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(autisme)modellen zitten 
er altijd nèt naast

en daar is niets mis mee

diederik weve – Autminds 2021



Als kind leer je al te modelleren
beeld: weve &

yandex.ru
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Na een diagnose vroeg ik me af
 Ben ik autistisch
 Ben ik gehandicapt
 Ben ik neurodivers
 Ben ik diederik
 Ben ik een ingenieur
 …..
 Zijn dit òf-òf keuzes?

Er zijn 10-tallen perspectieven toepasbaar op autisme
Je kunt ze allemaal ge- en misbruiken.

Waarom ?

diederik

autistisch gehan-
dicapped

neuro
divers

Ir.
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 Barnbaum (Petra, Autminds 2020)
“Als er morgen een medicijn/prenatale test voor autisme 
uitgevonden zou worden, wie mag er dan beslissen of het 
wordt toegepast?”

“mensen met autisme hebben geen Theory of Mind”
 ze voelen niet aan wat anderen nodig hebben
 ze behoren dus geen invloed te hebben 

Model van autisme wordt gebruikt in ethische discussie
Ik ben het niet eens met haar gedachtengang, en wijt dat 
aan het gebruik van het model, niet aan het model zèlf.

Er zijn 10-tallen modellen toepasbaar op autisme
Je kunt ze allemaal ge- en misbruiken.

Waarom ? 
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 Er bestaat geen enkel compleet, perfect model
 Eén model is dus niet genoeg
 Kies bewust welke bril je opzet

Conclusie
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 Conclusies
 Wat is een model
 Hoe gebruik je ze
 Soorten modellen toepasbaar bij autisme
 Hoe ga ik ermee om

Overzicht
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 Ik ben een scheikundig ingenieur, en gewend aan 
jongleren met modellen, als verbruiksartikelen

 Ik ben geen wetenschapper op het gebied van autisme, 
disability, emancipatie

 Ik lees vaak te snel wat anderen schrijven dus maak 
ongetwijfeld hier en daar fouten bij mijn interpretatie

Disclaimer
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 Een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid

Wat is een model?

In een supermarkt 
kun je alles kopen Autisten 

hebben geen 
ToM

Snelwegen zijn recht en lang

Atomen bestaan uit 
een positief geladen 
kern middenin een 

wolk negatief 
geladen electronen
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 Om je gedachten te vormen
 Om voorspellingen te doen
 Om ideeën en kennis overdraagbaar te maken
 Om iets complex te begrijpen
 Voor oplossingen en beslissingen

Hoe gebruik je modellen
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 Wat wil je dat het model doet? (…en wat niet)
 Wie: gebruikt het model (perspectief)
 Wat: wordt beschreven 
 Wanneer: onder welke condities, aannames moet het werken
 Hoe: Kwalitatief – Kwantitatief

 Goed model
 Is eenvoudig
 Is voorspellend (werkt voor alle autisten)
 Is zo algemeen mogelijk (‘hoog’ mogelijk niveau)
 (Werkt alléén voor autisten)

• Lastig want: autisme beslaat een spectrum & mensen ook

Hoe maak je een model?
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 Model buiten de bedoelde context gebruiken
Je weet niet dat je het verkeerd gebruikt

 Onbewust beïnvloed
Je weet niet dat je een model gebruikt (bias)

Misbruik van modellen
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Stel: Je ziet het onaangepast gedrag van een persoon 
waarvan je weet dat hij autistisch is.

 Vanuit ToM model: hij kan mijn behoeften niet herkennen
 Vanuit een sensory overload model: hij heeft last van iets 

anders
 Vanuit ontwikkelingsmodel: hij is er nog niet aan toe
 Vanuit cultureel model: hij heeft niet geleerd hoe het hoort

 er zijn tientallen manieren om (verkeerd) begrepen te 
worden

model gebruik/“mis”bruik
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{ enkele

Modellen 
toepasbaar bij 
autisme
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 Disability
 Medisch  (individuele lichamelijke/mentale afwijking & leed verhelpen)

Primaire beperkingen
 ToM (Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985)
 Executive Functions (Duncan, 1987)

 Sociaal (problemen die in wisselwerking ontstaan)
 CRIP Theory

 Informatieverwerking
 Weak Central Coherence
 Empathising-Systemising
 Bayesian Predictive Coding
 Depth Accessibility 

 Ontwikkeling
 Valleien-model
 MAW1P

 Neurobiologische realiteit
 Diversiteit
 Gedeelde ervaring/Identiteit

 Constructivist
 Labels & Looping, Reïficatie

Soorten modellen voor autisme
(niet compleet natuurlijk…)

24



{ Perspectief: een individueel 
probleem

Modellen voor 
Disability



 Het verschil tussen eigen en andermans mentale staat 
kennen en aanvoelen om gedrag uit te leggen

 + begrip dat expliciete communicatie helpt
 + omgeving begrijpt dat ze vertrouwen op onbewuste & 

onuitgesproken verwachtingen
 - verwarring met verschillende aspecten van empathie
 - onvrede over zgn empathie-loosheid bij autisten
 + legt double-empathy probleem bloot

ToM
Chimpansees, 1978 (Premack & Woodruff)
Autisten, 1985 (Baron-Cohen, Leslie & Frith)

beeld: freepik.com\sentavio
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 Verzamelterm voor zelf-regelende cognitieve processen 
(plannen, focussen, onthouden, taakwisselen etc)

 + inderdaad moeilijk voor veel autisten
 hulpmiddelen (deeltaken, schema’s, klokken) helpen
 denk-doe barrière 

 - er zijn ook autisten met uitstekende EF
 ~ misschien meer van toepassing bij ADHD

Executive Functions
beeld: freepik.com\sentavio
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 Handicap ontstaat door een onsuccesvolle interactie 
tussen een individu met een beperking en zijn omgeving

 Die individu krijgt daarom bepaalde rechten (volle 
integratie, zorg, kansen voor scholing en werk)

 + model is gebruikt bij de rechten van de mens. 
 + neutraal, maakt ook de rol van de omgeving duidelijk
 - restant aan individuele ervaringen en problemen
 - implicite negatieve aannames over beperkingen

Sociaal model voor Disability

beeld: freepik.com21



 Heeft niets te maken met de CRIP motorbendes…

 CRIPple ontrekt zich aan problematische blik op ziekte, 
beperking en handicap. 

 Bekijkt de individuele ervaringen en culture aspecten waarin 
die ervaringen plaatsvinden.

 Zoekt continue dialoog om ons begrip van disabilities aan te 
passen. 

 + individu en zijn ervaringen worden centraal gesteld
 + ook toepasbaar op beperkte invloed van autisten op 

beleid, onderzoek etc

 - weinig bekend
 - risico om activistisch gezien te worden

CRIP Theory 
Ontstaan uit critical disability studies, McRuer (2006)

CRIP
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{ Perspectief: willen begrijpen

Modellen voor 
informatieverwerking



 Focus op onderdelen ipv het geheel bij waarneming 
Context helpt niet, maar leidt ook niet af

 ~ neutrale beschrijving
 + beschrijft sterktes en zwaktes
 + actieperspectief: geef de context!

 Enkele varianten: Enhanced Perceptual Functioning, 
Discrimination & Generalisation

Weak Central Coherence (Frith, 1994)
Context Blindheid (Vermeulen, 2009)

beeld: freepik.com\rawpixel19



 Plaatst mensen op een wip: het één of het ander

 + Eenvoudig model voor verschillen in kwaliteiten
 - schade door het benadrukken van gebrek aan 

empathie (controversieel onderwerp)
 - mannelijk brein concept wordt door vrouwen niet 

gewaardeerd (en ‘vergeet’ dat diagnoses gender-biased waren)

Systemising and Empathising 
Extreme Male Brain (Baron-Cohen, 2002) 

autisten niet-autisten

empathisch slecht goed

systematiserend goed slecht
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 Voor iedereen geldt op zintuiglijk niveau:
 Je hersenen maken steeds voorspellingen
 Als de voorspelling niet uitkomt passen hersenen zich aan
 Meetbaar en gemeten, zelfs bij babies

 Wellicht bij autisme?
 Voorspellingen zijn te specifiek (gedetailleerdoverprikkeld)
 Voorspellingen te weinig specifiek (ervaringen worden 

minder effectief verwerkt vicieuze cirkel)
 - nauwelijks onderzoek gedaan bij autisme
 ? Wat zou het kunnen voorspellen bij autisme

 ? Ook toepasbaar op hogere functies?

Bayesian: sensorische voor5pelling5fout  (~2000)
HIPPEA: High, Inflexible Precision of Prediction Errors in Autism
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 Model zou op hoger niveau staan dan de cognitieve 
modellen (ToM, EF, WCC etc)

 Model-A: als gebeurtenis x dan gebeurtenis y (altijd)
 Model-B: als x dan y (…onder voorwaarde…)

 In de maatschappij zijn de meeste interacties Model-B, 
er is een structuur in de causaliteit

 Hoe weet je dat jouw model-A eigenlijk een model B is?
 Mensen met autisme neigen naar model-A, herkennen 

slecht de structuur in causale relaties bij gebeurtenissen
 + leuke manier van bekijken

Depth Accessibility
Lawson, 2003 

X  Y
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{ Perspectief: volgorde van 
ervaringen 

Modellen voor 
ontwikkeling



Valleien model voor ontwikkeling
Waddingtons epigenetic landscape

 Omgeving beïnvloedt de ontwikkeling           
(ook bij autisme)

 Vroege, kleine zetjes kunnen later het 
grote verschil maken 

 Standaard toepassing: vroeg-
diagnose voor snelle interventie

 + praatplaatje
 welke invloeden?
 Gedane zaken nemen geen keer?
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 Sociale orientatie: voorkeur voor informatie met sociale 
inhoud (ogen, mond, gedrag) is nodig voor een normale 
ontwikkeling. 
 - metingen blijken geen goede metingen te zijn (Sue 108) 

 Sociale motivatie: sociale inhoud heeft geen 
beloningswaarde 
 - veel autisten doen uiterste moeite om sociaal te zijn

 Intersubjectiviteit: (on)vermogen om elkaars gevoelens te 
herkennen & erop te reageren “Double Empathy” (Milton) 
 + onthult empathieprobleem bij niet-autisten
 ~ geldt waarschijnlijk voor elke groep (in-group effect)

3 x Gebrekkige sociale ontwikkeling

14



Mental Age Spectrum within 1 Person
 Atypische ontwikkeling met een versnelde en vertraagde 

ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel tegelijkertijd
 “Voor welke leeftijd is dit een gepaste reactie” 

 + atypisch is wat anders dan “verstoord”
 + erkent verschillen en roept op tot een gepaste respons
 + voortgezet ontwikkelingsperspectief
 - genegeerd door een groot deel van de professionals

MAS1P 
Martine Delfos (2011)
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{ Perspectief: het is normaal dat 
we verschillend zijn

Modellen voor 
neurobiologische 
diversiteit



 Diversiteit is biologisch onlosmakelijk verbonden met het 
leven en noodzakelijk onderdeel van (menselijk) leven

 Afwijking van normaal (gemiddeld) is normaal (hoort erbij)

 Autisme is dus geen ziekte die bestreden moet worden 
maar iets waarvoor een plaats moet zijn (net zoals 
schoenmaat 34 of 48)

 + bestaansrecht, beter (zelf)beeld over autisme
 + behoudt de mogelijke behoefte aan steun/zorg
 - is niet echt behulpzaam voor autisme

Neurodiversiteit
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 Door & ondanks diversiteit zijn er mensen die vergelijkbare 
ervaringen hebben, en daarmee een gedeelde identiteit (naast al 
je andere identiteiten)

 Drijvende kracht: biologisch en/of maatschappelijk-cultureel
 Omvat in principe alle aspecten van leven
 Zelfonderzoek, zelfacceptatie
 Herkenbaar aan interne discussies

 + bottoms-up inbreng, zelfbeschikking
 + bevordert netwerken & samenwerken
 ~ in-groep verschillen
 - wordt niet altijd erkend door anderen

Gedeelde ervaringen / Identiteit
(denk aan LHBTI+)

zelfdiagnose

hebben of zijn?

zwaar & licht
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 Prolemen bij het starten, stoppen of veranderen van 
activiteiten. 

 Vergelijkt met de traagheid van hersenen met die van 
een zware massa.“hersenmassa-traagheid”

 Heeft zowel positieve als negatieve effecten
 Parallellen met executive functions, Denk-Doe barrière
 Belang van de omgeving als impuls, signaal

 + neutrale beschrijving
 + Herkend door veel autisten
 - beperkt wetenschappelijk onderzoek 

Inertia 
(Buckle ea 2017)



{ Perspectief: kennis ‘overvalt’ ons 
niet maar wordt door ons 
handelen gemaakt (=keuze)

Modellen voor 
constructivisme



 Een groep identificeren met kenmerken (labels)
 Van een woord (idee) een bestaand ding maken (reïficatie)

“Het gedrag van Pietje noemen we autistisch” 
“Pietje gedraagt zich zo vanwege zijn autisme”

 Je vergeet dat het alleen maar een idee was

 + labels helpen voor begrip en herkenning
 ~ door diverse autisten gebruikt om zich te ontworstelen aan 

een beklemmende reducerende diagnose
 - mensen hebben moeite om labels te relativeren 

(discriminatie, stigma)

Labels & Looping Hacking (2004)
Reïficatie
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{ Conclusies en zo

Tot slot



 Veel modellen die autisme deels goed beschrijven
 Er bestaat geen enkel compleet, perfect model
 Eén model is dus niet genoeg
 Kies bewust welke bril je opzet

Conclusie
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 Kennis: welke verschillen zijn er, hoe worden ze veroorzaakt.
 Medisch: wat vinden we niet normaal en hoe behandelen 

we bij lijden daardoor (oorzaak of symptoom)
 Sociaal: hoe gaan we om met verschillen tussen groepen 

mensen
 Neurobiologische realiteit: wat betekent neurodiversiteit en 

gedeelde ervaringen

Dus: hoe kijk je naar autisme?

8



Diederik’s consumentengids
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type model

bekend bij

uitlegbaar neutraal omarmd bij veel 
autisten

autisme 
specifiek

weten 
schappelijk

Publiek autisten

Theory of Mind M o  * ++ ++ -- o/- ++ ++ ++

Executive Functions M o ++ + -- o + +/- +

Social Disability Model S + * o ++ + + ++ -- ++

CRIP Theory G -- -- * - ++ … + -- o

Weak Central Coherence I - + ++ - ? ? + +

Empathising-Systemising I - ++ ++ + +/- + ? +

Bayesian Predictive Coding I -- - o o … ? ? +

Depth Accessibility I -- -- o - … ? ? …

Ontwikkelings O - o + + ? ++ -- +/-

MAS1P D -- o ++ ++ + + ? ?

Neurodiversiteit D + * ++ + ++ + ++ -- ++

Gedeelde ervaring / identiteit D + * + * o ++ +/- ++ -- +

Inertia D -- - + ++ +/- + … o

Reïficatie, Labels en Looping F - o o + +/- ? -- +

M: Medisch Disability, S: Sociaal Disability, G: Geuzen Disability, I: Informatieverwerking, D: Diversiteit  F: Filosofisch

… geen gegevens        ?: geen idee

* bekend met het idee,maar niet met term. 



 info@diederikweve.nl
@diederikweve

 https://www.diederikweve.nl

Contact



 Kristien Henz, Towards an ethics of autism, 2021, 
https://doi.org/10.11647/OBP.0261.03

 Sue Fletcher-Watson & Franceska Happé, Autism - a new 
introduction to Psychological Theory and Current Debate, 
2019

 John Lawson, Depth Accessibility Deficit, Journal for the
Theory of Social Behaviour 33:2, 0021-8308, p189-202 

 Deborah Barnbaum, The ethics of autism - among them 
but not of them, 2008

Bronnen
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Drapetomania: “a mental illness that causes black slaves to 
flee captivity”

De maatschappelijke visie op gezondheid is niet constant

Drapetomania
(1851, Verenigde Staten)
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 Het woord Empathie “bestaat” sinds ~1900 (Lipps)
 Autisme “bestaat” sinds ~1940 (Kanner)

Bron: woordfrequentie (%) voor engelstalige fictie (Google Ngram)

 Pas nádat men empathie gaat waarderen wordt het  
gebrek eraan benoemd?

Constructie van concepten wordt 
zichtbaar in woorden
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 De individu als kern van/met een probleem

 Geldt ook voor verreweg het meeste autismeonderzoek

Medisch model bij autisme

genen biologie cognitief gedrag



Sociaal model bij autisme
(naar Autism, Fletcher-Watson & Happé)

biologie

cognitie

gedrag

maatschappij

autisme kernverschillen

waarneembare verschillen

attitude en oordeel

versterkt 
of verzwakt

veroorzaakt

vormt

beinvloedt


