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During the development of the Sensory Profile 2, children with Autism Spectrum 
Disorders engaged in behaviours depicted on Child Sensory Profile 2 more often 
than their peers, with the exception of visual sensory processing items. This is 
not surprising since visual processing has been reported as a relative strength for 
children with Autism Spectrum Disorders.
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Sensorische informatie verwerking 
bij autisme spectrumstoornissen  
Het sensorische informatieverwerkingsmodel van Dunn

Dunn’s model voor sensorische informatieverwerking (1997) gaat over de interactie tussen 
neurologische drempels en zelfregulerende gedragsmatige reacties om te verklaren hoe mensen 
sensorische informatie verwerken.

Supporting Sensory Processing 
Differences for People with Autism 
Spectrum Disorders 
Dunn’s Sensory Processing Framework

Dunn’s Sensory Processing Framework explains the interplay between neurological 
thresholds and self-regulatory behavioural responses to explain how we process 
sensory information.

HIGH THRESHOLD = slow to notice sensory stimuli

LOW THRESHOLD = quick to notice sensory stimuli

HIGH

BYSTANDERS miss more 
sensory cues than others

Se
eking/Se

eker

Avo
iding/A

vo
ider

PASSIVE  
SELF-REGULATION =  

allow sensory  
experiences to happen 

and then react

ACTIVE SELF-REGULATION = 
engage in behaviours  
to manage or control  

sensory input

AVOIDERS are more likely 
to retreat from infamiliar 

situations

SENSORS react more 
quickly and more 

intensely than others

SEEKERS are busier and 
more engaged in sensory 

experiences

LOW

PA
SS

IV
E ACTIVE

Sensitivity/Sensor

Registration/Bystander

P A

H

L

Self-regulation continuum

N
eu

ro
lo

gi
ca

l t
hr

es
ho

ld
 c

on
ti

nu
um

1

+ =Activity Demands 
and Context 

Understanding 
Sensory Processing

Successful 
Intervention Planning

Supporting Sensory Processing 
Differences for People with Autism 
Spectrum Disorders 
Dunn’s Sensory Processing Framework

Dunn’s Sensory Processing Framework explains the interplay between neurological 
thresholds and self-regulatory behavioural responses to explain how we process 
sensory information.

HIGH THRESHOLD = slow to notice sensory stimuli

LOW THRESHOLD = quick to notice sensory stimuli

HIGH

BYSTANDERS miss more 
sensory cues than others

Se
eking/Se

eker

Avo
iding/A

vo
ider

PASSIVE  
SELF-REGULATION =  

allow sensory  
experiences to happen 

and then react

ACTIVE SELF-REGULATION = 
engage in behaviours  
to manage or control  

sensory input

AVOIDERS are more likely 
to retreat from infamiliar 

situations

SENSORS react more 
quickly and more 

intensely than others

SEEKERS are busier and 
more engaged in sensory 

experiences

LOW

PA
SS

IV
E ACTIVE

Sensitivity/Sensor

Registration/Bystander

P A

H

L

Self-regulation continuum

N
eu

ro
lo

gi
ca

l t
hr

es
ho

ld
 c

on
ti

nu
um

1

+ =Activity Demands 
and Context 

Understanding 
Sensory Processing

Successful 
Intervention Planning

HOGE DREMPEL = trage registratie van sensorische stimuli
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Interventies bij sensorische informatieverwerkingspatronen  
in het dagelijks leven

Patroonscore voor ZOEKEN

Patroonscore voor VERMIJDING

Patroonscore voor GEVOELIGHEID

Patroonscore voor REGISTRATIE

 
Kinderen met een patroonscore van meer dan 
anderen voor Zoeken zijn over het algemeen 
goed in het bedenken van nieuwe spelvormen 
en vinden creatieve manieren om hun werk te 
presenteren. Wanneer dit patroon interfereert 
met het dagelijks leven, dan kan het helpen om 
sensorische waarde aan ervaringen toe te voegen.

Kinderen met een patroonscore van meer dan 
anderen voor Vermijding vinden het vaak fijn 
om alleen te zijn en prefereren een omgeving met 
weinig sensorische input. Bij interferentie met het 
dagelijks leven kan het helpen om sensorische 
ervaringen in dagelijkse taken te verminderen. 

Kinderen met een patroonscore van meer dan 
anderen voor Gevoeligheid merken meer 
dingen op dan anderen en hebben aandacht 
voor details. Zij hebben baat bij gestructureerde 
patronen van sensorische ervaringen in het 
dagelijks leven. 

Kinderen met een patroonscore van meer dan 
anderen voor Registratie vinden het makkelijk 
om zich te focussen op voor hen interessante 
taken in een omgeving met veel prikkels; zij 
merken prikkels die voor anderen afleidend zijn 
niet op. Zij hebben baat bij intensere sensorische 
input in dagelijkse activiteiten. 

Kinderen met een patroonscore van minder dan 
anderen voor Zoeken zijn niet geneigd om actief 
sensorische input op te zoeken. Wanneer dit 
problemen veroorzaakt in dagelijkse activiteiten, 
zorg dan voor meer variatie in sensorische 
ervaringen om de interesse tijdens dergelijke 
activiteiten te behouden. 

Kinderen met een patroonscore van minder dan 
anderen voor Vermijding trekken zich minder 
snel terug van prikkels dan anderen. Zorg voor 
betere deelname aan dagelijkse activiteiten door 
de sensorische input voor hen te ordenen en 
prikkels die overweldigend lijken te verminderen. 

Kinderen met een patroonscore van minder dan 
anderen voor Gevoeligheid worden niet snel 
afgeleid of overweldigd door prikkels. Zij hebben 
baat bij ervaringen die hun alertheid vergroten 
voor veranderingen in sensorische ervaringen in 
het dagelijks leven. 

Kinderen met een patroonscore van minder dan 
anderen voor Registratie voelen zich prettig in 
vertrouwde omgevingen die weinig complex en 
voorspelbaar zijn. Daarom zullen zij met meer 
vertrouwde sensorische input beter in staat zijn om 
hun aandacht bij dagelijkse activiteiten te houden 
en zullen zij deze activiteiten ook langer volhouden.
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than their peers, with the exception of visual sensory processing items. This is 
not surprising since visual processing has been reported as a relative strength for 
children with Autism Spectrum Disorders.
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