
PRIKKELVERWERKING 
EN AUTISME 

“Mijn hoofd zit vol” is een uitspraak die we vaak horen tijdens onze begeleidingen van personen met een 

autisme spectrum stoornis. Vanwaar komt deze uitspraak? Veel heeft hier te maken met de manier waar-

op personen met ASS prikkels ervaren en verwerken.  

WAT ZIJN PRIKKELS? 

Onze zintuigen nemen informatie op uit onze omgeving en 

lichaam en sturen deze informatie door naar onze herse-

nen. Die informatie van de zintuigen wordt ook prikkel ge-

noemd. Eens de prikkels in de hersenen 

aangekomen zijn, worden ze daar ver-

werkt en geven de hersenen een ge-

paste reactie.  

Voorbeeld: Je gsm rinkelt. De ge-

luidsprikkel (rinkelende gsm) komt 

binnen in je oren en gaat naar de 

hersenen. Hier wordt deze informa-

tie verwerkt en omgezet naar een ac-

tie, namelijk de gsm in de hand nemen 

en op het groene knopje drukken om de 

telefoon te beantwoorden. 

Prikkels komen binnen via de 5 zintuigen 

zien, horen, reuken, proeven en voelen (tast), 

maar ook via de interne zintuigen zoals even-

wicht, bewegen en  gedachten van de persoon. 

Prikkels via zintuigen: 

  

Interne prikkels: 
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DE FILTER IN ONZE HERSENEN 

Mensen zonder autisme filteren de prikkels die 

gedurende de hele dag binnenkomen. Alles komt 

wel binnen in onze zintuigen, maar we filteren 

daar waar nodig (bijvoorbeeld op basis van belang-

rijkheid). We zien bijvoorbeeld wel de auto die 

voor ons rijdt, maar niet het achtergelaten flesje 

cola op de stoep. Dat gebeurt volledig automa-

tisch.  

Bij iemand met autisme werkt deze filter minder 

goed of zelfs niet. Zij krijgen dus ook alle informa-

tie binnen via de zintuigen. Doordat de filter on-

voldoende werkt, wordt er veel te veel of veel te 

weinig informatie verwerkt.  

ONDERPRIKKELING 

Wanneer er te weinig prik-

kels door de filter komen 

(foto), spreken we van 

hypogevoeligheid of onder-

prikkeling. Het brein krijgt te 

weinig binnen dat verwerkt 

moet worden. Er is onvol-

doende prikkeling. 

Deze personen gaan vaak op 

zoek naar extreme prikkels. 

We zien dit soms bij bepaalde personen met ASS 

in hun eetpatroon. Ze ervaren minder goed de 

smaak van eten en gaan bij elke maaltijd smaak-

versterker, mosterd, extra kruiden,… toevoegen 

zodat er toch een sensatie wordt waargenomen. 

Een ander voorbeeld is dat veel kinderen met ASS 

in de winter een korte broek dragen. Ze voelen de 

koude niet. Deze prikkel geraakt niet doorheen de 

filter en wordt niet verwerkt. Ze gaan dus geen 

lange broek aan doen want ze voelen de koude 

niet. 

OVERPRIKKELING 

Mensen met autisme kunnen last hebben van be-

paalde prikkels en zijn dus zintuiglijk overgevoelig.  

De filter staat te ver open, er komen te veel prik-

kels tegelijk binnen waardoor de hersenen veel te 

veel informatie tegelijk moet verwerken. Dit is wat 

veel personen met ASS benoemen met “mijn 

hoofd zit vol”. Ze erva-

ren de prikkels veel 

heftiger. Een naad in 

een sok of een etiketje 

in een T-shirt kan een 

zeer storend element 

zijn. Wanneer je overge-

voelig bent voor geluid, 

is het moeilijk om in een 

refter te eten, of een 

volle bus te nemen. 

Hoofd- en bijzaken kun-

nen moeilijk onderscheiden worden. Alles lijkt be-

langrijk, zowel het getjirp van vogels als het be-

langrijke gesprek dat je aan het volgen bent. Als er 

teveel prikkels in de omgeving zijn, zal een per-

soon met autisme proberen te zorgen dat hij zich 

afsluit voor dat bombardement aan prikkels. Ze 

ontwikkelen hiervoor allerlei hulpmiddeltjes om 

het toch draagbaar te maken:  handen voor de 

ogen, kap van de trui opzetten en over de ogen 

trekken, vingers in de oren, enkel losse broeken 

dragen,… Op die manier proberen ze hun overprik-

keling zelf al een beetje op te lossen. 

SIGNALEN VAN OVERPRIKKELING  

Niet iedereen reageert op dezelfde wijze op een 

teveel aan prikkels. Er zijn verschillende soorten 

reacties mogelijk wanneer je overprikkeld wordt. 

Een persoon kan erg boos worden wanneer hij of 

zij teveel prikkels ervaart. Dit kan leiden tot fysieke 

of verbale agressie. Wanneer iemand uit een situa-

tie wegloopt, kan dit ook duiden op overprikkeling. 

Een laatste mogelijke reactie kan zijn dat de per-

soon niet meer reageert op prikkels en zich volle-

dig afsluit.  

 



VOORBEELDEN 

VAN OVER- EN 

ONDERPRIKKELING 

We geven enkele voorbeel-

den per zintuig mee om een beeld te krijgen van 

de mogelijke over- (hyper) en onderprikkeling 

(hypo): 

 

Visuele prikkels 

 Hyper: oogcontact, fel licht, veranderingen snel 

opmerken 

 Hypo: fascinatie voor licht en weerspiegelin-

gen, staren 

 

Auditieve prikkels 

 Hyper: oren bedekken, haren knippen, bang 

voor harde geluiden 

 Hypo: overstemmen van geluid, holle geluiden 

opzoeken 

 

Tactiele prikkels (voelen) 

 Hyper: nieuwe kledij/schoenen, aanrakingen, 

warmte-koude 

 Hypo: alles strak aan willen, te stevig knuffelen 

 

Geurprikkels 

 Hyper : sterke geuren bij eten, mensen, plaat-

sen niet aankunnen 

 Hypo: ruiken aan mensen, voorwerpen 

 

Smaakprikkels 

 Hyper: beperkte variatie in voedsel, kokhalzen, 

geen gekruid eten 

 Hypo: eet alles of heel sterke smaken opzoe-

ken 

 

Lichaamsgebonden prikkels 

 Hyper: lage pijngrens, te snel warm of koud 

voelen 

 Hypo: geen hongergevoel, hoge pijngrens, niet 

aanvoelen wanneer hij naar het toilet moet, 

ruimte niet aanvoelen, wiegen of 

draaien 

HELPEN 

1. Signaleren: van welke prikkels geraakt mijn 

kind over – of onderprikkeld? Waar is hij/zijn 

gevoelig voor? Wat zijn signalen die we kun-

nen opmerken bij over – of onderprikkeling? 

2. Preventief werken: wanneer we de prikkels 

hebben verzameld, kunnen we gaan bekijken 

hoe we deze kunnen beperken of net extra 

toedienen. In het geval van overprikkeling 

kunnen we een plan opstellen om de hoeveel-

heid prikkels te gaan inperken. Wanneer je 

kind bijvoorbeeld snel overprikkeld geraakt 

door geluid, kan een hoofdtelefoon hierbij hel-

pen. Bij onderstimulatie of onderprikkeling 

gaan we eerder kijken hoe we het kind extra 

kunnen gaan stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld 

in de klas door het kind een friemelinstru-

mentje te geven (tangle) of thuis door een 

wobbel (beweegplank) te gebruiken.  

3. Wat als het hoofd toch ‘vol’ geraakt. Dan kun-

nen we kijken hoe de persoon met autisme 

best helemaal tot rust komt. Voorzie bijvoor-

beeld een rustig plekje waar er weinig prikkels 

zijn en waar de persoon een activiteit kan 

doen waar hij echt van tot rust kan komen.  

HULPMATERIAAL 

We hebben heel wat boeken in de Autitheek die 

kunnen helpen bij over– en onderprikkeling. 

Daarnaast hebben we ook materialen op de 

dienst om uit te proberen: snoezelkoffer, hoofd-

telefoon, tangle… 


