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Introductie
Jonge kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben problemen op
het vlak van contact, communicatie, spel en emotieregulatie. Uit
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vroeginterventie (behandeling bij kinderen
< 4 jaar) leidt tot betere uitkomsten op langere termijn. Het vroeg stimuleren van
joint attention (JA, gedeelde aandacht) in het bijzonder leidt tot betere taal-,
communicatie- en sociale vaardigheden. Door in een vroeg stadium problemen
te herkennen en te behandelen, kan de verdere ontwikkeling van het kind
positief beïnvloed worden.

Vraagstelling
1. Is de naar de Nederlandse situatie vertaalde JASPER-training effectief bij
zeer jonge kinderen met ASS?
2. Zijn verbeteringen in JA en spelvaardigheden vast te stellen?
3. Kan JA betrouwbaar gemeten worden?

De JASPER-training (Joint Attention Symbolic Play Engagement & Regulation)
richt zich op het bevorderen van JA, spel en emotieregulatie bij jonge kinderen.
Ouders leren tijdens speelsessies met hun kind hoe zij JA en spelvaardigheden
bij hun kind kunnen stimuleren. Ze leren hoe ze kunnen aansluiten bij de huidige
vaardigheden van het kind en hoe ze deze vaardigheden verder kunnen
uitbreiden. Indien nodig wordt aan ouders ook geleerd hoe zij hun kind kunnen
begeleiden in het leren reguleren van emoties (zie Tabel 1).

Tabel 1: Thema’s JASPER-training
- Kind stimuleren in initiatief nemen tot communicatie
- JA herkennen & hierbij aansluiten (initiatief kind)
- JA tot stand brengen (initiatief ouder)
- JA ondersteunen (timing & intensiteit)
- Omgeving optimaal inrichten
- Spelroutines aanleren & uitbreiden
- Omgaan met emotieregulatieproblemen
- Stimuleren van taalvaardigheden
- Psycho-educatie
- Generalisatie

De JASPER-training is in 2006 in Amerika ontwikkeld door Prof. dr. Connie
Kasari en haar collega’s (UCLA). In 2009 is deze voor de Nederlandse situatie
vertaald door Marrit Buruma.

	
  
Methode
Jonge kinderen met ASS van 2-4 jaar nemen deel aan de JASPER-training.
De training duurt gemiddeld 15 weken. Er zijn 10 speelsessies (30-45 minuten)
en 5 nabesprekingssessies (60 minuten), iedere keer na 2 speelsessies.
Aan begin en einde van de JASPER-training vullen ouders de VSCG-vragenlijst
(Vroeg Sociaal Communicatief Gedrag; Blijd-Hoogewys & Buruma, 2009) en de
BICS (Beeldende Infant Communicatie Schaal; Blijd-Hoogewys & Buruma,
2009) in, als maat voor JA en ander vroeg sociaal-communicatief gedrag.
Alle speelsessies worden op video opgenomen en binnen de behandeling
nabesproken met de betrokken ouders (tijdens de nabesprekingsessies). De
interacties tussen ouder en kind worden gecodeerd door middel van
Mediacoder. Een mediacodering is een tijdsmoment binnen een mediaopname
waarop een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt. Daarvoor dient een kwalitatief
codeersysteem ontwikkeld te worden.

Discussie
De eerste resultaten zijn hoopvol en in lijn met bevindingen uit het buitenland
met de JASPER-training (Kasari e.a., 2006, 2008, 2010, 2012, 2014; SticklesGoods e.a., 2013).

Resultaten
De datacollectie is gaande. Bij een kleinere groep (N=4) blijkt dat kinderen bij de
nameting significant verbeterd zijn op 4 thema’s van de VSCG (p<.05;
oogcontact, emoties, volgen van oogbewegingen & iets laten zien) en op 2
thema’s van de BICS (p<.05; initiëren van & reageren op JA).
Het kwalitatief codeersysteem ten behoeve van de mediacodering van de
interacties tussen ouder en kind is ontwikkeld. Oorspronkelijk waren er 46
categorieën geformuleerd, op basis van theorie en klinische ervaring. Na pilotonderzoek (scriptie) bleken meerdere categorieën onbetrouwbaar, onvoldoende
te operationaliseren en/of lieten onvoldoende inter- en intra-variabiliteit zien. Het
uiteindelijk kwalitatief codeersysteem bestaat uit 12 kind- en 3 oudercategorieën (zie Tabel 2). Momenteel worden alle videobeelden van twee
kinderen beoordeeld. Ook zal de inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid van het
kwalitatief codeersysteem bepaald worden.
Tabel 2: Coderingscategorieën
-

Reageren op aanspreken
Kijken naar gezichten
Delen plezier/richten van lach
Volgen van wijzende vinger
Blik volgen
Reiken
Wijzen
Blikwisselen (triade)

-

Laten zien
Geven
Gebruik van lichaam van ander
Symbolisch spel

-

Ouder bevindt zich op ooghoogte kind
Ouder houdt voorwerp onder eigen ogen
Ouder imiteert geluidjes	
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