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Hans Aspergers theorie van autisme: 
eindelijk een beschrijving waar ik me wèl in herken

Frederik Boven

9 oktober 2021

Voor ik begin…

 Aan het einde beantwoord ik vragen. Na 

de presentatie ben ik nog even in Discord 

te vinden.

Autminds

Frederik Boven

Onderzoek

 buitenpromovendus RUG

 3 psychiaters: Hans Asperger, 

Leo Kanner, George Frankl

 schreven over autisme tussen 

1938 en 1978

En verder…

 zelf de diagnose Syndroom 

van Asperger

 directeur van Autisme Digitaal

 redacteur Wetenschappelijk 

Tijdschrift Autisme

Inhoud van de presentatie

Drie blokken van 10 minuten

1. Aspergers beschrijving van autisme bij kinderen

2.  Aspergers verklaring van autisme bij kinderen

3. Wat ik als autistische volwassene hierin herken

Vragen en reacties
45 minuten

Wie was Hans Asperger?

Professionele loopbaan

 geboren in 1906 in Wenen

 1931 afgestudeerd als arts

 kinderafdeling in Weens ziekenhuis

 privépraktijk in Wenen

 werkte elke dag met kinderen, die hij een

diagnose gaf en behandelde

 1980 overleden in in Wenen

Wie was Hans Asperger?

Wetenschappelijke publicaties

 1938: schreef als een van de 

eersten in de wereld over 

autistische kinderen

 pas 40 jaar later bekend bij 

Engelstaligen (na 1981)

 zelf bij Duitstaligen is maar een 

deel van zijn werk bekend
Hans Aspergers bekendste publicatie (1944)

Wie was Hans Asperger?

Veel professionele ervaring

 zag duizenden kinderen

 met diverse persoonlijkheden

 tijdens hun hele kindertijd

 200+ kinderen met Syndroom

van Asperger (is naar hem 

vernoemd) Spelende kinderen in de HP. Bron: Wellcome library.
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‘autistisch’

Syndroom van Asperger

 was Autistische ‘Psychopathie’ 

 werd Asperger’s Syndrome

 DSM-IV: onderscheiden van 

klassiek autisme en PDD-NOS

 DSM-5: opgegaan in het 

Autisme Spectrum

1938   Autistische ‘Psychopathie’

Syndroom van Asperger

Klassiek Autisme

PDD-NOS

Autisme Spectrum Stoornissen

1981 Aspergers Syndroom

1994

2013

Aspergers vragen

Autisme beschrijven

 Eind jaren 30’: kinderen die 

intelligent zijn maar onpraktisch

 Welke eigenschappen hebben 

deze kinderen? 

 Hoe kunnen die eigenschappen 

worden ingedeeld in categorieën?

Hans Asperger aan het werk. Bron: Alchetron.com

Dingen indelen in categorieën

vier categorieën50+ verschillende dopjes

Dingen indelen in categorieën

“abstract denken”

“geen emotie”

“onafhankelijk”

“niet zelf aankleden”

vier categorieën50+ verschillende eigenschappen

Onderscheid 1: hoog of laag ontwikkeld?

hoog ontwikkelde eigenschappen

laag ontwikkelde eigenschappen

Fritz

Fritz (6 jaar)

doorverwezen door school: 

“totaal ongeschikt voor school”

“geen echte emotionele band”

laag ontwikkelde
eigenschap
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Fritz

“goed in abstract denken” 

hoog ontwikkelde
eigenschap

Fritz (6 jaar)

spontane interesse en vaardigheid

in rekenen en getallen

Onderscheid 1: intern of extern

interne eigenschap
(los van andere mensen)

externe eigenschap
(in contact met anderen)

Harro

Harro (8 jaar)

veel praktische hulp

nodig van zijn moeder

“zich niet zelf aankleden”

interne eigenschap
(los van andere mensen)

Harro

Harro (8 jaar)

dacht origneel en deed 

dingen op zijn eigen manier

“onafhankelijk”

externe eigenschap
(in contact met anderen)

Vier categorieën

laag ontwikkelde
interne eigenschap

hoog ontwikkelde
externe eigenschap

laag ontwikkelde
externe eigenschap

hoog ontwikkelde
interne eigenschap

Aspergers categorieën zijn onbekend

50+ eigenschappen

 zijn overgenomen door anderen 

 worden nog steeds genoemd 

als symptomen van autisme

4 categorieën

 zijn onbekend 

 zijn vervangen door andere 

categorieën
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Inhoud van de presentatie

Drie blokken van 10 minuten

1. Aspergers beschrijving van autisme bij kinderen

2.  Aspergers verklaring van autisme bij kinderen

3. Wat ik als autistische volwassene hierin herken

Vragen en reacties
45 minuten

Aspergers vragen

Autisme verklaren

 Hoe komt het dat autistische 

kinderen juist die interne en externe 

eigenschappen hebben?

 Hoe komt het dat sommige 

eigenschappen hoog zijn ontwikkeld 

en andere laag zijn ontwikkeld?

Asperger aan het werk. Bron: Alchetron.com

Dingen indelen in categorieën

“abstract denken”

“geen emotie”

“onafhankelijk”

“niet zelf aankleden”

vier categorieën50+ verschillende eigenschappen

De categorieën verklaren

zichtbare eigenschappen die 
je direct kunt observeren

onzichtbare eigenschappen
die je logisch moet afleiden

De categorieën verklaren

laag ontwikkelde
interne eigenschap

hoog ontwikkelde
externe eigenschap

laag ontwikkelde
externe eigenschap

hoog ontwikkelde
interne eigenschap

Los van de omgeving

laag ontwikkelde
zichtbare eigenschappen

“speelt niet met speelgoed”

“kleedt zichzelf niet aan”

laag ontwikkelde

onzichtbare eigenschap

?
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Los van de omgeving

interne integratie

‘verdriet’

functies waarvoor gevoel en 

verstand moeten

samenwerken:

verstand

gevoel

laag ontwikkelde

onzichtbare eigenschap

Los van de omgeving

hoog ontwikkelde
zichtbare eigenschappen

“gebruikt meer moeilijke woorden”

“denkt meer na over zichzelf”

“goed geheugen voor informatie”

hoog ontwikkelde

onzichtbare eigenschap

?

Los van de omgeving

interne differentiatie

‘verdriet’
functies waarvoor verstand en 

gevoel op afstand van elkaar

moeten kunnen werken:

hoog ontwikkelde

onzichtbare eigenschap

verstand

gevoel

In contact met anderen

hoog ontwikkelde
zichtbare eigenschappen

“sterke emotionale band met dingen”

“goed in het beoordelen van anderen”

hoog ontwikkelde

onzichtbare eigenschap

?

In contact met anderen

externe differentiatie

functies waarin het zelf

onafhankelijk van de 

omgeving moet kunnen

functioneren:

hoog ontwikkelde

onzichtbare eigenschap

kind moeder

zelf

omgeving

In contact met anderen

laag ontwikkelde
zichtbare eigenschappen

“speelt niet met andere kinderen”

“afstandelijk in sociale relaties”

“is snel afgeleid door geluiden”

laag ontwikkelde

onzichtbare eigenschap

?
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In contact met anderen

functies waarin zelf moet

samenwerken met de 

omgeving:

externe integratie

laag ontwikkelde

onzichtbare eigenschap

kind moeder

Asperger Syndroom

hoge interne differentiatie hoge externe differentiatie

lage externe integratielage interne integratie

Inhoud van de presentatie

Drie blokken van 10 minuten

1. Aspergers beschrijving van autisme bij kinderen

2.  Aspergers verklaring van autisme bij kinderen

3. Wat ik als autistische volwassene hierin herken

Vragen en reacties
45 minuten

Uiteenlopende eigenschappen

“abstract denken”

“geen emotie”

“onafhankelijk”

“niet zelf aankleden”

eigenschappen kinderen eigenschappen volwassenen

Indirect toepassen op volwassenen

Zichtbare eigenschappen

 zichtbare eigenschappen 

identificeren en benoemen

Onzichtbare eigenschappen

 onzichtbare structuur van de 

persoonlijkheid

Ik herken me in Aspergers verklaringen

hoge interne differentiatie hoge externe differentiatie

lage externe integratielage interne integratie

?
?

?
?
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Relatie tussen psychische functies

laag ontwikkelde
zichtbare eigenschappen

voel lichamelijke spanning niet

doe uit mezelf geen huishouding

onzichtbare lage 

interne integratie

Relatie tussen psychische functies

hoog ontwikkelde
zichtbare eigenschappen

kan goed abstract denken

ben goed in project management

onzichtbare hoge 

interne differentiatie

Relatie tot de omgeving

hoog ontwikkelde
zichtbare eigenschappen

ben goed in gestructureerd contact

ben goed in out of the box denken

onzichtbare hoge

externe differentiatie

Relatie tot de omgeving

laag ontwikkelde
zichtbare eigenschappen

moeite met small-talk

overgevoelig voor geluid

onzichtbare lage

externe integratie

Inhoud van de presentatie

Drie blokken van 10 minuten

1. Aspergers beschrijving van autisme bij kinderen

2.  Aspergers verklaring van autisme bij kinderen

3. Wat ik als autistische volwassene hierin herken

Vragen en reacties
45 minuten

Asperger Syndroom

hoge interne differentiatie hoge externe differentiatie

lage externe integratielage interne integratie


