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Samen nog beter 2015 

 
André Rietman 

Kinder- en jeugdneuropsycholoog, Gz-psycholoog, ergotherapeut 
Sophia Kinderziekenhuis Erasmus MC Rotterdam 

Sensorische informatieverwerking is het 
neurologische verwerkingsproces van 
zintuiglijke informatie. 

Hierdoor wordt zintuiglijke informatie 
opgenomen, verwerkt en geïntegreerd en een 
adaptieve reactie wordt mogelijk gemaakt. 

‘DE’ 5 

zintuigen 

en welke nog 

meer? 

 Theorie gericht op leren, 
motoriek, taal, gedrag 

 Behandeling gericht op 
verbetering 
vaardigheden:  perceptie, 
motoriek, cognitie, taal 

 Focus onderzoek op 
therapie bij kinderen 

 Theorie gericht op mens 
en omgeving, 
sensomotoriek en sociaal-
emotionele ontwikkeling 

 Behandeling gericht op 
coping van kind en ouders 

 Focus onderzoek op 
validatie syndroom, 
etiologie, afgrenzing, 
therapie, systeem 

Nieuw: SI =  

Sensorische 

Informatieverwerking 

https://www.youtube.com/watch?v=6O6Cm0WxEZA  

 EEG tijdens prikkelverwerking 

 Legt relatie tussen hersenen en gedrag 

 Hoge temporele resolutie (msec) 

 Klikparadigma 

 Herhaling geeft habituatie 

 Niet bij sensory modulation     
  disorders (SMD) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6O6Cm0WxEZA
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 Maat voor activatie 
sympatisch ZS 

 Miller et al, 2001: EDA 
bij kinderen met ASS 

Ten contiguous trials in each of five sensory 

systems  

 olfactory (wintergreen oil) 

 auditory (siren) 

 visual (strobe light) 

 tactile (feather on face) 

 vestibular (chair tilted backwards) 

EDR recorded after each sensation 

 

 

A model for arousal and stress towards human performance  

[Wickens & Holland (2000)]/ [Yerkes & Dodson (1908)] 

 Grafiek 
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ADHD 

Anxiety 

Autism 

Schizophrenia 

Depression Dyspraxia 

OCD 

Childhood Developmental Disorders: 

Syndrome Validation 

SMD 

FXS 

Randy Ross, M.D. 
08 April 2015 

 Zintuigen 

 Visueel 

 Auditief 

 Geur/smaak 

 Beweging 

 Probleem in input 

 Slechtziend/blind 

 Slechthorend/ doof 

 Luchtweginfecties, 
anosmie 

 Tonusregulatie-
probleem 

 Neuromusculaire 
aandoening 

 ITSP  : 0-6 en 7-36 mnd.  
       

 Oude SP  : 3;0 – 10;11 jr.   
 

 AASP  : 11 – 65+ jr.  
 

 Nieuwe SP : 4-12 jr.  
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 Zintuigen 

 Visueel 

 Auditief 

 Geur/smaak 

 Beweging 

 Probleem in input 

 Slechtziend/blind 

 Slechthorend/ doof 

 Luchtweginfecties, 
anosmie 
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Sensitisatie 

Habituatie 

L 

L 

Sensorische 

Gevoeligheid 

Prikkels 

vermijdend 

Modulatieproblemen: Hoge Drempel 

H 

Modulatieproblemen: Reactie op 

Hoge Drempel 

H 

Gebrekkige 

registratie 

Prikkels zoekend 
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 oefening (interpretatie en aanpak) 

08 April 2015 
Pearson Assessment and Information BV 
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• Tactile Sensitivity 

• Taste/Smell Sensitivity  

• Underresponsive / Seeks Sensation 

• Auditory Filtering 

• Visual/Auditory Sensation  

• Low Energy / Weak  
• Movement Sensitivity 
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Total problems Tactile sensitivity
Taste/Smell
sensitivity

Movement
sensitivity

Underresponsive/S
eeks sensation

Auditory filtering Low energy/Weak
Visual/Auditory

sensitivity

NF1 -0,671 -0,224 -0,188 -0,182 -0,22 -0,547 -1,966 -0,111

TSC -1,306 -0,866 0,084 -0,23 -1,176 -1,324 -2,162 -0,637

AS -2,618 -2,06 -0,524 -0,627 -3,104 -1,469 -3,796 -0,909
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Lage drempel 

en passieve 

zelfregulatie 

Lage drempel 

en actieve 

zelfregulatie 

Hoge 

drempel 

Passieve 

zelfregulatie 

Hoge drempel 

en actieve 

zelfregulatie 
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http://macblogster.nl/living-sensationally-de-

sensatie-van-juiste-kleding/ 
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Toeschouwers 

Weten niet wat ze missen: 

Merken geluid in hun omgeving 

niet echt op 

Zoekers 

Willen meer: maken geluid, 

neuriën, tikken, de hele dag 

Sensors 

Willen het op hun manier: 

vragen mensen om te 

stoppen met geluiden 

Vermijders 

Willen minder: dragen 

oordopjes om geluid 

buiten te sluiten 
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Toeschouwers 

Lopen tegen mensen aan 

tijdens het lopen 

Zoekers 

Raken anderen aan als ze 

met ze praten 

Sensors 

Krimpen ineen als ze 

onverwacht worden 

aangeraakt 

Vermijders 

Blijven op afstand van 

anderen 
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Toeschouwers 

Weten niet hoe ze aan 

schrammen en blauwe plekken 

zijn gekomen 

Zoekers 

Kiezen intensieve sport en 

heftige attracties in een 

pretpark 

Sensors 

Willen de bestuurder zijn 

in de auto 

Vermijders 

Hebben een voorkeur 

voor zittende activiteiten 

 Laag uithoudingsvermogen 

 Lage spierspanning 

 Voorkeur voor zittend spelen 

 Passief, trage reacties 

 Lijken ongeïnteresseerd, vlak, oververmoeid, 
apathisch, in zichzelf gekeerd 

 Aanpak: sensorische informatie toevoegen 
(drempels halen, registreren, reageren) 

 Welke prikkels komen wel goed binnen? 

 Prikkels versterken, vergroten, verzwaren (niet 
ongelimiteerd!) 

 Prikkels toevoegen 

 Contrast tussen prikkels vergroten 

 Voorspelbaarheid verkleinen: verrassen! 

 Stoeien, stevig spelen, bewegen vooraf 

 Bewegen om het plezier, niet om de 
vaardigheidstraining 

 Afhankelijk van leeftijd: van ‘hop paardje hop’ via 
skippybal tot judo 

 Diepe druk/ gewrichtsdruk/ massage 

 Afwisselen werken en spelen 

 Let op vermoeidheid en overprikkeling! 

 Zitkussen 

 Zitbal 

 Verzwaringsvest/-armband 

 Schommels(toel) 

 Spelmateriaal dat kriebelt, verrast, stevig is 

 Eten/drinken: zuur, bitter, scherp 
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 Kijken- Visueel 

 Horen- Auditief 

 Voelen- Tactiel 

 Ruiken- Olfactorisch 

 Proeven- Gustatorisch 

 Evenwicht- Vestibulair 

 Houdings- en bewegingsgevoel- Proprioceptief 


