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1. Genen 
Genetische studies tonen aan dat TOS voor een gemiddeld tot 
groot gedeelte erfelijk is. Er is echter nog niet een gen gevonden 
dat specifiek codeert voor alle symptomen van TOS [2,3]. Het is 
lastig om een gen te vinden dat helder de variabele symptomen 
van TOS kan verklaren [2]. Er zijn vijf belangrijke kandidaatgenen 
gevonden die mogelijk bijdragen aan TOS [4,5,6,7,8].  De expressie 
van al deze genen kunnen aan of uit worden gezet door 
omgevingsfactoren [4,5,6,7,8]. Een ander belangrijk punt is dat de 
expressie van deze genen afhankelijk is van erfelijkheid via de moeder of via de vader [9]. 
Hoewel TOS wordt geassocieerd met de hiervoor genoemde kandidaatgenen, kan het zo zijn 
dat een drager toch geen TOS-symptomen heeft, omdat de genen zich niet manifesteren of 
worden aangezet. Veel indirecte factoren spelen dus een rol bij het aan het licht treden van 
TOS. Daarnaast is het zo dat de kandidaatgenen niet specifiek zijn gerelateerd aan TOS, maar 
eerder geassocieerd zijn met aspecten van TOS, zoals het ontwikkelen van een neurologische 
ontwikkelingsstoornis of moeite met articulatie [5,7]. Een ander interessant punt is dat het 
merendeel van de TOS-populatie bestaat uit jongens [10]. Geen van de kandidaatgenen is 
echter gelokaliseerd op het chromosoom dat correspondeert met het geslacht (X 
chromosoom). Dus deze genen kunnen niet de geslachtsverschillen in de TOS-populatie 
verklaren [5,10,11].  
 

2. Opbouw van de hersenen 
Op het niveau van de hersenopbouw is een aantal taal- en andere 
hersengebieden anders opgebouwd in kinderen met TOS 
vergeleken met controlegroepen. In typisch ontwikkelende 
kinderen zijn de taalgebieden (Broca’s en Wernicke’s gebied) aan 
de linkerkant van de hersenen 33% groter dan dezelfde gebieden 
aan de rechterkant van de hersenen [12]. Echter, in kinderen met 
TOS kan het zo zijn dat juist de rechterhelft groter is [13,14,15], of 
dat beide gebieden dezelfde grootte hebben [15,16]. De vraag 
blijft dan of de rechterhelft atypisch groot is, of de linkerhelft 
atypisch klein is. Deze vraag blijft tot nu toe nog onbeantwoord. Daarnaast is de organisatie 
van de hersenopbouw soms verstoord door een aantal andere hersengebieden dat 
betrokken is. Het is opmerkelijk dat dit proces wordt geregeld door onder andere een TOS-
kandidaatgen [8,15]. Dit resultaat zou de interactie binnen de multifactoriële theorie van TOS 
ondersteunen. Een andere studie laat zien dat in sommige gevallen van TOS er meer 



hersenweefsel is gevonden dat typerend is voor de communicatie en bedrading tussen 
hersencellen (witte stof)[17]. Dit afwijkende resultaat in de ontwikkeling van hersenopbouw 
zou processen na de geboorte, zoals taalontwikkeling, kunnen beïnvloeden [17].   
 

3. Activiteit in de hersenen 
Hersenreacties tijdens een MRI scan (fMRI) 
Het weinige bewijs van functionele hersenreacties tijdens een 
MRI-scan (fMRI), wijst in de richting van minder activatie in 
hersengebieden die belangrijk zijn voor het verwerken van taal 
[15,18,19]. Logisch gezien is deze verschillende 
taalverwerkingsactiviteit mogelijk gerelateerd aan 
hersenopbouw in de taalgebieden die hiervoor beschreven zijn 
[15]. De literatuur is echter op dit onderwerp ontoereikend. 
Deze studies gebruiken veel verschillende testen en methodes en verschillende TOS-
populaties [18,19]. Daarom is het lastig om een echte conclusie te trekken gebaseerd op deze 
resultaten.  

 
Elektrische activiteit van de hersenen (EEG) 
Een andere tak van TOS-onderzoek is gericht op neurofysiologische maten, zoals EEG. Deze 
techniek meet natuurlijke elektrische hersenactiviteit, en kan dit vertalen naar cognitieve 
functies, zoals het waarnemen van spelfouten en verkeerde zinstructuren [15,20]. 
Verschillende studies hebben aangetoond dat het EEG signaalafwijkingen vertoont bij 
kinderen met TOS wat betreft deze cognitieve functies. Dit bewijs kan een indicatie 
weergeven van verstoord verwerkingsmechanisme van spelfouten en verkeerde 
zinstructuren bij kinderen met TOS. Echter, niet alle studies hebben significante verschillen 
gevonden tussen kinderen met en zonder TOS [15,21]. 

4. Vermogen van de hersenen 
(Statistisch) leren 
Sommige wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond 
dat het vermogen om statistisch te leren verminderd is bij 
kinderen met TOS. De verwachting is dat het aanleren van taal 
gebaseerd is op het toewijzen van input aan taal aan specifieke 
categorieën, gebaseerd op de statistische kans dat deze input 
onder een bepaalde categorie valt. Vandaar ook de term 
statistisch leren [22]. De aanname is dat dit een automatisch 
proces is, zonder bewustwording van de geleerde informatie. Er 
wordt gesuggereerd dat kinderen met TOS moeite hebben met 
het onderscheiden van een overheersend patroon. Daarnaast is 
er bewijs dat kinderen met TOS niet alleen moeite hebben met 
taalkundige sequentietaken, maar ook met motorische en muzikale sequentietaken. Dit 
suggereert dat het statistische leerprobleem meer gegeneraliseerd is [22]. Dit bewijs 
benadrukt het belang van de taalinput voor kinderen met TOS. Daarnaast kan de 
waargenomen moeite met statistisch leren worden gekoppeld aan bepaalde afwijkingen in 
hersenopbouw, zoals besproken in de paragraaf over hersenopbouw [22,23,24]. Verder blijkt 
dat een verminderd vermogen om statistisch te leren mogelijk gerelateerd is aan 
neurofysiologische verschillen in het waarnemen van spelfouten en verkeerde zinstructuren, 
zoals hiervoor besproken [15,21]. Ondanks het toenemende wetenschappelijke bewijs voor 
de statistische leertheorie [25], blijven er individuele verschillen bestaan. De statistische 
leertheorie kan daardoor niet worden gegeneraliseerd voor de gehele TOS-populatie. 
 

 



Andere cognitieve problemen 
Behalve met het statistisch leren wordt TOS mogelijk ook met andere beperkte cognitieve 
functies geassocieerd. Bijvoorbeeld, TOS zou geassocieerd kunnen zijn met verminderd 
vermogen om een set relevante verbale en non-verbale items te onthouden (werkgeheugen) 
[25,26]. Dit zou veroorzaakt kunnen worden door een verminderde capaciteit in het 
aandachtsysteem en is dus mogelijk gerelateerd aan verminderde aandachtspanne en 
selectieve aandacht [26,27]. Echter, al deze verminderde cognitieve functies kunnen met 
elkaar verweven zijn. Bijvoorbeeld, beperkte taalkennis vereist meer vermogen van het 
werkgeheugen om onbekende taalinformatie te onthouden. Andersom geldt dat verminderd 
vermogen van het werkgeheugen de hoeveelheid onthouden taalinformatie kan beperken, 
terwijl het individu met TOS deze informatie in eerste instantie wel begrepen heeft. [27].  
 

5. Omstandigheden  
Sommige omgevingsfactoren kunnen ook gerelateerd zijn 
aan de ontwikkeling van TOS. Voorbeelden van deze 
omgevingsfactoren zijn vooral gerelateerd aan het 
opleidingsniveau van de ouders [28] en de situatie rondom 
de geboorte, zoals een lage Apgarscore [28,29], een erg laag 
geboortegewicht [28,30], late of geen 
zwangerschapsverzorging en een zeer premature geboorte 
[30]. De Apgarscore wordt gebruikt om de vitaliteit en het 
welzijn van het kind vast te stellen een aantal minuten na de 
geboorte [31]. Dit betekent natuurlijk niet dat elk individu 
dat een van deze omgevingsfactoren heeft, direct TOS ontwikkelt. Er wordt gesuggereerd dat 
ook andere omgevingsfactoren na de geboorte een rol kunnen spelen bij TOS, zoals sociale 
en emotionele problemen. Het is echter moeilijk te zeggen van deze factoren of ze 
daadwerkelijk een oorzaak zijn van TOS. Wat voornamelijk interessant is aan de beschreven 
omgevingsfactoren, is dat ze gerelateerd zijn aan TOS-kandidaatgenen. Omgevingsfactoren 
kunnen deze genen aan of uit zetten. Zo’n proces wordt ook wel epigenetica genoemd 
[4,5,6,7,8]. 
 

6. Onbekend 
Ondanks de hoeveelheid onderzoek die gedaan is naar TOS, blijft 
het lastig om te bepalen wat precies de oorzaak is van deze 
neurologische ontwikkelingsstoornis. Wellicht dat er factoren 
meespelen die nog niet zijn onderzocht en daarom tot nog toe 
onbekend zijn. Daarnaast is het belangrijk om te onthouden dat 
de beschreven literatuur niet een checklist is van factoren waar 
een individu aan moet voldoen om TOS te ontwikkelen, maar 
eerder een suggestie welke mogelijke factoren spelen bij de 
ontwikkeling van TOS.  
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