naar de visuele
perceptie in relatie tot zwakke centrale coherentie. Zij onderzochten of mensen met autisme of
Asperger syndroom in vergelijking met een normale controlegroep een beperking hebben in
het integreren van visuele informatie op het conceptuele niveau. Volgens de onderzoekers
wordt er voornamelijk onderzoek gedaan op het visueel perceptuele niveau, waarbij lagere
verwerkingsprocessen een rol spelen, terwijl zwakke centrale coherentie volgens Frith (1989)
cognitief van aard is. Er zou dus moeten worden gekeken naar de hogere cognitieve processen
die komen kijken bij perceptie (Jolliffe & Baron-Cohen, 2001a). De fragmenten werden
getoond aan een groep volwassenen met autisme en een groep volwassenen met Asperger
syndroom, die de fragmenten conceptueel met elkaar zouden moeten integreren om het object
te herkennen. De resultaten wezen uit dat zowel de volwassenen met autisme als met
Asperger syndroom in vergelijking met de controlegroep beperkt bleken in de mogelijkheid
om fragmenten holistisch te integreren om een object te identificeren. Dit zou duiden op een
beperking van mensen met autisme op het visueel conceptuele niveau (Jolliffe & BaronCohen, 2001a).
Jolliffe en Baron-Cohen (2001a) maakten, in tegenstelling tot Mottron en Belleville
(1993), in hun onderzoek tevens gebruik van een controletaak voor de HVOT. Zij creëerden
een tweede onderzoeksconditie, waarin proefpersonen een object moesten proberen te
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herkennen aan de hand van een weergave van één onderdeel van het object. In deze conditie
was het wel mogelijk objecten te herkennen aan de hand van één fragment. Volwassenen met
autisme en Asperger syndroom bleken in vergelijking met de controlegroep in deze conditie
goed in staat objecten te herkenne n. De conclusie die Jolliffe en Baron-Cohen (2001a) hieruit
trokken, was dat er, in contrast met beperkingen op het visueel conceptuele niveau, op het
visueel perceptuele niveau geen sprake zou zijn van een beperking bij mensen met autisme.
In een ander onderzoek van Jolliffe en Baron-Cohen (2001b) naar de vaardigheid van
mensen met autisme om visuele stimuli te integreren, werd gebruik gemaakt van twee testen.
De eerste test was de Object Integration Test, waarin het de bedoeling was dat dezelfde
proefpersonen als uit het hiervoor besproken onderzoek, één afgebeeld object aanwezen dat
contextueel incongruent was met vier andere afgebeelde objecten. Om erachter te komen welk
object ‘er niet bij past’, en dus een goede prestatie te behalen, zouden de proefpersonen de
objecten conceptueel met elkaar moeten integreren. Op de controletaak van deze test, de
Category Test, moesten objecten op het perceptuele niveau met elkaar worden vergeleken, om
een object aan te wijzen dat van de andere objecten verschilde. De volwassenen met autisme
of Asperger syndroom bleken een beperking te hebben in hun prestatie op de Object
Integration Test in vergelijking met de controlegroep. Ze bleken niet te verschillen van de
controlegroep op de Category Test. Deze resultaten komen overeen met de resultaten van het
hiervoor besproken onderzoek van Jolliffe en Baron-Cohen (2001a), en zouden kunnen
worden opgevat als een ondersteuning van de zwakke centrale coherentie theorie.
De resultaten op de tweede test die afgenomen werd, de Scenic Test , wezen echter
minder overtuigend in die richting. Op deze test kregen proefpersonen afbeeldingen van
scènes te zien waarin een object was afgebeeld dat niet in de context paste. Jolliffe en BaronCohen (2001b) voorspelden dat volwassenen met autisme of Asperger syndroom sneller
zouden zijn dan de controlegroep in het lokaliseren van deze objecten, wanneer de testleider
deze opnoemde. Dit was echter niet het geval. Volgens Jolliffe en Baron-Cohen (2001b) zou
dit kunnen zijn gekomen doordat de normale controles niet ‘gedwongen’ werden om de
afbeelding primair als geheel te zien, zoals het geval is in de Embedded Figures taak, de
Blokpatronen taak, en bij de visuele illusies. De prestaties van de controlegroep zouden dus
niet verschillen van die van de klinische groepen, omdat het in deze taak makkelijker was om
te focussen op de details. Een andere voorspelling van het onderzoek bleek evenwel ook niet
uit te komen. Bij hun beschrijving van de scènes, bleken de mensen met autisme niet méér
gericht te zijn op de details dan de controlegroep. Er zijn in dit onderzoek dus geen specifieke
aanwijzingen voor een ‘lokale voorkeur’ gevonden. Daarentegen presteerden de mensen met
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autisme minder goed dan de controlegroep wanneer afbeeldingen van scènes getoond werden
en hen werd gevraagd welk object er niet bij paste. Dit zou wijzen op een beperking in hun
globale waarneming. Volgens Jolliffe en Baron-Cohen (2001b) zouden de resultaten van dit
onderzoek kunnen betekenen dat er geen sprake is van een dissociatie in lokale en globale
waarneming bij autisme. Wellicht hoeft een beperking in het visuoconceptuele proces niet
hand in hand te gaan met een superioriteit in het visuoperceptuele proces. Hoewel Jolliffe en
Baron-Cohen (2001b) concluderen dat de zwakke centrale coherentie theorie ondersteund
wordt door de resultaten van dit onderzoek, valt dat nog te bezien. Beide verwachtingen
betreffende een ‘lokale voorkeur’ kwamen niet uit, en bevestigen daarmee niet dat er bij
autisme sprake is van een lokaal georiënteerd informatieverwerkingsmechanisme.
Behalve op het gebied van de visuele perceptie en visueel spatiele vaardigheden, wordt
er ook onderzoek gedaan naar de zwakke centrale coherentie theorie op andere gebieden. Een
voorbeeld daarvan is een onderzoek van Frith en Snowling (1983), op het gebied van taal. In
dit onderzoek werden homographs gebruikt; Engelse woorden die afhankelijk van de context
op meerdere manieren kunnen worden uitgesproken. Een voorbeeld daarvan zijn de volgende
zinnen: “He had a pink bow” en “He made a deep bow” (Frith & Snowling, 1983). In het
onderzoek werden kinderen met autisme vergeleken met kinderen met dyslexie en kinderen
met een normale ontwikkeling. Bij het voorlezen van zinnen met homographs waren de
kinderen met autisme geneigd de meest voorkomende uitspraak te kiezen van de woorden, en
de context te negeren. De andere kinderen maakten echter wel degelijk gebruik van de
context. Zij kozen over het algemeen de juiste uitspraak (Frith & Snowling, 1983). Ook
bleken de kinderen met autisme relatief laag te presteren op taalbegrip, en hadden zij moeite
met het invullen van opengelaten stukjes in een verhaaltje (Frith & Happé, 1994). Kinderen
met autisme lijken dus niet in staat kleinere delen te integreren in de context. Dit zou
beschouwd kunnen worden als een bevestiging van de centrale coherentie hypothese (Frith &
Happé, 1994).
Recentelijk hebben een aantal wetenschappers op het gebied van autisme en centrale
coherentie zich gericht op onderzoek naar een zogenaamd cognitief fenotype van autisme.
Happé, Briskman en Frith (2001) deden naar aanleiding van bewijzen van een sterke
genetische factor in autisme, onderzoek naar de prestatie van ouders en broers van kinderen
met autisme op vier centrale coherentietaken. De prestaties van de familieleden van kinderen
met autisme waren hoog, wat zou duiden op zwakke centrale coherentie. In vergelijking met
prestaties van ouders en broers van kinderen met dyslexie en kinderen met een normale
ontwikkeling, wezen de prestaties van met name de vaders van kinderen met autisme op de
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vier taken op de aanwezigheid van een op details georiënteerde informatieverwerking. Hieruit
werd geconcludeerd dat er inderdaad sprake is van een cognitief fenotype van autisme, in de
vorm van zwakke centrale coherentie als cognitieve stijl (Happé, Briskman & Frith, 2001).
Deze conclusie is echter enigszins voorbarig, aangezien er geen aanwijzingen gevonden
werden voor een zwakke centrale coherentie bij de broers van kinderen met autisme, terwijl
deze wat hun genetische materiaal be treft net zo overeenkomen als de ouders.
In het tweede deel van het onderzoek namen Happé et al. (2001) vragenlijsten bij de
ouders af waarin geïnformeerd werd naar hun dagelijkse bezigheden en voorkeuren, zowel op
sociaal als op ander gebied. Ook vulden de ouders vergelijkbare vragenlijsten in over het
sociale gedrag van hun zonen zónder autisme. De ouders van kinderen met autisme bleken
significant te verschillen van de ouders van de kinderen uit de controlegroepen. Ouders, en
wederom met name de vaders, van kinderen met autisme vertoonden voorkeuren in het
dagelijks leven die overeenkwamen met de focus op details die zij vertoonden bij de
uitvoering van de tests in het eerste deel van de studie. Ook konden uit de antwoorden op
vragen naar dagelijkse bezigheden (waaruit zwakke centrale coherentie bleek) de prestaties
worden voorspeld op de vier eerder afgenomen taken. Er bleek evenwel geen significant
verschil te zijn tussen de broers van kinderen met autisme in vergelijking met de broers van
de andere kinderen. Om die reden kan ook op basis van de resultaten van dit tweede deel van
het onderzoek van Happé et al. (2001) niet geconcludeerd worden dat er inderdaad sprake is
van een cognitief fenotype van autisme. Volgens Happé et al. (2001) zou een verklaring
kunnen liggen in het feit dat ouders de vragenlijsten hebben ingevuld over het gedrag van hun
kinderen, in plaats van de kinderen zelf. Het zou kunnen dat ouders van kinderen met autisme
het sociale gedrag van hun andere kinderen als minder afwijkend beschouwen dan het in feite
is. Vervolgonderzoek naar het cognitieve fenotype van autisme zou dit kritiekpunt qua opzet
dan ook in ogenschouw moeten nemen.
Theoretische toetsing van de zwakke centrale coherentie theorie komt vanuit een heel
ander gebied, door middel van een rekenkundig model, voorgesteld door O’Loughlin en
Thagard (2000). Met dit model zou het mogelijk zijn om zwakke coherentie te simuleren in
een (kunstmatig) connectionistisch netwerk; de prestatie van kinderen met autisme op false
belief taken en de homographs taak zou gesimuleerd kunnen worden. In hun artikel
suggereren de auteurs dat het verhogen van het niveau van inhibitie in een netwerk, in
contrast met het niveau van excitatie, de mogelijkheid beperkt om coherentie te
maximaliseren. Dit sluit aan bij een recente neurale circuit theorie over autisme, die uitgaat
van de hypothese dat overmatige inhibitoire laterale feedback op synaptische verbindingen de
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ontwikkeling van feature maps kan beperken (Gustafsson, 1997). Feature maps zijn van
belang voor coherente verwerking van informatie, en zouden daardoor beschouwd kunnen
worden als een eventuele verklaring van zwakke centrale coherentie op het neurale niveau
(O’Loughlin & Thagard, 2000).
Een andere verklaring op het neurale niveau wordt besproken door Brock, Brown,
Boucher en Rippon (2002). De hypothese van deze auteurs is dat het proces van integratie van
informatie op een bepaalde manier beperkt is in autisme, waardoor lokale gespecialiseerde
netwerken informatie op een geïsoleerde manier verwerken. Dit zou veroorzaakt worden door
een beperking in de temporele binding tussen lokale netwerken, hypocoupling genoemd
(Brock et al., 2002). Tot nu toe is deze hypothese echter niet getoetst aan de werkelijkheid, en
blijft het dus bij een suggestie op theoretisch niveau.
De zwakke centrale coherentie theorie wordt niet alleen maar ondersteund, maar ook
bekritiseerd. Dit is te wijten aan tegenstrijdige resultaten van onderzoek met testen die de
centrale coherentie beogen te meten. Zo werd in een onderzoek naar de vaardigheden van tien
kalender calculators, ofwel volwassenen met autisme en savant syndroom, door hen geen
uitzonderlijke scores behaald op Block Design , tegen de verwachtingen in (O’Connor, Cowan
& Samella, 2000). In een ander onderzoek ble ken kinderen met autisme beter te zijn in
moeilijke visuele zoektaken dan kinderen uit de controlegroep, terwijl de vaardigheid om
verschillende onderdelen van een object te integreren vereist zou zijn voor een goede
uitvoering van de taak (O’Riordan, Plaisted, Driver, & Baron-Cohen, 2001). Meer
tegenstrijdige resultaten zijn afkomstig van onderzoek door Mottron et al. (2003), en
onderzoek door Lopez en Leekam (2003). In het eerste onderzoek bleken kinderen met
autisme wel goed te presteren op de Embedded Figures test, terwijl hun prestaties op een
aantal andere tests die lokale versus globale visuele perceptie meten, niet afweken van die van
de controlegroep. In het tweede onderzoek werden bij vijftien kinderen met autisme vier
verschillende taken afgenomen die de vaardigheid om gebruik te maken van contextuele
informatie meten bij de verwerking van visuele of verbale informatie. In dit onderzoek
presteerden de kinderen met autisme alleen slecht op de homograps taak. Deze onderzoekers
stellen dat er bij autisme sprake is van een zwakke centrale coherentie die slechts opgaat voor
het domein van complexe, ambigue verbale stimuli (Lopez & Leekam, 2003).
Ondanks een zeer grote hoeveelheid ondersteunend onderzoek met betrekking tot de
zwakke centrale coherentie theorie, is er dus ook bij deze theorie reden voor
terughoudendheid. In de toekomst zullen veel behaalde resultaten gerepliceerd moeten
worden, om de geloofwaardigheid van de theorie te vergroten. Met betrekking tot het
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ongelijkmatige beeld in de prestaties van kinderen met autisme op intelligentietests, lijkt de
zwakke centrale coherentie theorie echter al wel een verklaring aan te dragen.
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Empathising-Systemising theorie ,
of de Extreme Male Brain theorie van autisme
In een interview van Wired Magazine met Simon Baron-Cohen over de theorie die hij
recentelijk heeft ontwikkeld, en die hier beschreven zal worden, zegt hij: “De nieuwe kijk op
autisme stelt voor dat er twee factoren zijn, niet één. Er zijn moeilijkheden met ‘mindreading’,
en tegelijkertijd, mogelijk onafhankelijk daarvan, is er sprake van een intact of zelfs superieur
talent voor het begrijpen van systemen.” (Morton, 2001). Deze theorie borduurt daarmee
voort op de theory of mind , een theorie die, zoals eerder werd beschreven, ervan uitgaat dat
kinderen met autisme een onvermogen hebben om overtuigingen toe te schrijven aan anderen
(Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985, 1986), en zich onbewust zijn van het bestaan van
gedachten, emoties, intenties, kennis en herinneringen van anderen (Baron-Cohen, 1997). De
empathising - systemising (E-S) theorie gaat verder dan de theory of mind, door behalve een
mogelijke verklaring aan te dragen voor het sociale onvermogen van kinderen met autisme,
tevens een verklaring voor te stellen voor hun obsessionele interesses, hun repetitieve gedrag,
en hun ‘eilandjes van intelligentie’. Met de E-S theorie probeert Baron-Cohen een alternatieve
verklaring te geven voor de executieve disfunctie theorie, die met name de zich herhalende
stereotype patronen van gedrag zou kunnen verklaren (Griffith et al., 1999). In de executieve
disfunctie theorie wordt ervan uitgegaan dat kinderen met autisme bepaalde cognitieve
vaardigheden missen, waardoor zij eenzijdig gedrag gaan vertonen. Volgens de E-S theorie
daarentegen, heeft het repetitieve gedrag een functie, namelijk het totaal kunnen doorgronden
van een systeem, en is het geen consequentie van een executieve disfunctie (Baron-Cohen,
2003). Ook voor de zwakke centrale coherentie theorie vormt de E-S theorie een alternatief.
In tegens telling tot de aanname dat mensen met autisme enkel lokale informatie kunnen
verwerken en daardoor gefocust zijn op details (Frith, 1989), gaat de E-S theorie ervan uit dat
er geen sprake is van een beperking, maar dat ook dit voortkomt uit een ‘drive’ om een
systeem te begrijpen, tot in de meest kleine details (Baron-Cohen, 2003). Systemising is de
term die Baron-Cohen hiervoor heeft bedacht.
Systemising wordt gedefinieerd als de ‘drive’ om systemen te bouwen en analyseren
met als doel dingen te begrijpen en te voorspellen (Lawson, Baron-Cohen & Wheelwright,
2004). Wanneer iemand systemised, probeert hij uiteindelijk tot de basisregels te komen die
ten grondslag liggen aan het ‘gedrag’ van een systeem (Baron-Cohen, 2002). Daarbij is het
gebruik van ‘als-dan’ regels nodig. Een systeem kan gezien worden als alles wat te maken
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heeft met input en output (Baron-Cohen, 2002). Alle kenmerken van het systeem worden bij
systemising opgevat als variabelen, en tijdens het proces focust het brein zich op een detail of
parameter van het systeem, om te observeren hoe dit kan variëren (Baron-Cohen, 2002).
Baron-Cohen (2002) beschrijft zes soorten systemen die geanalyseerd kunnen worden.
Ten eerste de technische systemen, zoals computers. Ten tweede zijn er natuurlijke systemen,
zoals het proces van eb en vloed. Ten derde de abstracte systemen, zoals een mathematisch
systeem, en ten vierde sociale systemen, zoals het proces van verkiezingen. De vijfde soort
systemen zijn georganiseerde systemen, zoals dat van een bibliothee k. Ten zesde kunnen
motorische systemen geanalyseerd worden, zoals bijvoorbeeld de techniek van het bespelen
van een muziekinstrument.
Empathising is de term voor datgene waar kinderen met autisme beperkingen in
zouden hebben, in tegenstelling tot systemising. Empathising kan op twee manieren worden
uitgelegd. Aan de ene kant is er de affectieve benadering. Deze definieert empathising als de
affectieve respons van een toeschouwer op de affectieve staat van een ander (Baron-Cohen &
Wheelwright, 2004). Anders gezegd, empathising is de ‘drive’ om emoties en gedachten van
anderen te herkennen en hier op de juiste manier op te reageren (Lawson et al, 2004). De
cognitieve benadering benadrukt dat empathie te maken heeft met het begrijpen van
andermans gevoel (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004). Volgens deze cognitieve opvatting
kan empathie ook wel worden gezien als het gebruiken van een theory of mind. In die zin is
empathising een proces waar geen affectieve staat bij komt kijken, maar waarbij het puur gaat
om het interfereren van andermans gedachten, en vervolgens het gedrag van de desbetreffende
persoon daaruit te voorspellen (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004). Zowel de affectieve als
de cognitieve component zijn volgens Baron-Cohen en Wheelwright (2004) van belang voor
een volledige definitie van empathising .
De twee psychologische dimensies empathising en systemising, worden verondersteld
gerelateerd te zijn aan verschillende, van elkaar onafhankelijke hersenstructuren. Tot nu toe
zijn deze gebieden nog niet gespecificeerd. Wel bleek uit een eerder aangehaald onderzoek
naar ‘sociale intelligentie’ dat in de amygdala van mensen met autisme geen activiteit
plaatsvond wanneer zij de mentale staat van anderen moesten inschatten aan de hand van de
uitdrukking in hun ogen (Baron-Cohen et al., 1999).
Empathising en systemising vinden hun oorsprong in het folk psychology-folk physics
model (Baron-Cohen, 1997). Folk psychology kan uitgelegd worden als het begrijpen hoe
mensen werken, en folk physics als het begrijpen hoe dingen werken (Baron-Cohen, 2000).
Empathising gaat echter verder dan folk psychology, omdat er in dit proces tevens sprake is
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van een reactie op de emoties van anderen, en niet alleen van de kennisneming van hun
emoties (Lawson et al., 2004). Ook gaat systemising verder dan folk physics, omdat bij
systemising alle verschillende systemen die hierboven zijn beschreven onderwerp kunnen zijn
van het proces. Bij folk physics gaat het meer om een soort intuïtieve kennis van fysische
lichamen (Lawson et al., 2004).
De E-S theorie gaat ervan uit dat empathising en systemising de twee dimensies zijn
die het mannelijk brein en het vrouwelijk brein bepalen (Baron-Cohen, 2002). Mannen
worden in deze theorie verondersteld beter te zijn in systemising en slechter in empathising
dan vrouwen, en vice versa. Baron-Cohen (2002) onderscheidt vijf ‘breintypes’. Ten eerste
noemt hij het vrouwelijk brein, waarvoor dus zou gelden dat empathising beter ontwikkeld is
dan systemising. Dit kan ook worden aangeduid als E > S. Dan is er het mannelijk brein, wat
geformuleerd zou kunnen worden als S > E. Ook is er een type waarbij S = E, wat aangeeft
dat systemising en empathising in balans zijn. Verder zouden er twee extreme types te
onderscheiden zijn, waarvoor geldt: S >> E, oftewel een extreem mannelijk brein, en E >> S,
wat een extreem vrouwelijk brein aanduidt (Baron-Cohen, 2002). De theorie stelt niet dat álle
vrouwen een vrouwelijk type brein hebben, en álle mannen een mannelijk type brein. Wel
wordt verondersteld dat meer vrouwen dan mannen een vrouwelijk type brein hebben, en dat
meer mannen dan vrouwen een mannelijk type brein hebben (Baron-Cohen, 2002). Deze
veronderstelling wordt gedaan op grond van onderzoek naar sekseverschillen in sociale
processen (zie voor een overzicht Baron-Cohen, 2002).
Een voorbeeld van een onderzoeksresultaat dat duidt op sekseverschillen in sociale
processen is dat meisjes op driejarige leeftijd al beter bleken te zijn in het interfereren van
andermans gedachten en intenties dan jongens van deze leeftijd (Happé, 1997). Nog een
voorbeeld is dat meisjes in drie verschillende leeftijdscategorieën beter bleken te presteren
dan jongens van dezelfde leeftijd op een taak die de herkenning meet van ‘faux pas’, wat
uitgelegd kan worden als een situatie waarin een persoon iets zegt wat kwetsend zou kunnen
zijn ten opzichte van een andere persoon (Baron-Cohen, O’Riordan, Stone, Jones & Plaisted,
1999). Een argument dat kan worden gebruikt om dit soort resultaten te ontkrachten, is dat de
kans bestaat dat deze sekseverschillen niet voortkomen uit daadwerkelijke verschillen tussen
mannen en vrouwen, maar uit het socialisatieproces waar zij mee te maken krijgen in de
maatschappij. Terwijl meisjes worden aangemoedigd hun gevoel te laten zien en zich ook
bezig te houden met de gevoelens van anderen, wordt dit bij jongens juist ontmoedigd.
Om na te gaan of er wel een daadwerkelijk verschil is in sociaal gedrag tussen de
seksen, zonder dat dit socialisatieproces de resultaten te zeer overschaduwt, onderzochten
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Lutchmaya en Baron-Cohen (2002) of kinderen van 12 maanden oud een aan hun sekse
gerelateerde voorkeur hebben voor sociale of niet-sociale stimuli. Zij vertoonden twee video’s
met sociale stimuli, en twee video’s met niet-sociale stimuli aan 60 kinderen. Op de sociale
video’s werden filmpjes van gezichten vertoond, op de niet-sociale video’s werden filmpjes
van auto’s vertoond. De tijd dat de kinderen naar de video’s keken werd met een stopwatch
gemeten. De resultaten suggereren dat meisjes een voorkeur hadden voor de sociale stimuli,
terwijl de jongens een voorkeur hadden voor de niet-sociale stimuli (Lutchmaya & BaronCohen, 2002). Echter, bij nadere toetsing bleek dat, terwijl 97% van de jongens langer keek
naar de auto’s, slechts 56% van de meisjes langer keek naar de gezichten. Van de meisjes
bleek 37% langer naar de auto’s te kijken; slechts 18% van de jongens keek langer naar de
gezichten (Lutchmaya & Baron-Cohen, 2002). De voorkeur van de jongens voor de nietsociale stimuli blijkt bij nader inzien dus veel groter dan de sociale voorkeur van de meisjes.
Hoewel er in dit onderzoek dus wel een sekseverschil is gevonden in sociaal gedrag, vormen
de resultaten geen onbetwistbare ondersteuning voor de E-S theorie. Wel duiden deze
resultaten aan dat meer vrouwen dan mannen ‘empathisen’, en dat meer mannen dan vrouwen
‘systemisen’.
Andere voorbeelden van onderzoek op het gebied van sekseverschillen in sociaal
gedrag zijn studies die gedaan zijn met behulp van zelfrapportage vragenlijsten. Zo bleek uit
de resultaten van een onderzoek met een zelfrapportage vragenlijst over vriendschappen,
genaamd de Friendship Questionnaire (FQ) (Baron-Cohen & Wheelwright, 2003), dat
vrouwen hierop hoger scoren dan mannen. Een hoge score wordt behaald door te rapporteren
plezier te beleven aan hechte vriendschappen, geïnteresseerd te zijn in andere mensen en ze
leuk te vinden, omgang met anderen op zich leuk te vinden, en belang te hechten aan
vriendschappen (Baron-Cohen & Wheelwright, 2003). Vrouwen zouden volgens dit
onderzoek

verondersteld worden beter te zijn in empathising dan mannen, in

overeenstemming met de E-S theorie. Een mogelijke alternatieve verklaring voor de
gevonden resultaten is dat vrouwen enkel meer geneigd zijn dan mannen aan te geven dat ze
vriendschap heel belangrijk vin den, en erg geïnteresseerd te zijn in andere mensen, in plaats
van dat ze dat daadwerkelijk zijn. Dit is echter niet controleerbaar, door het gebruik van
zelfrapportage lijsten. Dezelfde kritiek kan ook opgaan voor een onderzoek met een andere
vragenlijst, de Empathy Quotient (EQ) (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004). Deze vragenlijst
beoogt het concept empathie te meten, zoals het uitgelegd wordt door de onderzoekers.
Volgens hen voldoen andere, bestaande empathievragenlijsten niet, omdat ze in feite iets
anders meten dan empathie. Enkele voorbeelden van vragen van de EQ zijn vraag 6: “Ik vind
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het echt leuk om voor andere mensen te zorgen”, en vraag 25: “Ik ben goed in voorspellen
hoe iemand zich zal voelen” (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004). In overeenstemming met
de voorspellingen, bleken mannen significant lager te scoren op de EQ dan vrouwen (BaronCohen & Wheelwright, 2004). Of deze resultaten betekenen dat mannen minder goed zijn in
empathising dan vrouwen, of alleen minder de neiging hebben dit te uiten bij het invullen van
een vragenlijst, is wederom niet controleerbaar.
In een onderzoek van Lawson et al. (2004) werd gebruik gemaakt van twee
vragenlijsten die empathising en systemising meten op een cognitief niveau, in tegenstelling
tot de FQ en de EQ, die zich vooral beperken tot het meten van empathising op het affectieve
niveau. De twee vragenlijsten, die speciaal ontwikkeld werden voor het onderzoek, waren de
Social Stories Questionnaire (SSQ) en de Physical Prediction Questionnaire (PPQ) (Lawson
et al, 2004). De SSQ bestaat uit tien korte verhaaltjes waarin een persoon iets zegt dat een
ander zou kunnen kwetsen, en een aantal vragen die de proefpersoon na afloop van de
verhaaltjes moet beantwoorden. Een hoge score op de SSQ zou aangeven dat iemand een
goed begrip heeft van het verloop van sociale situaties, en daarmee goed is empathising
(Lawson et al., 2004).
De PPQ bestaat uit 40 multiple choice items die het begrip van de causaliteit van
natuurkundige systemen zouden meten (Lawson et al., 2004). Om de opgaven te
beantwoorden moeten de proefpersonen mechanische diagrammen bestuderen, om de
beweging van twee gewichten te voorspellen naar aanleiding van de beweging van een ander,
daarmee in verbinding staand gewicht (Lawson et al, 2004). Een hoge scor e op de PPQ zou
aangeven dat iemand goed is in systemising. Vierenveertig mannen en 45 vrouwen vulden
voor dit onderzoek de SSQ en de PPQ in, en uit de resultaten blijkt dat vrouwen hoger scoren
dan mannen op de SSQ, terwijl vrouwen lager scoren dan mannen op de PPQ (Lawson et al,
2004). Hoewel dit de E-S theorie ondersteunt, bestaat er, net als bij het eerder beschreven
observationele onderzoek bij kinderen, de kans dat de resultaten beïnvloed zijn door het
socialisatieproces in de maatschappij.
Ondanks de kritiekpunten en alternatieve verklaringen, geeft zowel het observationele
onderzoek als het onderzoek met vragenlijsten aanwijzingen dat er meer vrouwen zijn dan
mannen waarbij empathising beter ontwikkeld is dan systemising, en vice versa. Vanwege het
gegeven dat er veel meer mannen zijn dan vrouwen met autisme is men begonnen te
onderzoeken of er een relatie bestaat tussen autisme en mannelijkheid. De vraag is
opgekomen of autisme beschouwd kan worden als een extreme vorm van de cognitieve,
systemising stijl van het mannelijk brein type (S >> E). Asperger had in 1944 al gesuggereerd
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dat “de autistische persoonlijkheid een extreme variant is van mannelijk intelligentie” (in
Baron-Cohen, 2002). Deze hypothese is recentelijk weer opgepakt door Baron-Cohen (1997),
en is inmiddels uitgegroeid tot de Extreme Male Brain (EMB) theorie van autisme.
De EMB theorie wordt onderbouwd door resultaten van onderzoek waarin kinderen of
volwassenen met autisme vergeleken worden met kinderen of volwassenen zonder autisme op
empathising en systemising (zie voor een overzicht Baron-Cohen, 2002). Voorbeelden van
een gebrek aan empathising bij mensen met autisme kunnen gevonden worden in onderzoek
dat eerder is beschreven. Uit het onderzoek naar theory of mind van Happé (1997), waar
meisjes superieur bleken ten opzichte van jongens, bleek dat kinderen met autisme nog
minder goed zijn in het interfereren van andermans gedachten en intenties dan jongens zonder
autisme. Uit het onderzoek naar herkenning van ‘faux pas’, (waarop de prestatie van meisjes
eveneens beter was dan die van jongens) bleken kinderen met autisme ook minder goed te zijn
dan jongens zonder autisme in het inschatten van de gevoelens van anderen naar aanleiding
van een kwetsende opmerking (Baron-Cohen et al., 1999). Op de eerder beschreven
vragenlijsten FQ (Baron-Cohen & Wheelwright, 2003) en EQ (Baron-Cohen & Wheelwright,
2004), waarop vrouwen hoger scoorden dan mannen, was de score van mensen met autisme in
vergelijking gemiddeld nog lager dan de score van de mannen. In het onderzoek met de FQ
had de groep mensen met autisme echter niet dezelfde sekseverdeling als de groep mensen
waarmee ze werden vergeleken (Baron-Cohen & Wheelwright, 2003). De reden daarvoor is
dat het moeilijk is om veel vrouwen te vinden met autisme. In de statistische analyses is
hiermee rekening gehouden, maar desondanks blijft het een minpunt in de opzet. In het
onderzoek met de EQ hebben Baron-Cohen en Wheelwright (2004) er voor gezorgd dat de
twee groepen wel goed vergelijkbaar zijn met elkaar. Uit het onderzoek van Lawson et al.
(2004), waarin vrouwen hoger scoorden dan mannen op de SSQ, bleek dat mannen met
autisme significant lager scoorden dan mannen zonder autisme op de SSQ.
Wat superioriteit in systemising betreft zijn er een aantal bevindingen aan te voeren.
Ten eerste zijn er de ‘eilandjes van intelligentie’. De vaardigheden van kinderen met autisme
lijken vooral betrekking te hebben op de verschillende systemen eerder genoemd. Ze weten
vaak alles van computers, treinen, wiskunde, of technische onderwerpen (Baron-Cohen,
2002). De zogenaamde ‘savant skills’, van mensen met het savant syndroom, vallen eveneens
veelal binnen het domein van systemen (Baron-Cohen, 2002). Ook de vaak gerapporteerde
goede prestatie van kinderen met autisme op de subtest van de WISC, Blokpatronen, kan
beschouwd worden als een voorbeeld van een superioriteit in systemising.
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Een tweede, daaraan gerelateerde bevinding is dat kinderen met autisme meer
aandacht lijken te hebben voor details (Baron-Cohen, 2002). Zo blijken ze beter te zijn dan
andere kinderen op de Embedded Figures taak (Shah & Frith, 1983), die in het vorige
hoofdstuk reeds is beschreven. Deze taak meet gedetailleerde lokale perceptie, wat volgens
Baron-Cohen (2002) een vereiste is om goed te zijn in systemising. Uit een ander onderzoek is
gebleken dat kinderen met autisme beter zijn in complexe visuele zoektaken dan kinderen
zonder autisme (O’Riordan, Plaisted, Driver & Baron-Cohen, 2001). Omdat hiervoor de
vaardigheid vereist is om verschillende onderdelen van een object te kunnen integreren, maakt
dit resultaat de zwakke centrale coherentie theorie minder aannemelijk. De EMB theorie
wordt

echter

aannemelijker,

omdat

deze

niet

uitgaat

van

een

beperking

in

informatieverwerking bij mensen met autisme.
Ten derde lijken kinderen met autisme een voorkeur te hebben voor op regels
gebaseerde, gestructureerde, feitelijk informatie (APA, 1994). Ook hebben kinderen met
autisme de neiging dingen te verzamelen en ordenen (APA, 1994). Dit gedrag past goed in het
plaatje van systemising.
Ten vierde blijkt uit een onderzoek naar de repetitieve interesses van kinderen met
autisme (Baron-Cohen & Wheelwright, 1999) dat deze interesses zich clusteren in het domein
van de folk physics, en niet in het domein van de folk psychology. Deze conclusie is echter
gebaseerd op vragenlijsten die zijn ingevuld door de ouders, en niet op empirisch onderzoek.
Meer empirisch onderzoek lijkt hoe dan ook vereist om de hypothese van superioriteit in
systemising van kinderen met autisme te ondersteunen.
Een bevinding die de hypothese dat mensen met autisme beter zijn in systemising niet
ondersteunt, is dat de scores van mannen met autisme op de PPQ niet significant hoger zijn
dan die van mannen zonder autisme (Lawson et al., 2004). De vraag is of de proefpersonen in
dit onderzoek wel met elkaar kunnen worden vergeleken. Niet alleen zijn er veel minder
mannen met autisme die de vragenlijst in hebben gevuld dan mannen zonder autisme, ook
hebben de mannen met autisme een gevarieerde achtergrond. Dit in tegenstelling tot de
mannen zonder autisme. Bovendien is de intelligentie van de twee groepen mannen met twee
verschillende intelligentietests gemeten. Desondanks concluderen Lawson et al. (2004) dat de
resultaten van hun onderzoek de EMB theorie ondersteunen. Weliswaar is er geen
superioriteit gevonden in systemising, wel scoren mannen met autisme op systemising in de
normale range, in tegenstelling tot hun score op empathising. Daarom zouden zij dus voldoen
aan Baron-Cohen’s extreem mannelijk type brein (S >> E) (Lawson et al., 2004). Toch lijkt
door deze redenering de EMB theorie niet helemaal op te kunnen gaan. Als er bij mensen met
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autisme namelijk sprake zou zijn van een systemising vaardigheid in de normale range, en niet
van een superioriteit, dan zou het gevolg daarvan zijn dat een aantal kenmerken van mensen
met autisme niet te verklaren zouden zijn door de theorie. Een voorbeeld daarvan zijn de
bovengenoemde repetitieve interesses: wat is de reden dat mannen zonder autisme deze niet
of nauwelijks ontwikkelen, als ze in systemising niet zouden verschillen van mannen met
autisme?
Van belang is daarom dat toekomstig onderzoek erop gespitst is duidelijkheid te
krijgen omtrent de eventuele superioriteit van mensen met autisme in systemising. Daarvoor is
vooral empirisch onderzoek vereist. Ook zou hersenonderzoek antwoorden kunnen bieden, als
er meer inzicht zou zijn omtrent de structuren die aan empathising en systemising zijn
gerelateerd. De mogelijke relatie tussen empathising en de hersenactiviteit in de amygdala zou
dan ook nader bekeken moeten worden.
De vraag tenslotte of de EMB theorie een verklaring kan geven voor het
ongelijkmatige beeld in prestaties van kinderen met autisme op intelligentietests, zou
bevestigend kunnen worden beantwoord, uitgaande van een beperking in empathising en een
superioriteit in systemising. De beperking in empathising zou de reden kunnen zijn voor een
minder goede prestatie op sommige taken, die te maken hebben met mensen, zoals de subtest
Plaatjes ordenen. De superioriteit in systemising zou de reden kunnen zijn voor een
bovengemiddelde prestatie op andere taken, die te maken hebben met dingen, zoals
Blokpatronen.
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Discussie
In deze scriptie zijn vier theorieën over autisme uiteengezet. Dit zijn de theory of
mind, de executieve disfunctie theorie, de zwakke centrale coherentie theorie, en de
empathising -systemsing theorie. Deze theorieën zijn aan de hand van onderzoek kritisch
geëvalueerd, en tegen elkaar afgewogen. Onderzocht is op welke manier de theorieën een
verklaring kunnen bieden voor het ongelijkmatige beeld in prestaties op intelligentietests van
kinderen met autisme.
Ten eerste is de theory of mind beschreven, een theorie over de sociale beperkingen
van kinderen met autisme. De theory of mind gaat ervan uit dat kinderen met autisme geen
overtuigingen toe kunnen schrijven aan anderen (Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985, 1986).
Zij zouden zich niet kunnen verplaatsen in andermans geest, en daardoor falen op
zogenaamde false belief taken (Baron-Cohen et al., 1985, 1986). Theory of mind zou echter
volgens sommigen niet opgaan als oorspronkelijke verklaring van autisme. De voornaamste
reden daarvoor zou zijn dat de symptomen van autisme zich al veel eerder manifesteren dan
dat er überhaupt sprake zou kunnen zijn van de ontwikkeling van een theory of mind (TagerFlusberg et al., 2001). Ondanks kritiek op de theorie, blijft theory of mind een belangrijke
theorie over de sociale problemen die kenmerkend zijn voor autisme. De verklaring die theory
of mind kan bieden voor het ongelijkmatige beeld in prestaties blijft echter enigszins beperkt.
In de lijn van deze theorie zouden kinderen met autisme een lage score behalen op
intelligentietests doordat ze sociaal niet vaardig zijn; een theory of mind missen. Als dit al op
zou gaan, geeft dit nog geen verklaring voor de discrepantie in testscores op verschillende
subtesten. Concluderend kan gesteld worden dat een verklaring voor de ‘eilandjes van
intelligentie’ uitblijft.
De tweede theorie die is besproken is de executieve disfunctie theorie. Deze theorie
probeert de symptomen die horen bij autisme te verklaren vanuit beperkingen in de executieve
functies. Met name de derde categorie symptomen, de zich herhalende stereotype patronen
van gedrag, zouden verklaard kunnen worden door een beperking in deze cognitieve
vaardigheden (Griffith et al., 1999). Deze repetitieve handelingen zouden op hun beurt
aangedragen kunnen worden als gedeeltelijke verklaring voor de ‘talenten’ van kinderen met
autisme. Kinderen met autisme zouden vanwege hun voorkeur voor meer abstracte, op regels
gebaseerde informatie (APA, 1994), wellicht meer geoefend zijn in de vaardigheden die
vereist zijn voor bijvoorbeeld de Blokpatronen taak. Op andere taken zouden zij daarentegen
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minder goed presteren, vanwege hun beperking in executieve functies. Op deze manier zou de
executieve disfunctie theorie een verklaring kunnen geven voor het ongelijkmatige beeld in
prestaties op intelligentietests van kinderen met autisme. Geconcludeerd wordt dat deze
verklaring echter tot op heden niet volledig wetenschappelijk kan worden onderbouwd.
In tegenstelling tot de theory of mind en de executieve disfunctie theorie, heeft de
zwakke centrale coherentie theorie zich erop gericht een verklaring te bieden voor zowel de
‘talenten’ als de beperkingen van kinderen met autisme. Deze theorie gaat ervan uit dat
mensen met autisme een lokale, meer op losse delen en details georiënteerde manier hebben
om informatie te verwerken (Frith, 1989). Kinderen met autisme zouden volgens deze theorie
goed presteren op taken zoals Blokpatronen, omdat zij daarbij een voordeel hebben van een
lokaal georiënteerd informatieverwerkingsmechanisme. Zij zouden daarentegen slechter
presteren op andere taken, omdat zij beperkt zijn in de globale waarneming. Hoewel
onderzoeksresultaten deze beperking in de globale waarneming voor het grootste deel
ondersteunen, geldt dit niet voor een lokale ‘voorkeur’. De conclusie is daarom dat de
verklaring van de zwakke centrale coherentie theorie in de toekomst beter onderbouwd zal
moeten worden.
De laatste theorie die hier is besproken is de empathising -systemising theorie. Deze
theorie koppelt de ‘eilandjes van intelligentie’ van mensen met autisme aan bevindingen van
algemene sekseverschillen in de normale populatie. Volgens deze theorie hebben mensen met
autisme een extreme vorm van het ‘mannelijk’ brein (Baron-Cohen, 1997). Dat wil zeggen dat
ze superieur zouden zijn in systemising, terwijl bij hen empathising minder ontwikkeld zou
zijn (Baron-Cohen, 1997). De goede prestatie van kinderen met autisme op sommige taken
zou volgens deze theorie verklaard kunnen worden doordat voor deze taken een superioriteit
in systemising vereist is. De slechtere prestatie op andere taken zou veroorzaakt worden
doordat empathising van belang is voor een goede uitvoering. Dat er sprake is van een
superioriteit in systemising bij mensen met autisme is echter tot nog toe niet duidelijk. Met
betrekking tot deze laatste theorie kan daarom worden geconcludeerd dat er meer
duidelijkheid moet komen omtrent de mogelijke superioriteit in systemising van kinderen met
autisme.
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