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Inleiding

Volgens zowel wetenschappelijk 
onderzoek van de menselijke 

informatieverwerking als studies op 
vlak van artificiële intelligentie speelt 
context een essentiële rol in verschil-
lende cognitieve processen zoals aan-
dacht, waarneming, begrijpen van taal 
en communicatie, sociale cognities, 
redeneren, probleemoplossing, genera-
lisatie van kennis en vaardigheden en 
geheugen (Bradley en Dunlop, 2005). 
Hoewel iedereen een intuïtieve notie 
heeft van context, is het niet eenvou-
dig om een éénduidige wetenschappe-
lijke definitie te geven van het begrip. 
Definities van context verschillen naar-
gelang het vakgebied (filosofie, psy-
chologie, taalkunde, artificiële intelli-
gentie). Een soort gedistilleerd 

gemiddelde van de vele definities is  
de volgende: context is alles in een 
bepaalde situatie (in de omgeving, op 
de achtergrond…) dat de betekenis 
van iets (een zogenaamde ‘target sti-
mulus’: een voorwerp, een handeling, 
een gebeurtenis, een woord, …) ont-
hult en beïnvloedt. Context beïnvloedt 
betekenisverlening en als gevolg daar-
van het gedrag van mensen. Volgens 
Kokinov (1995) verwijst context naar 
alles wat het gedrag van een mens of 
een systeem beïnvloedt in een specifie-
ke situatie. In navolging van o.a. 
Ziemke (1997) en Kokinov (1997) 
onderscheiden we een externe en een 
interne context. De externe context  
is de situatie buiten de persoon (de 
omgeving) en de interne context  
verwijst naar de mentale toestanden 
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De drie bekende neurocognitieve verklaringsmodellen van autisme (theory of mind, centrale coherentie en executieve 
functies) hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan een beter begrip van de autismespectrumstoornissen, maar 
slagen er niet in om te beantwoorden aan alle criteria voor een goede (neuro)psychologische theorie van autisme. 
Dat betekent dat autisme gekenmerkt wordt door ofwel een combinatie van tekorten op elke van deze drie concepten, 
ofwel een ander deficit. Omwille van het belang van contextuele sensitiviteit in allerlei cognitieve processen die juist 
bij autisme gestoord, minder vlot of minder efficiënt verlopen, formuleren we in dit artikel een hypothese die context-
blindheid of een gebrekkige contextuele sensitiviteit centraal stelt in de verklaring van autisme. De hypothese is niet 
helemaal nieuw, maar benadrukt een aspect van de centrale coherentiehypothese van Uta Frith (1989) dat tot op heden 
te weinig aandacht heeft gekregen in zowel literatuur als wetenschappelijk onderzoek. Na een definiëring van het con-
cept contextblindheid en de link met recente neurologische bevindingen inzake autisme, beschrijven we hoe context-
blindheid de gedragskenmerken van autisme kan verklaren en hoe contextblindheid de gemeenschappelijke factor is in 
de andere bestaande verklaringsmodellen. 

Summary  The three well-known neurocognitive theories of autism (theory or mind, central coherence and execu-
tive functions) have made an important contribution to a better understanding of autism spectrum disorders. However, 
none of these accounts meets all the criteria for a good (neuro)psychological theory of autism. Autism can then be 
explained by either a combination of these deficits (a multiple deficit account) or by a another single deficit that uni-
fies the three dominant theories. Because of the importance of contextual sensitivity in several cognitive processes that 
are affected in autism (such as social cognitions, understanding of language, cognitive shifting) we propose a hypothe-
sis that describes the autistic way of information processing as a lack of contextual sensitivity or “context blindness”. 
This hypothesis is not entirely new, but emphasises an aspect of the central coherence hypothesis, developed by Uta 
Frith (1989), that has been largely overlooked in both literature and scientific research, namely the ability to use con-
text in sense making. In this article we will define context blindness, describe how it can explain the behavioural cha-
racteristics of autism and explain how it unifies the other theories of autism. 
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binnen de persoon (diens stemming, 
verwachtingen, in het lange termijnge-
heugen opgeslagen kennis en concep-
ten e.d.). Het valt op dat studies naar 
de invloed van context op de menselij-
ke cognitie aandacht heeft voor veel 
aspecten die juist bij mensen met 
autisme verstoord worden. Zo blijkt 
context onder andere een belangrijke 
rol te spelen in het richten van de aan-
dacht op wat relevant is en het uitfilte-
ren van irrelevante details (het zoge-
naamde ‘contextual cueing’), zodat het 
brein beschermd wordt tegen een 
informatieovervloed (Chun, 2000). Bij 
visuele zoekacties stuurt de context de 
oogbewegingen (Torralba e.a., 2006). 
Context speelt een rol in de snelle 
detectie en verwerking van het mense-
lijke gelaat (Torralba & Sinha, 2001; 
Leder en Carbon, 2005). Context is erg 
belangrijk in taalbegrip en helpt de 
juiste betekenis te vinden wanneer er 
meerdere mogelijk zijn, op zowel het 

niveau van klanken, woorden, zinnen 
als volledige conversaties (Connolly, 
2001). Context speelt eveneens een rol 
in figuurlijk taalbegrip (Giora, 1997). 
Recent onderzoek, merkwaardig 
genoeg over schizofrenie, heeft aange-
toond dat context een erg belangrijke 
rol speelt in sociale cognities (Theory 
of Mind) (Green, Uhlhaas & Coltheart, 
2005). Ander onderzoek toonde de 
invloed van context voor het begrijpen 
van acties en gedrag van mensen 
(Zibetti e.a., 2005). Context lijkt ten 
slotte ook onontbeerlijk voor het pro-
bleemoplossende vermogen en vooral 
de flexibiliteit in het generaliseren van 
eerder aangeleerde kennis en vaardig-
heden (Kokinov & Grinberg, 2001). 
Als context een rol speelt in vooral die 
cognitieve vaardigheden die mensen 

met autisme minder goed beheersen, 
dan is het plausibel om een hypothese 
te formuleren die een stoornis of 
tekort in contextuele sensitiviteit cen-
traal stelt in de verklaring van autisme 
op neurocognitief of psychologisch 
vlak.

Psychologische theorieën 
van autisme

Autistische spectrumstoornissen 
kunnen beschreven en verklaard 

worden op drie niveaus: gedragsmatig, 
cognitief-psychologisch en biologisch 
(Frith, 1989; Bailey, Phillips & Rutter, 
1996; Van Berckelaer-Onnes & 
Lucangeli, 1999). Onderzoek naar de 
psychologie of ‘binnenkant’ van autis-
me is erg belangrijk voor de theoreti-
sche kennis van autisme. Het cognitief-
psychologische niveau slaat een brug 
tussen de gedragsmatige en de biologi-
sche beschrijvingen van autisme (Van 
Berckelaer-Onnes & Lucangeli, 1999). 

Het linkt de gedragskenmerken van 
autisme aan de neurologische en  
etiologische bevindingen. Een goede 
psychologische theorie van autisme 
heeft echter vooral praktisch nut.  
Het helpt al wie met autisme te maken 
heeft (ouders, professionelen) het 
‘waarom’ van de autistische gedrags-
kenmerken en moeilijkheden te  
snappen en draagt aldus bij aan een 
praktisch begrip van autisme. Vanuit 
dergelijk praktisch begrijpen kunnen 
we ook richtingsaanwijzers uitzetten 
voor de behandeling en bejegening 
van mensen met autisme. Autisme 
begrijpen ‘van binnenuit’ is de hoek-
steen van een empathische benadering, 
tegenwoordig aangeduid met de term 
autismevriendelijkheid.

In de loop der jaren zijn een aantal 
verschillende cognitief-psychologische 
theorieën geformuleerd die menen een 
bijdrage te kunnen leveren aan de ver-
klaring voor het autistische gedrag. De 
drie meest bekende zijn de hypothese 
van een deficit in ‘Theory of Mind’ 
(Baron-Cohen, Leslie en Frith, 1985), 
een stoornis in de executieve functies 
(Ozonoff, Pennington & Rogers, 1991) 
en een zwakke centrale coherentie 
(Frith, 1989). Baron-Cohen (2002) 
herwerkte recent de ‘Theory of Mind’ 
hypothese tot een model waarbij autis-
me beschouwd wordt als een extreme 
vorm van het mannelijke brein dat 
gekenmerkt wordt door een erg sterk 
ontwikkeld vermogen tot ‘systemising’ 
in combinatie met een relatief zwakker 
vermogen tot ‘empathising’. (Voor een 
uitgebreide beschrijving van elk van 
deze theorieën verwijzen we naar de 
betreffende literatuur).
Een goede (neuro)psychologische  

theorie voor autistische spectrum-
stoornissen moet voldoen aan drie cri-
teria (Happé, 1994; Bailey, Phillips & 
Rutter, 1996): discriminerende validi-
teit, universaliteit en causale preceden-
tie1. Ondanks hun bijdrage aan een 
beter begrip van het verschijnsel autis-
me behaalt geen enkele van de drie 
meest bestudeerde verklaringsmodel-
len (‘Theory of Mind’, ‘Executive 
Function’ en ‘Central Coherence’) een 
voldoende op de drie criteria samen. 
De veronderstelde tekorten worden 
niet altijd bij alle personen met een 
ASS aangetroffen, ze kunnen niet alle 
autistische symptomen verklaren, en 
sommige personen met andere stoor-
nissen kunnen dezelfde deficits verto-
nen. Op dit moment ontbreekt het nog 
aan wetenschappelijk onderzoek om 

Autisme als contextblindheid



50

Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

de hypothese van hypersystemising ten 
volle aan deze criteria te toetsen. 
Stoornissen uit het autismespectrum 
worden dus ofwel door een combina-
tie van deze tekorten ofwel door nog 
een ander basisdeficit veroorzaakt. 
Onze hypothese is dat een tekort aan 
contextuele sensitiviteit (of context-
blindheid) een bijdrage kan bieden aan 
de verklaring van autisme. De hypo-
these van een zwakke contextuele  

sensitiviteit is in wezen geen nieuwe 
hypothese. Ze is gebaseerd op de  
oorspronkelijke definitie van centrale 
coherentie door Frith (1989), een 
definitie die volgens ons tot op heden 
onvoldoende en vooral onvolledig 
begrepen is. De hypothese van context-
blindheid benadrukt een aspect van 
centrale coherentie dat in de literatuur 
en het onderzoek over centrale  
coherentie te weinig aandacht heeft 
gekregen, met name context. 
Contextblindheid is, zo zullen we pro-
beren aan te tonen, de onderliggende 
factor van de autistische problemen 
met zowel Theory of Mind, executieve 
functies en het kan een verklaring bie-

den voor de discrepantie tussen ‘empa-
thising’ en ‘systemising’ in autisme.

Van centrale coherentie 
naar contextblindheid

Friths (1989) oorspronkelijke defi-
nitie van centrale coherentie is de 

volgende: “In het normale cognitieve systeem 
is er een ingebouwde drang om een samenhang te 
creëren tussen zoveel mogelijk stimulansen en om 
zoveel mogelijk te generaliseren over zoveel moge-
lijk contexten.” (p. 114 in de Nederlandse 
vertaling van 1996). In een artikel dat 
ze samen met Francesca Happé schreef, 
luidt het als volgt: “Frith (1989) coined the 
term ‘central coherence’ to refer to the natural 
human tendency to ‘draw together diverse infor-
mation to construct higher-level meaning in  
context” (Frith & Happé, 1994, p. 121).
Twee aspecten lijken een rol te spelen 
in centrale coherentie: het samen  
bundelen van informatie enerzijds en 
het construeren van betekenis op 
hoger niveau in functie van de context 
anderzijds. Anders geformuleerd: cen-
trale coherentie omvat zowel globaal 
waarnemen (samenhang waarnemen 
en denken) als contextueel betekenis 
verlenen.

In het wetenschappelijk onderzoek van 
centrale coherentie is tot op heden de 
aandacht haast exclusief gegaan naar 
het eerste aspect, dat van het globaal 
waarnemen (vs. locaal waarnemen op 
detailniveau). Onderzoek is daarbij 
vooral toegespitst op het testen van de 
vaardigheden tot globaal waarnemen 
op visueelruimtelijke taken, doorgaans 
met relatief betekenisloos materiaal 
(zoals de subtest Blokpatronen of de 
Embedded Figures Test). Studies van 
centrale coherentie leverden tot op 
heden erg tegenstrijdige resultaten op 
en dat is vooral het gevolg van het feit 
dat het begrip centrale coherentie erg 
verschillend ingevuld en geoperationa-
liseerd werd door onderzoekers (voor 

een goed overzicht, zie Peeters e.a., 
2007). Op basis van hun eigen review 
van studies van centrale coherentie 
komen Happé en Frith (2006) tot de 
conclusie dat er zeker aanwijzingen 
zijn voor een gerichtheid op details bij 
mensen met autisme, een spontane 
voorkeur en/of sterke tendens om 
informatie op lokaal niveau te verwer-
ken. Of er daarnaast ook een onvermo-
gen of verminderd vermogen is om 
informatie globaal te verwerken, daar-
over zijn de onderzoeksbevindingen 
tegenstrijdig. Echter, zoals Happé 
(1995) vroeger al formuleerde: het 
lijkt er op dat mensen met autisme wel 
in staat zijn om informatie samen te 
nemen of op globaal niveau waar te 
nemen, maar ze doen het niet spon-
taan en het kost hen wellicht meer tijd 
en energie. Illustrerend in dit verband 
is het ondertussen bekende verhaal van 
Van Dalen (1994), waarin hij 
beschrijft hoe zijn brein actief en 
stapsgewijs tot de betekenis van 
‘hamer’ komt. Het lijkt er op dat men-
sen met autisme gehelen niet in één 
oogopslag zien maar de puzzelstukjes 
moeten samen leggen.
De vaardigheid tot gestaltwaarneming 
en het zien van gehelen noemt Frith 
(1989) coherentie of cohesie op laag 
niveau (het niveau van de perifere 
inputprocessen) en ze voegt er aan toe 
dat er op dit niveau wellicht geen of 
slechts weinig onderscheid is tussen 
autisme en geen autisme. “Het verschil zou 
enkel kunnen berusten bij de cohesiekracht die 
werkzaam is op een hoog niveau van het centrale 
verwerkingssysteem.” (Frith, 1996, p. 111). 
Op dat hoge niveau, dat waarbij cen-
trale denkprocessen informatie verwer-
ken die reeds tot op zekere hoogte ver-
werkt en geïnterpreteerd werd, speelt 
het begrip context een belangrijke rol: 
“De behoefte om informatie in te passen in een 
steeds ruimere context is een andere manier om 
het effect van een centrale cohesie op hoog niveau 
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Zintuiglijke informatie  
heeft slechts zelden een 

vaste betekenis. 
De meeste zaken die we in 
de wereld ontmoeten, heb-

ben meerdere mogelijke 
betekenissen.  

We zouden kunnen  
zeggen dat de wereld  

dubbelzinnig is, maar dat is 
een understatement.  

De wereld is meerzinnig. 
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te bekijken.” (Frith, 1996, p. 115). Frith 
introduceert in dit verband de term 
contextonafhankelijkheid als kenmer-
kend voor autisme. Dit aspect van  
centrale coherentie, met name het  
vermogen tot contextueel betekenis 
verlenen aan informatiefragmenten, 
heeft nauwelijks aandacht gekregen in 
wetenschappelijke studies van centrale 
coherentie. Nochtans verwijst Frith 
verschillende malen naar contexton-
afhankelijkheid of een gebrekkige  
contextuele sensitiviteit als typerend 
voor autisme en als synoniem voor  
een zwakke centrale coherentie:
•  “Dit vermogen om rekening te 

houden met de context is heel van-
zelfsprekend bij normale kinderen, 
maar niet bij autistische kinderen. 
Bij hen kunnen we integendeel 
spreken van de vaardigheid om  
geen rekening te houden met de context.” 
(cursief in de oorspronkelijke tekst) 
(Frith, 1996, p. 103);

•  “zwakke centrale coherentie of de 
afwezigheid van contextuele beïn-
vloeding” (Frith, 2005, p. 199);

•  “De hang naar coherentie en de 
begaafdheid om de context te 
gebruiken zijn een en dezelfde 
zaak.” (Frith, 2005, p. 200);

•  “Veldonafhankelijkheid of zwakke 
centrale coherentie kan onder meer 
gedefinieerd worden als het onge-
wone vermogen om de context te 
negeren.” (Frith, 2005, p. 195).

Het laatste citaat suggereert dat Frith 
een zwakke centrale coherentie als 
synoniem ziet voor veldonafhankelijk-
heid. Wanneer ze in de allereerste ver-
sie van haar boek (Frith, 1996, p. 122) 
de term contextonafhankelijkheid 
introduceert verwijst ze zelfs letterlijk 
naar de dimensie veldafhankelijkheid-
veldonafhankelijkheid zoals die oor-
spronkelijk gedefinieerd werd door 
Witkin and Goodenough (1981). Die 

dimensie wordt door velen niet enkel 
beschouwd als een cognitieve stijl 
maar ook als een persoonlijkheidsstijl. 
Friths beschrijvingen doen vermoeden 
dat het geen rekening houden met de 
context geen deficit is maar veeleer 
een voorkeursstijl op het gebied van 
waarneming betreft (vandaar de keuze 
voor het woord ‘negeren’) of zelfs  
een vaardigheid of vermogen. Happé 
(1999), die nochtans net als Frith een 
zwakke centrale coherentie veeleer als 
cognitieve stijl dan als deficit 
beschouwt, ziet evenwel een verschil 
in kwaliteit tussen veldonafhankelijk-
heid en zwakke centrale coherentie: 
veldonafhankelijkheid verwijst naar het 
vermogen om afstand te nemen van de 
context terwijl een zwakke centrale 
coherentie veeleer een onvermogen is om 
de context in rekening te brengen.
Het is hoe dan ook duidelijk dat het 
begrip centrale coherentie, zoals oor-
spronkelijk gedefinieerd door Frith, 
niet enkel refereert naar het vermogen 
tot het waarnemen van het geheel of 
de Gestalt (globaal waarnemen) maar 
ook en vooral naar het vermogen om 
context in rekening te brengen bij het 
verlenen van betekenis. Frith ziet een 
zwakke centrale coherentie voorname-
lijk als een deficit op conceptueel 
niveau (betekenisverlening) en minder 
als een tekort op perceptueel niveau 
(lokaal vs. globaal waarnemen). Het 
gaat dus veel meer om contextuele 
sensitiviteit dan om detailwaarneming 
vs. gestaltwaarneming (Frith, persoon-
lijke mededeling). Anders uitgedrukt: 
centrale coherentie zoals Frith het  
oorspronkelijk bedoelde verwijst in de 
eerste instantie naar het vermogen om 
context te gebruiken en niet naar het ver-
mogen om context te zien, al veronder-
stelt het eerste natuurlijk het tweede. 
Maar uit het tweede volgt niet automa-
tisch het eerste.

Evidentie voor context-
blindheid

Waar het wetenschappelijk 
onderzoek van centrale cohe-

rentie op laag perceptueel niveau 
(visueelruimtelijke taken met weinig 
of geen betekenis) erg wisselende 
resultaten leverde, zijn er minder 
tegenstrijdigheden in de weinige  
studies die onderzoek deden naar het 
vermogen om context te betrekken bij 
betekenisverlening. Studies toonden 
onder meer moeilijkheden aan in de 
volgende contextgerelateerde taken:
•  Het spontaan zien en identificeren 

van contextueel incongruente  
voorwerpen (Joliffe, 1997;  
Joliffe & Baron-Cohen, 2001);

•  Voordeel halen uit een semantische 
of syntactische context voor het 
zich herinneren van woorden  
(Fyffe & Prior, 1978; Hermelin & 
O’Connor, 1970);

•  Het gebruiken van context voor het 
vinden van de juiste uitspraak van 
homografen (Frith & Snowling, 
1983; Snowling & Frith, 1986; 
Happé, 1997; Lopez & Leekam, 
2003); (vb. van een homograaf: 
bommelding /red.)

•  Het uit het geheugen oproepen van 
specifieke contextuele details 
(Bennetto, Pennington, & Rogers, 
1996; Bowler, Matthews, and 
Gardiner, 1997);

•  Het geven van betekenis aan zinnen 
en woorden in functie van de con-
text (Joliffe & Baron-Cohen, 1999; 
Norbury, 2005);

•  Zinnen aanvullen met woorden die 
contextueel aangepast zijn (Happé, 
2000);

•  Het trekken van contextueel aange-
paste besluiten in korte verhaaltjes 
(Joliffe & Baron-Cohen, 2000; 
Kaland e.a., 2007).

In het kader van het onderscheid tus-
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sen detaildenken en contextblindheid 
is de studie van Jolliffe en Baron-
Cohen (2001) over het identificeren 
van contextueel incongruente voor-
werpen erg interessant. Joliffe en 
Baron-Cohen gebruikten in dit onder-
zoek de Scenic Test. Die test bevat teke-
ningen van scènes die verschillende 
voorwerpen bevatten waaronder een 
contextueel ongepast voorwerp (bij-
voorbeeld een keukenmes in een slaap-
kamer). De proefpersonen, begaafde 
volwassenen met een autismespec-
trumstoornis, presteerden slechter dan 
een controlegroep op het identificeren 
van de incongruente voorwerpen. Ze 
waren evenmin sneller dan de contro-
legroep in het terugvinden van voor-
werpen (details) in de scène (het 
geheel). Deze vaststelling is in tegen-
strijd met wat algemeen aangenomen 
wordt in verband met autisme, met 
name dat mensen met autisme detail-
denkers zijn en een goed oog hebben 
voor details. Daarentegen ondersteu-
nen de resultaten wél de hypothese 
van contextblindheid: de proefperso-
nen met autisme waren minder goed 
en minder snel in het detecteren van 
wat niet past in een gegeven context. 
De volwassenen met autisme hadden 
bovendien ook meer moeite om de 
gehele scène of context te beschrijven 
dan de controlegroep.

Lopez en Leekam (2003) vonden in 
hun studie evenwel dat kinderen met 
autisme niet verschilden van de kinde-
ren uit een controlegroep in het iden-
tificeren van contextueel incongruente 
voorwerpen. Lopez en Leekam 
gebruikten Palmers (1975) visuele 
context taak. In deze taak krijgen de 
proefpersonen eerst een scène te zien. 
Daarna moeten ze een voorwerp of 
woord identificeren dat of thuis hoort 
in de eerder getoonde context (con-
textueel congruent) of dat daar niet bij 

hoort (contextueel incongruent). Net 
zoals de kinderen uit de controlegroep 
identificeerden de kinderen met autis-
me de contextueel congruente voor-
werper sneller en juister dan de con-
textueel incongruente. Een verbale 
variant van deze taak gaf hetzelfde 
resultaat: woorden die een verband 
hielden met een eerder genoemd 
woord werden ook door de kinderen 
met autisme sneller en juister geïdenti-
ficeerd dan woorden die vooraf gegaan 
werden door een neutraal woord.  
De studie van Lopez en Leekam lijkt  
er dus op te wijzen dat mensen met 
autisme wél gebruik maken van  
context om betekenis te verlenen en 
bovendien lijken hun resultaten in 
tegenstrijd met de bevindingen van 
Joliffe en Baron-Cohen (2001). Er zijn 
evenwel duidelijke verschillen tussen 
de Scenic Test en Palmers visuele con-
text taak. De kinderen in de studie van 
Lopez en Leekam moeten geen beteke-
nis geven in een bepaalde context, 
noch de context gebruiken om een 
onderscheid te maken tussen wat aan-
gepast of niet aangepast is aan die con-
text. Contextblindheid verwijst in de 
eerste instantie naar moeilijkheden om 
de ‘juiste’ of contextueel aangepaste 
betekenis te vinden wanneer er meer-
dere mogelijk zijn. In dezelfde studie 
rapporteren Lopez en Leekam ook over 
de resultaten van een homografentest 
en op die test presteerden de kinderen 
met autisme wél significant slechter 
dan de controlegroep. Lopez en 
Leekam (2003, p. 297) concluderen 
dan ook: “We appear therefore to have 
isolated the impairment in using con-
text as a specific impairment in using 
context to disambiguate meaning” (cursiv-
ering door de auteur). Een ander, niet 
onbelangrijk, verschil tussen de beide 
experimenten is dat in de studie van 
Lopez en Leekam de context eerst 
geactiveerd wordt en expliciet gemaakt 

(de context gaat vooraf aan het identi-
ficeren) terwijl in de studie van Joliffe 
en Baron-Cohen betekenis verleend 
moet worden in een context. Dit doet 
vermoeden dat mensen met autisme 
gebruik kunnen maken van context 
wanneer die expliciet en extern gecued 
wordt. Dit vermoeden wordt onder-
steund door de vaststelling dat kinde-
ren veel minder fouten maken in een 
homografentest wanneer ze alert 
gemaakt worden op de speciale status 
van homografen (Snowling & Frith, 
1986). Met andere woorden: mensen 
met autisme lijken niet spontaan gebruik 
te maken van context, de context moet 
extern geactiveerd worden.

Autisme als context-
blindheid

Wanneer we autisme definiëren 
als contextblindheid, bedoelen 

we het volgende.
Mensen met autisme hebben moeite 
om betekenissen te baseren op zowel 
de externe context als de interne con-
text.
Een erg illustratief voorbeeld van de 
moeilijkheden om betekenis te verle-
nen op basis van de waarneembare, 
externe context is dat van de jongen 
die een hoofdkussen als ravioli 
benoemde (Happé, 1994).

Acontextueel bekeken, wanneer men 
de hele context buiten beschouwing 
laat, doet de aanwezige vorm op puur 
perceptueel vlak denken aan een stukje 

Autisme als contextblindheid
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ravioli, maar binnen de context van 
een bed moet deze zintuiglijke infor-
matie echter de betekenis van hoofd-
kussen krijgen. Zintuiglijke informatie 
heeft slechts zelden een vaste beteke-
nis. De meeste zaken die we in de 
wereld ontmoeten, hebben meerdere 
mogelijke betekenissen. We zouden 
kunnen zeggen dat de wereld dubbel-
zinnig is, maar dat is een understate-
ment. De wereld is meerzinnig. De 
‘juiste’ betekenis van een ‘target stimu-
lus’ zit niet vervat in die stimulus, 
maar in de context. De bekende scène 
uit Rainman, waarin Raymond Babbit 
de straat oversteekt, illustreert als geen 
ander de moeilijkheid die mensen met 
autisme hebben in het flexibel verle-
nen van betekenis op basis van de  
context. Een rood licht betekent voor 
Rainman “stop”, zelfs als hij zich  
midden op het zebrapad bevindt in het 
midden van de straat. In die context 
betekent een rood licht echter net het 
omgekeerde, met name: loop snel 
door. Voor mensen die contextblind-
heid zijn is een dergelijke wereld 
waarin niets vaste betekenis heeft erg 
verwarrend en onvoorspelbaar.

Mensen met autisme hebben ook 
moeite om de interne context te 
betrekken in hun betekenisverlening. 
Zo toonden Ropar en Mitchell (2002) 
aan dat de waarneming van mensen 
met autisme minder beïnvloed wordt 
door de kennis en concepten die opge-
slagen zijn in hun geheugen. De waar-
neming van mensen met autisme is 
minder topdown (Frith, 2003, 2004). 
Al in 1976 ontwikkelde Neisser een 
cyclisch model van waarneming: 
bottom-up cues leiden tot topdown 
verwachtingen die de binnenkomende 
informatie (bottom-up) filteren. 

Neissers (1976) perceptuele cyclus: 

concepten (schemata) sturen de explo-

ratie van stimuli die de schemata 

modifiëren.

Wanneer we een keuken binnen treden 
wordt ons concept of schema van 
“keuken” geactiveerd. Op basis hiervan 
verwachten we bepaalde voorwerpen 
te zien (potten en pannen, keukengerei 
zoals een mixer of koffiezetapparaat, 
een aanrecht, keukentoestellen zoals 
een vaatwasmachine of een magne-
tron) en andere niet (zoals een geldau-
tomaat, een grasmaaier, een trampoline 
of een kassa). In de gewone menselijke 
waarneming zien we eerst het bos en 
op basis daarvan pas de bomen 
(Navon, 1977). We zien in één oogop-
slag de essentie van een situatie (de 
zogenaamde “vision at a glance”, 
Biederman e.a., 1974; Biederman, 
1981). Dit gebeurt automatisch, pijl-
snel (in minder dan 100 millisecon-
den) en impliciet. Pas als we ons 
bewust zijn van de essentie, scannen 
we via feedback verbindingen de situa-
tie in detail. Dit staat bekend als de 
omgekeerde hiërarchie in het visuele 
systeem (Hochstein & Ahissar, 2002). 
We herkennen met andere woorden 
onmiddellijk de context, koppelen dit 
aan de in ons lange termijn geheugen 
opgeslagen kennis van die context en 
gaan van daaruit onze waarneming van 

details sturen en er betekenis aan 
geven. Omdat het zien en gebruiken 
van context pijlsnel en onbewust 
gebeurt, situeert contextuele sensitivi-
teit zich op het niveau van subcognitie 
veeleer dan op het niveau van cognitie.
We vermoeden dat het proces van het 
onmiddellijk zien van context bij men-
sen met autisme verstoord is. Mensen 
met autisme zien in de eerste plaats de 
bomen en als ze al tot het bos komen, 
dan gaat dat moeizaam en stapsgewijs 
(cfr. het voorbeeld met de hamer van 
Van Dalen). Dit vermoeden ligt in de 
lijn van de actuele hypothese over een 
verhoogde bottom-up en een verlaag-
de topdown werking in de hersenen 
van mensen met autisme (Soulières, 
e.a., 2007). Als gevolg van een stoornis 
in het snoeiproces van de hersenen 
(op erg jonge leeftijd) zouden bottom-
up feedforward systemen normaal of 
zelfs sterker ontwikkeld zijn maar top-
down feedback systemen onderont-
wikkeld (Hill & Frith, 2003). Er lijkt 
een gebrek te zijn aan contextuele 
feedback vanuit de frontale cortex 
(Carper & Courchesne, 2005; 
Courchesne e.a., 2005). Bij mensen 
met autisme vermoedt men dus dat 
locale hyperconnectiviteit gepaard gaat 
met een gebrek aan lange afstandsver-
bindingen in de hersenen (Belmonte 
e.a., 2004; Courchesne & Pierce, 2005; 
Just e.a., 2007). Bijkomende onder-
steuning voor de link tussen context-
gevoeligheid en corticale verbindingen 
komt uit onderzoek bij zogenaamd 
zich normaal ontwikkelende kinderen. 
Káldy en Kovács (2003) stelden vast 
dat vierjarige kinderen minder con-
textgevoelig waren in het waarnemen 
van visuele illusies dan volwassenen. 
Volgens deze studie ligt een onrijpheid 
op het gebied van corticale verbindin-
gen aan de grondslag van een vermin-
derde contextgevoeligheid bij jonge 
kinderen.

Object
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Het ontbreken van topdown sturing en 
contextuele feedback kan overigens 
ook de moeilijkheden verklaren die 
mensen met autisme hebben in het 
onderscheiden van wat belangrijk is en 
wat bijkomstig (Frith, 2004). Niets is 
absoluut belangrijk of essentieel. Een 
bepaalde stimulus krijgt pas relevantie 
binnen een bepaalde (interne of exter-
ne) context. Relevantie en context zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Bij een verminderde contextgevoelig-
heid zijn alle stimuli even belangrijk 
en hebben stimuli in elke context 
dezelfde betekenis. Anders uitgedrukt: 
bij een verminderde contextgevoelig-
heid ontstaan vaste één-één koppelin-
gen tussen stimulus en betekenis. Dit 
leidt tot een verminderde flexibiliteit 
in betekenisverlening, een soort abso-
luut denken (een rood licht betekent 
altijd stoppen) en moeilijkheden om te 
relativeren. Deze kenmerken zijn type-
rend voor autismespectrumstoornis-
sen.

Contextblindheid en de 
gedragskenmerken van 
autisme

Biedt de hypothese van context-
blindheid een verklaring voor de 

drie basiskenmerken van autisme, te 
weten: moeilijkheden in de sociale 
omgang, moeilijkheden in de commu-
nicatie en rigiditeit in handelen en 
denken?

Context en sociale interactie

Als er al iets is dat geen vaste  
betekenis heeft, dan is het wel het 

menselijke gedrag. Om het gedrag van 
anderen te begrijpen en om – vooral – 
te weten hoe je je dient te gedragen  
in een bepaalde situatie is oog hebben 
voor de context essentieel. Effectiviteit 
in de sociale interactie vereist het kun-
nen integreren van de context (Schultz 
e.a., 2003; Klin e.a., 2003). Een een-

voudig voorbeeld: wat betekent het als 
een persoon zijn hand in de lucht 
steekt en hoe moet je hierop reageren? 
Een opgestoken hand kan verschillende 
betekenissen hebben afhankelijk van 
de context. Mensen steken hun hand in 
de lucht om een vraag te stellen, om 
iemand te begroeten, om het woord te 
vragen, om een taxi te doen stoppen, 
als afscheidsgebaar… De bedoeling 
achter het gebaar haal je niet uit het 
gebaar zelf maar uit de context. In dat 
opzicht is context noodzakelijk voor 
het achterhalen van de ‘mentale toe-
standen’ van anderen en is contextuele 
sensitiviteit essentieel in ‘theory of 
mind’ (zie verder). Hetzelfde geldt 
voor het begrijpen en omgaan met de 
emoties van anderen. In de film “Auti-
matisch” (Dekeukeleire en Steelandt, 
2003) vertelt Michèle, een hoogbe-
gaafde vrouw met autisme, dat zij wel 
de veranderingen ziet in het gelaat van 
anderen, maar dat zij niet goed weet 
wat die verandering betekent. Een 
luide stem interpreteert ze steeds als 
boosheid, zelfs wanneer de context  
tot een andere betekenis zou moeten 
leiden, met name wanneer twee  
mensen te ver van elkaar verwijderd 
zijn om te communiceren met een 
normaal stemvolume.
Geen enkel gedrag is op zichzelf of 
absoluut sociaal aangepast of onaan-
gepast. Beleefdheid is dus contextueel 
bepaald. Wat in de ene situatie onbe-
leefd is, is dat niet in een andere.  
Het is bekend dat mensen met autisme 
moeite hebben met het inschatten van 
wat sociaal (on)aangepast is: naast het 
maken van onvolledige of foutieve 
attributies betreffende de mentale toe-
standen van anderen speelt ook een 
gebrekkige contextgevoeligheid een rol 
(Loveland e.a., 2001). Channon e.a. 
(2001) namen bij een groep adoles-
centen met het syndroom van Asperger 
een test af voor sociaal probleem-

oplossend vermogen en ontdekten dat 
de autistische adolescenten evenveel 
oplossingen konden bedenken voor 
sociale probleemsituaties, maar dat 
hun oplossingen veel minder sociaal 
aangepast waren omdat ze onvoldoen-
de rekening hielden met de context, 
voor de sociale context (het effect van 
de oplossingen op de anderen).

Context en communicatie

Net als menselijk gedrag hebben 
woorden geen vaste betekenis, 

maar ontlenen ze hun betekenis aan  
de context. Dit geldt niet enkel voor 
woorden die meerdere betekenissen 
hebben (zoals “bank”: een financiële 
instelling of een zitmeubel) maar ook 
voor woorden waarvan we doorgaans 
aannemen dat die maar één betekenis 
hebben, zoals “huiswerk”. Huiswerk 
kan diverse concrete vormen aan-
nemen: een tekst lezen, vragen over 
geschiedenis beantwoorden, reken-
opgaven oplossen… Er wordt vaak 
beweerd dat mensen met autisme 
vooral moeite hebben met abstracte 
woorden, maar ze hebben evenzeer en 
vooral moeite met het concretiseren 
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van taal, het invullen van een concrete 
betekenis van een woord: wat betekent 
huiswerk voor mij nu concreet  
vandaag (rekenen?; lezen?; een tekst 
samenvatten?). Dat concretiseren 
gebeurt op basis van de context. 
Wanneer de leerkracht of je baas zegt 
dat je moet beginnen met ‘werken’, 
dan kan dat op heel erg verschillende 
taken slaan naargelang de context.  
De waarneembare context beïnvloedt 
de betekenis van woorden, zinnen en 
uitdrukkingen.
Het is bekend dat mensen met autisme 
taal ‘letterlijk’ begrijpen. Hierbij wordt 
in de regel verwezen naar het letterlijk 
begrijpen van figuurlijk taalgebruik, 
maar dit letterlijk begrijpen betreft ook 
het begrijpen van erg concrete woor-
den en zinnen. Toen aan een jongen 
met autisme gevraagd werd om de 
deur te openen toen iemand aanbelde, 
opende hij de deur van de woonkamer 
en niet de voordeur. Wat doorgaans 
benoemd wordt als letterlijk begrijpen 
kan beter omschreven worden als 
‘acontextueel’ begrijpen. Dat acontex-
tueel begrijpen heeft overigens niet 
enkel betrekking op gesproken of 
geschreven taal, maar eveneens op 
allerlei niet-talige vormen van  
communicatie. Mensen met autisme 
kunnen evenzeer plaatjes of picto’s 
acontextueel of letterlijk begrijpen.  
Een tekening of picto van een kopje 
betekent wel drinken, maar wat dat 
drinken concreet inhoudt, is erg ver-
schillend naargelang de context: koffie, 
thee, een frisdrank, cola of water…
Het voorbeeld van de deur openen 
verwijst naar een tweede probleem 
met context in communicatie, met 
name het niet betrekken van de niet-
waarneembare context in de commu-
nicatie. Die niet-waarneembare context 
slaat op de bedoelingen achter de 
woorden. Mensen met autisme hebben 
voornamelijk moeite met wat niet 

gezegd wordt (de impliciete bedoelin-
gen achter de woorden) (Vermeulen, 
1998). De communicatiestoornis van 
mensen met autisme situeert zich 
vooral op het niveau van de pragma-
tiek van de communicatie. Wanneer 
iemand zegt: “Kan je me zeggen hoe 
laat het is?” polst hij niet naar jouw 
capaciteiten in het klok kijken, maar 
wil hij dat je zegt hoe laat het is. Dit 
soort onuitgesproken bedoelingen zijn 
moeilijk voor mensen met autisme. 
Een ander voorbeeld is dat mensen 
met autisme moeite hebben met het 
achterhalen van wat hun gesprekspart-
ner wel of niet weet (of wil weten) en 
daardoor relevante informatie achter-
wege laten of hun gesprekspartner net 
vervelen met een pak irrelevante en al 
gekende details. Het is ook de context 
die bepaalt of iets als humoristisch of 
ironisch moet begrepen worden. 
“Mooi weertje weer vandaag” betekent 
in de context van een tiende dag regen 
op een rij iets heel anders dan op een 
dag in het midden van een zomerse 
week. Mensen met autisme hebben  
het erg moeilijk met ironie en andere 
dubbelzinnige uitspraken en hebben 
vooral moeite met het betrekken van 
de context in het achterhalen van de 
communicatieve intenties van hun 
gesprekspartners (Wang e.a., 2006).

Context en rigiditeit in  
denken en handelen

Een gebrek aan contextgevoeligheid 
resulteert in rigide en absolute 

koppelingen tussen stimuli en beteke-
nissen.
Donna Williams (1996), een begaafde 
vrouw met autisme, schrijft hierover: 
“Ik kon een bepaalde situatie in één 
context aan maar was compleet ver-
loren wanneer ik te maken had met 
dezelfde situatie in een andere context. 
Ik kon geen vertaling maken. Wanneer 
ik iets aanleerde terwijl ik ‘s zomers 

overdag samen met een vrouw in een 
keuken was, zou deze les niet geacti-
veerd worden in een gelijkaardige situ-
atie ’s winters, met een man in een 
andere kamer ’s nachts. Ik sloeg de 
dingen wel op maar ik overcategori-
seerde dusdanig dat gebeurtenissen 
zowat identiek moesten zijn om ze als 
vergelijkbaar te zien.”
Een binnen autisme bekend gevolg 
hiervan is het transferprobleem. Het 
betreft zowel het overgeneraliseren als 
ondergeneraliseren. Overgeneraliseren 
slaat op het reageren omwille van een 
vaste koppeling terwijl de context een 
andere betekenis impliceert en er dus 
anders of niet gereageerd zou moeten 
worden. Het voorbeeld van Rainman 
en het rode licht is hier een pakkende 
illustratie van. Een ander voorbeeld is 
dat van de jongeman die een vaste 
koppeling maakte tussen het betreden 
van de slaapkamer en het aandoen van 
zijn pantoffels en dit dus ook deed 
toen hij snel iets moest halen op zijn 
kamer, waardoor hij zijn bus naar  
het werk miste. Mensen met autisme 
houden erg vast aan vaststaande scripts 
en kunnen moeilijk uitzonderingen 
maken in functie van de context. 
Ondergeneraliseren gebeurt wanneer 
een reactie uitblijft terwijl de context 
die wel vereist, ondanks de afwezig-
heid van één of meerdere details die 
gekoppeld werden aan de reactie.  
Zo herkende een jongen met autisme 
tijdens een zomerkamp de toiletten  
op de kampplaats niet omdat die een 
zwarte zitting hadden (en die thuis en 
op school een witte zitting), ondanks 
het feit dat de gehele context (het wc-
kamertje met onder meer toiletpapier) 
de betekenis van wc had moeten  
activeren.
Als er geen vaste betekenissen zijn, 
maar deze telkens wisselen naargelang 
de context, dan wordt de wereld voor 
iemand die contextblind is heel erg 
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onvoorspelbaar. Weerstand tegen  
veranderingen, het zich engageren  
in beperkte en stereotiepe interesses  
en activiteiten en rituelen zijn een 
menselijke en logische reactie op de 
bedreiging die uitgaat van een onvoor-
spelbare, meerzinnige wereld.

Context en sensorische  
problemen

Naast de drie gekende gedrags-
kenmerken kan contextblindheid 

ook in verband gebracht worden met 
de sensorische moeilijkheden die vaak 
gerapporteerd worden in autisme. 
Happé en Frith (2006) zien een ver-
band tussen hypersensitiviteit en acon-
textuele informatieverwerking. De al 
vermelde contextuele topdown feed-
back zorgt niet enkel voor een onder-
scheid tussen wat relevant is en wat 
minder, maar moduleert daarmee ook 
tegelijkertijd de sensorische input. 
Context zorgt ervoor dat bepaalde  
sensorische stimuli uitgefilterd worden 
of op de achtergrond geplaatst, terwijl 
andere stimuli op de voorgrond 
komen te staan en doorgelaten worden 
om verwerkt te worden in de hersenen 
(Phillips & Singer, 1997). Bij een 
gebrek aan contextgevoeligheid vindt 
die filtering niet of minder plaats en 
worden stimuli absoluut in plaats van 
relatief waargenomen. Anders uitge-
drukt: alles komt even sterk binnen. In 
een dergelijk geval is er al snel sprake 
van een overload van informatie. 
Contextuele sensitiviteit ligt aan de 
bron van de “kunst van het weglaten” 
(Lichtenauer en Vallinga, 2006) en 
beschermt tegen het overspoeld  
worden door prikkels. De context zorgt 
er ook voor dat we bepaalde zaken 
kunnen verwachten en andere niet  
(zie hoger bij het voorbeeld van de 
keuken). Bij een gebrekkige contextue-
le topdown modulatie komen alle sti-
muli als onverwacht over, wat eveneens 

resulteert in een verhoogde sensitivi-
teit (Blakemore e.a., 2006).

Contextblindheid en de  
psychologische theorieën 
van autisme

In dit laatste stuk proberen we het 
verband aan te tonen tussen context-

blindheid en de andere psychologische 
theorieën van autisme, met name 
Theory of Mind, executieve functies en 
hypersystemising/empathising. Onze 
hypothese luidt dat contextblindheid 
aan de grondslag ligt van de moeilijk-
heden die mensen met autisme hebben 
op elk van deze drie concepten en  
dat contextblindheid als dusdanig de 
verbindende factor vormt achter deze 
concepten.

Context en Theory of Mind

De hypothese dat autisme te her-
leiden valt tot een tekort aan 

‘Theory of Mind’ is ondertussen ver-
worpen. Hiermee wordt niet gezegd 
dat mensen met autisme geen beper-
kingen of moeilijkheden ervaren in het 
toeschrijven van mentale toestanden 
aan zichzelf en anderen. Studies als die 
van Begeer e.a. (2006) en Ponnet e.a. 
(2004) hebben aangetoond dat met 
name bij normaal begaafde mensen 
met autisme er tot op zekere hoogte 
wel degelijk aandacht voor en kennis 
van mentale toestanden aanwezig is, 
maar dat zij moeite hebben om deze in 
het dagelijkse leven spontaan en soepel 
toe te passen. Om die reden is de  
correlatie tussen prestaties op offline 
testen voor Theory of Mind en de  
sociale competentie in het echte leven 
zeer gering (zie o.a. Joseph & Tager-
Flusberg, 2004). Mensen met autisme, 
vooral de meer intelligente, hebben 
niet zozeer een tekort aan ‘theory’ of 
mind dan wel aan ‘intuition’ of mind 
(Vermeulen, 2005). En die intuïtie is 
gebaseerd op een inschatting van de 

context. Begeer e.a. (2006) toonden 
aan dat de aandacht voor emoties bij 
kinderen met PDD-NOS als het ware 
‘offline’ staat en dat die middels exter-
ne cues moet geactiveerd worden:  
“We kunnen besluiten dat zonder een  
duidelijk gedefinieerde context …/… 
emotionele expressies voor kinderen 
met autisme niet betekenisvoller zijn 
dan brillen of snorren.” (Begeer e.a., 
2006, p. 49). De vaststelling dat bij 
mensen met autisme sociale cognities 
extern geactiveerd moeten worden 
verklaart ook waarom allerlei Theory 
of Mind-trainingen weinig of geen 
effect hebben op het dagelijks sociaal 
functioneren van mensen met autisme. 
Iemand moet als het ware op het 
knopje drukken van het sociaal  
cognitief apparaat.
Bij mensen zonder autisme is het de 
context die onder de vorm van top-
down modulatie van de relevantie van 
stimuli de aandacht voor emotionele 
cues activeert. Een tekort aan contextu-
ele gevoeligheid zou aldus kunnen ver-
klaren waarom mensen met autisme 
spontaan niet tot perspectiefneming 
komen. Verschillende recente studies 
(voor een overzicht, zie Green e.a., 
2005) hebben een direct verband aan-
getoond tussen Theory of Mind en het 
vermogen tot contextuele informatie-
verwerking. Deze studies hadden 
betrekking op schizofrenie, maar 
Kaland e.a. (2007) toonden recent aan 
dat ook kinderen en adolescenten met 
het syndroom van Asperger moeite 
hebben in het begrijpen van mentale 
toestanden in een gegeven context. In 
een onderzoek met de ‘Strange Stories’ 
hadden Joliffe en Baron-Cohen (1999) 
eerder al vastgesteld dat begaafde vol-
wassenen met autisme wel kunnen 
opmerken dat een uitspraak in een ver-
haal niet strookt met de realiteit, maar 
dat ze moeite hebben met het geven 
van een contextueel gepaste verklaring 
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voor die uitspraak. In vergelijking met 
een controlegroep gaven de volwasse-
nen met autisme evenveel verklaringen 
gebaseerd op mentale toestanden, 
maar hun verklaringen waren contex-
tueel onaangepast.

Context, systemising en 
empathising

Teruggrijpend naar een opmerking 
die Hans Asperger reeds maakte, 

ontwikkelde Baron-Cohen (2002) 
recent de hypothese van autisme als 
een extreme vorm van het mannelijke 
brein. Geïnspireerd door wat bekend is 
over de neurologische en neuropsy-
chologische verschillen tussen mannen 
en vrouwen onderscheidt Baron-
Cohen twee vormen van informatie-
verwerking: systemising en empathi-
sing. Hij beschouwt autisme als een 
extreme vorm van systemising, de nei-
ging tot het analyseren en construeren 
van systemen. Systemisers zoeken naar 
wetmatigheden in allerlei systemen 
(fysische maar ook politieke, sociale en 
filosofische). De vaardigheid bij men-
sen met autisme om systemen te ana-
lyseren en wetmatigheden te zoeken 
staat in schril contrast tot hun zwakte 
in het begrijpen van en omgaan met 
sociaal-emotionele informatie (empa-
thising). Afgezien van het feit dat deze 
hypothese onvoldoende verklaring 
biedt voor een aantal autismekenmer-
ken (met name de sensorische proble-
men, maar ook de problemen betref-
fende conceptvorming van concrete en 
fysische realiteiten), kan de tegenstel-
ling tussen systemising en empathising 
ook terug gebracht worden tot een 
onderscheid tussen open en gesloten 
systemen, een hypothese die Baron-
Cohen en zijn medewerkers terloops 
zelf ook vermelden (Lawson, 2003; 
Lawson, Baron-Cohen en Wheelwright, 
2004). Gesloten systemen zijn niet of 
minder contextgevoelig: een wetma-

tigheid binnen een gesloten systeem 
geldt in om het even welke context. 
Bijvoorbeeld: 2+2 is altijd en overal 4, 
in om het even welke context. In open 
systemen daarentegen wordt de output 
of uitkomst niet enkel bepaald door de 
input en het bewerkingsmechanisme, 
maar ook door allerlei interne en 
externe factoren. Tot op heden is nog 
geen onderzoek gebeurd bij mensen 
met autisme naar een mogelijk verschil 
in het omgaan met open versus 
gesloten systemen, maar Happé en 
Frith (2006) wijzen er op dat mensen 
met autisme doorgaans uitmunten in 
gesloten systemen, zoals busroutes, 
kalenders en data. Wat daarentegen wel 
duidelijk is, is dat de sociale wereld 
een open systeem is, een “open 
domein taak, die vereist dat men een 
veelheid aan elementen in rekening 
brengt die meer of minder belangrijk 
zijn afhankelijk van de context” (Klin 
e.a., 2003, p. 349). In de omgang met 
anderen zijn er geen of nauwelijks 
absolute wetmatigheden. Er zijn meer 
uitzonderingen dan er regels zijn. Of 
iemand blij is wanneer zij een cadeau-
tje krijgt hangt af van ontelbare con-
textuele factoren (o.a. Wat verwachtte 
ze als cadeau? Wie geeft het cadeau? 
Waarom? Wanneer? Welk cadeau?).  
Dat iemand totaal niet blij is met een 
cadeau is voor veel mensen met autis-
me een mysterie omdat ze een vast 
script in hun hoofd hebben (persoon 
+ cadeau = blij). In dat opzicht is het 
logisch dat mensen met autisme vooral 
moeilijkheden ervaren in intieme rela-
ties en minder in incidentele, formele 
contacten waar het sociale verkeer veel 
meer gereguleerd wordt door vaste 
regels. Mensen met autisme proberen 
het sociale verkeer te vatten in algorit-
men en formele regels en vertonen 
vaak een formele, intellectuele benade-
ring van sociale situaties. Sociale  
situaties zijn evenwel doorgaans 

“bijna-situaties met een open einde” 
(Vermeulen, 1996) waarin heel wat 
contextuele factoren een rol spelen.  
Dit verklaart ook het geringe effect in 
het echte leven van allerlei tools en 
trainingen die ontwikkeld werden om 
mensen met autisme sociaal vaardiger 
te maken, zoals sociale leerverhalen 
(‘social stories’), theory of mindtrai-
ningen en stappenplannen. Mensen 
met autisme hebben, als ze daarvoor 
over de nodige intelligentie beschik-
ken, geen moeite om sociale kennis op 
te slaan en sociale richtlijnen en stap-
penplannen te volgen, maar wel om 
deze soepel aan te passen aan de steeds 
veranderende contextuele factoren.

Context en executieve  
functies

Het begrip executieve functie is 
een paraplubegrip waaronder 

diverse cognitieve functies schuil gaan, 
zoals aandacht, aandachtswissel, 
impulscontrole, werkgeheugen,  
planning, monitoring en flexibiliteit  
in probleemoplossend gedrag (Hill, 

Als er geen vaste beteke-
nissen zijn, maar deze tel-
kens wisselen naargelang 
de context, dan wordt de 
wereld voor iemand die 
contextblind is heel erg 

onvoorspelbaar. Weerstand 
tegen veranderingen, het 

zich engageren in beperkte 
en stereotiepe interesses en 
activiteiten en rituelen zijn 
een menselijke en logische 
reactie op de bedreiging die 
uitgaat van een onvoorspel-
bare, meerzinnige wereld.
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2004). Onderzoek heeft executieve 
disfuncties aan het licht gebracht bij 
mensen met autisme. De executieve 
disfunctie in autisme is evenwel niet 
algemeen maar betreft enkele specifie-
ke executieve functies, met name aan-
dachtswissel, planning & organisatie 
en flexibiliteit ( zie o.a. Hill, 2004; 
Kleinhans, Akshoomoff & Delis, 2005; 
Kenworthy e.a., 2005). Deze specifieke 
uitvallen onderscheiden autisme van 
die andere stoornis waarbij executieve 
functieproblemen aan de orde zijn, 
met name ADHD. In ADHD is vooral de 
impulscontrole deficitair, terwijl het 
vermogen tot inhibitie als dusdanig 
niet specifiek is voor autisme (Geurts 
e.a., 2004; Bishop & Norbury, 2005)
De executieve functies die typisch zijn 
voor autisme (aandachtswissel, plan-
ning en flexibiliteit) zijn stuk voor 
stuk gerelateerd aan het vermogen om 
context te gebruiken en hebben als 
gemeenschappelijk kenmerk het kun-
nen aanpassen van aandacht en (pro-
bleemoplossend) gedrag aan wisselen-
de contexten. Zo heeft onderzoek 
aangetoond dat planningsvaardigheden 
gerelateerd zijn aan het vermogen tot 
integratief en globaal verwerken van 
informatie (Ormerod & Chronicle, 
1999; Pellicano, Maybery & Durkin, 
2005). Wellicht het meest typerend 
voor autisme is het gebrek aan flexibi-
liteit (de zogenaamde set-shifting), 
zowel op het niveau van de aandacht 
als op het niveau van de gedragsreac-
ties. Studies als die van Courchesne e.a. 
(1994), Berger e.a. (2003), Ozonoff 
e.a. (2004) hebben niet alleen de 
moeilijkheden van mensen met autis-
me aangetoond inzake het wisselen 
van aandacht en gedragsreacties,  
maar ook het verband van dit gebrek 
aan flexibiliteit met het sociaal 
(dis)functioneren, de weerstand tegen 
veranderingen en het bestaan van 
repetitieve gedragingen. Mensen met 

autisme ondervinden moeilijkheden in 
het aanpassen van aandacht en respons 
aan wisselende omstandigheden, zoals 
de hierboven beschreven studie van 
Channon e.a. (2001) ook al aantoon-
de. Een duidelijk voorbeeld hiervan is 
de moeilijkheid van zelfs begaafde 
mensen om in conversaties snel en 
soepel te wisselen van gespreksonder-
werp wanneer de context dit vereist. 
Zoals Rumsey reeds in 1985 (p. 34) 
vaststelde op basis van de allereerste 
studie naar executieve disfuncties in 
autisme: succes in (sociaal) functione-
ren behelst het “integreren en afwegen 
van verscheidene contextuele variabe-
len”. Contextuele sensitiviteit ligt aldus 
aan de basis van flexibiliteit. Overigens 
is ook bij schizofrenie reeds een ver-
band gelegd tussen aandacht, werkge-
heugen en andere executieve functies 
enerzijds en contextuele sensitiviteit 
anderzijds (Cohen, 1999).

Besluit
Om mensen met autisme beter te 
begrijpen is inzicht in hun cognitieve 
stijl onontbeerlijk. De afgelopen jaren 
is de kennis van de autistische 
(neuro)psychologie fors toegenomen, 
al slaagt geen enkele van de meest 
gedocumenteerde theorieën (theory of 
mind, centrale coherentie en executie-
ve functies) er tot op heden in om een 
specifieke en allesomvattende verkla-
ring te bieden voor de autistische stijl 
van waarnemen, verwerken en reage-
ren. De autismekenmerken die wel 
verklaard kunnen worden vanuit deze 
drie modellen hebben volgens ons één 
aspect gemeenschappelijk, met name 
een tekort aan contextuele sensitiviteit. 
Blijkens diverse studies uit het veld van 
het cognitie-onderzoek speelt context 
een erg belangrijke rol in de mense-
lijke informatieverwerking, vooral in 
zaken die juist voor mensen met autis-
me moeilijk zijn, zoals flexibiliteit, 

focus van aandacht, taalbegrip en niet 
in het minst het verwerken van sociaal-
emotionele informatie. We hebben in 
dit artikel proberen aan te tonen hoe 
een verfijning van de door Frith 
(1989) geformuleerde hypothese van 
centrale coherentie met daarin een 
centrale rol voor contextuele sensitivi-
teit bij kan dragen tot de theorievor-
ming over de autistische cognitie. Veel 
vragen blijven evenwel nog open, zoals 
de volgende:
*Zijn er gradaties van contextuele 
(in)sensitiviteit? Kan er ook sprake zijn 
van ‘contextslechtzienheid’ en is de 
mate van contextuele insensitiviteit 
gecorreleerd aan de ernst van de autis-
mesymptomen op gedragsniveau?
•  Is de contextblindheid in autisme 

algemeen en pervasief of varieert 
die? En, indien er variabiliteit is, 
waar is die dan aan gelinkt?

•  Is contextuele sensitiviteit een  
unitair concept of samengesteld uit 
andere factoren?

•  Wat is de genetische onderbouw 
van contextuele sensitiviteit?

•  Hoe ontwikkelt de contextuele sen-
sitiviteit zich in de zogenaamde 
gewone ontwikkeling?

•  Zijn er kwalitatieve of kwantitatieve 
verschillen tussen de sensitiviteit 
voor de externe, waarneembare 
context en die voor de interne, te 
verbeelden context? Hoe zijn beide 
contexten aan elkaar gerelateerd?

Kan je contextuele sensitiviteit stimu-
leren of aanleren? Hoe en tot op welke 
hoogte? En wat zijn de implicaties 
voor de behandeling van autisme?
Met dit artikel beogen we het op gang 
brengen van een discussie over de rol 
van context in autisme en het stimule-
ren van onderzoek dat poogt een ant-
woord te bieden op deze vragen.
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