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Communicatie en Autisme

niet vanzelfsprekend … ���� in 20 min.  ☺☺☺☺

Roger Verpoorten & Wilma Denteneer

� Inleiding:   Communicatie

Autisme : ándere waarneming van communicatie

� Nood aan communicatie ondersteuning 

Conceptondersteunende Communicatie (CoC)

� 1 praktijk voorbeeld  �



2

communicatie dynamisch + multi-dimensionaal
verweven complex van elementen… in context !
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genetische afwijkingen DNA mutaties  >107 AS-gelinkt uit  25.000 g

in clustervormen     (eventueel in comorbiditeit) Eric Courchesne, 2011

� neuroanatomisch :    te snelle neuronengroei in bepaalde    

corticale gebieden vnl. frontaal en temporaal   Li  >  Re,  ook cerebellum !

� neurofysiologisch :  dysfunctie prikkeloverdracht neuronen

dysregulatie neurotransmissie excitatie <> inhibitie !

�verstoorde (samen ) werking neurale circuits  
>   ‘long distance’

Hussman, 2001, Rubenstein, Merzenich 2003, …

� neurocognitief : afwijkend proces   waarnemen en betekenis verlene n
� op sensorisch niveau : prikkels verwerken (mono-,multi-,sens.integratie)

� op betekenis niveau :  info verwerken / concept per ceptie

Autisme  > Waar probleem ?
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Neurocognitief >   A-typisch waarnemen en        
info verwerken

ASS  > asynchroon (ongelijktijdig) waarnemen (+ verbeelden) naar 
verweven ruimtelijke, temporele en dynamische elementen 

van een globale betekenis*

� Gevolg: directe/coherente ‘concept’ waarneming komt in het gedrang 

� Asynchroon / gefaseerd infoproces  =   meer kwetsba ar 
Afgebroken / onvolledig proces  >  ándere betekenis dan verondersteld !

� ‘globale betekenis’ soms wél (in)gezien … maar dan ‘niet meteen’
� soms ‘niet helemáál’ > niet in relatie tot context  >  (slechts) als 

lokaal / te letterlijk concept
� of… helemaal ‘niét ’ ingezien      >   details zonder verband 

Betekenis verlenen neurologisch meer vermoeiend  >  
gedragsconsequenties !!!
Nood aan ondersteuning concept waarneming …

*PeterJ.Ulhaas & Wolf Singer 2006/ 2008/ 2011 > MRi en MER 
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Andere betekeniswaarneming
uitgangspunt in de ondersteuning

Visie:

Uitgangspunt in de ondersteuning:
de andere waarneming en betekenisverlening

Rekening houdend met: 
gevolgen van gecombineerde beperkingen uit 
o.a. doofblindheid, doofheid, slechthorendheid, 
al dan niet gepaard gaand met een verstandelijke 
beperking.

Aangepaste ondersteuning middels:
Conceptondersteunende Communicatie
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Conceptondersteunende
Communicatie (1)

Wat is het?

Informatie op een dusdanige manier aanbieden … dat daarbi j niet
alleen de communicatie-vorm aan de waarneming is aangepast…. 

maar dat ook de bedoelde betekenis (het concept) achter de vorm op 
een manier kan worden waargenomen zoals bedoeld
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Hoe doe je dat?

Door  expliciet álle vaak verborgen of bekend veronderstelde
deeltjes van het ‘concept’ aan te reiken op maat van die p ersoon :         

de deeltjes van de betekenis- puzzel én hun onderlinge verb and

Of vooraf minstens nagaan of de deeltjes vanuit de spont ane
waarneming zijn opgemerkt en geïntegreerd tot de juiste be tekenis
van dat specifieke concept

Wat ?

Waar? Hoe ?

Wanneer ? ? ? 
?

Conceptondersteunende
Communicatie (2)
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Conceptondersteunende
Communicatie

Wat zijn de voorwaarden?

Voorwaarde tot succes én om eindeloze trial and error te helpen
voorkomen, vooraf twee vragen door individueel onderzoek te
beantwoorden:                                                               

Vraag 1:

Met welke middelen en met welke vormen dient communicat ie bij
deze persoon ondersteund te worden? 

Vraag 2:

Op welk abstractieniveau wordt door deze persoon betekenis
verleend aan de gekozen informatievormen?
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1   Functioneren van de cliënt  

2   Conceptkeuze

3   Conceptanalyse 

4   Communicatie profiel

5   Omgeving aanpassingen

6   Taakanalyse

7   Evaluatie

Een ondersteuningsmodel
met een stappenplan
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Conceptondersteuning : een
voorbeeld



Bedankt voor uw aandacht

.


