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Samenvatting  

Samenvatting 
Kinderen met ADHD zijn te herkennen aan bepaalde gedrags-

symptomen, zoals onoplettendheid, hyperactiviteit en/of impulsi-

viteit. Maar ADHD is meer dan deze symptomen alleen. Uit sommig 

onderzoek komt naar voren dat deze kinderen ook taalproblemen 

kunnen hebben. Het eerste doel van deze studie was dan ook om de 

taalvaardigheid van kinderen met ADHD uitgebreider te 

onderzoeken en om ze te vergelijken met kinderen van wie al bekend 

is dat ze taalproblemen hebben, namelijk kinderen met SLI (‘specific 

language impairment’). 
 Kinderen met ADHD hebben vaak ook problemen op het gebied 

van executief functioneren. Met executief functioneren wordt een een 

aantal cognitieve processen bedoeld die samen verantwoordelijk zijn 

voor doelgericht gedrag. Het executief functioneren van kinderen 

met SLI is pas recentelijk in de belangstelling komen te staan, al 

vooronderstelt de diagnose dat er geen aanwijsbare oorzaken zijn 

voor hun taalproblemen. Het tweede doel van deze studie was dan 

ook het executief functioneren van kinderen met ADHD en van 

kinderen met SLI te onderzoeken en vergelijken. 

 Er is mogelijk een verband tussen executief disfunctioneren en 

taalproblemen. Dit verband is tot op heden niet empirisch 

aangetoond bij kinderen die zich normaal ontwikkelen. Het 

onderzoek naar kinderen met SLI heeft zich vooral geconcentreerd 

op de vraag of er problemen zijn met het executief functioneren, in 
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plaats van op de vraag of dergelijke problemen een verklaring 

zouden kunnen zijn voor hun taalproblemen. Tannock en Schachar 

(1996) gaan er echter vanuit dat zowel de gedragsproblemen als de 

(met name pragmatische – zie hieronder) taalproblemen van 

kinderen met ADHD worden veroorzaakt door onderliggend 

executief disfunctioneren. Het onderzoeken van deze hypothese, bij 

beide groepen kinderen, was het derde en laatste doel van deze 

studie. 

 De drie belangrijkste doelen van dit proefschrift, zoals hierboven 

omschreven, werden geïntroduceerd in hoofdstuk 1. Hoofdstukken 2 

en 3 gingen dieper in op de achtergronden van deze studie. 

 Hoofdstuk 2 gaf een overzicht van de literatuur over taal bij 

kinderen met ADHD en bij kinderen met SLI. De SLI-groep diende in 

dit proefschrift als toetssteen, wat taal betreft, voor de ADHD-groep. 

Bij kinderen met SLI zijn het taalbegrip en de taalproductie per 

definitie problematisch en dat geldt voor alle taaldomeinen. De 

problemen zijn soms echter duidelijker in het ene taaldomein dan in 

het andere. Kinderen met zogenaamde 'typische SLI’ (Bishop, 2004), 

de groep waar deze studie zich op richtte, ervaren vooral problemen 

op het gebied van de grammatica.  

 Er is minder literatuur over de taalvaardigheid van kinderen met 

ADHD. Soms worden milde problemen met pragmatisch taalbegrip 

vermeld en wat betreft taalproductie komen ook specifiekere, maar 

niet al te ernstige problemen voor op het gebied van fonologie, 

woordenschat en grammatica. De taalproblemen van kinderen met 

ADHD zijn evenwel het duidelijkst op het gebied van de productieve 

pragmatiek. Ze vinden het bijvoorbeeld vaak moeilijk om een verhaal 

op een coherente manier te vertellen en soms introduceren ze 

personages door alleen een persoonlijk voornaamwoord te 

gebruiken, waarbij ze ervan uitgaan dat de luisteraar begrijpt wie ze 

bedoelen. Verder zijn er maar heel weinig studies die de 

taalproblemen van ADHD- en SLI-kinderen hebben vergeleken. Een 
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onderscheidend taalprofiel is voor deze groepen dan ook nog niet 

beschreven. Het hoofdstuk eindigde met een korte discussie van de 

literatuur over symptoomoverlap. ADHD- en (S)LI-symptomen 

komen vaker samen voor dan verwacht zou worden op basis van 

kansberekening. Bovendien komen zowel bij ADHD- als bij SLI-

kinderen veelvuldig leesproblemen voor. Daarom werd besloten om 

ook leesproblemen mee te nemen in deze studie. 

 Hoofdstuk 3 behandelde de literatuur over non-verbaal executief 

functioneren van kinderen met ADHD en van kinderen met SLI. Vijf 

executieve functies werden bekeken, die waren gekozen naar 

aanleiding van de bekende taxonomie van Pennington en Ozonoff 

(1996). Het ging om inhibitie, werkgeheugen, planning, cognitieve 

flexibiliteit en vloeiendheid. Alle onderzoeken wijzen uit dat inhibitie 

een problematische functie is voor kinderen met ADHD. Problemen 

met de andere vier functies worden ook gemeld, maar minder 

consistent. Slechts een klein aantal studies behandelt executief 

functioneren bij SLI. Naar aanleiding van deze studies 

concludeerden we voorzichtig dat problemen met inhibitie meer 

voorkomen bij kinderen met SLI dan problemen met werkgeheugen, 

planning, cognitieve flexibiliteit en vloeiendheid. Het blijft echter 

onduidelijk, zowel bij ADHD als bij SLI, hoe specifiek de executieve 

functieproblemen zijn en of er al dan niet profiel- en niveauver-

schillen kunnen worden onderscheiden. Pennington en Ozonoff 

wezen ook al op dit probleem en verwezen ernaar als het 

'discriminant validity problem'. Vervolgens ging het hoofdstuk 

dieper in op executief functioneren in relatie tot taal en meer 

specifiek op het idee van Tannock en Schachar (1996), zoals 

hierboven al beschreven, dat executief disfunctioneren 

verantwoordelijk is voor zowel de gedragsproblemen als de 

pragmatische taalproblemen van kinderen met ADHD. We besloten 

om dit verder te onderzoeken in deze studie en om bovendien het 

executief functioneren in relatie tot taalvaardigheid van kinderen met 
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SLI te onderzoeken. Het hoofdstuk eindigde met de 

onderzoeksvragen en de algemene hypotheses. 

In hoofdstuk 4 kwam de onderzoeksmethode aan bod. Alle 

geselecteerde kinderen hadden een leeftijd tussen 7;0 en 8;11 jaar. De 

gemiddelde leeftijd was 8;2 jaar. Bovendien hadden ze Nederlands 

als moedertaal en spraken ze daarnaast geen andere taal. Kinderen 

die problemen hadden die niet passen bij de symptomatologie van 

of ADHD of SLI werden uitgesloten van de studie. De SLI-kinderen 

waren gediagnosticeerd als 'typical SLI', en hadden dus vooral 

grammaticale problemen. Kinderen die ook spraakproblemen 

hadden, werden uitgesloten, en de ondergrens voor non-verbale 

intelligentie was 80. De diagnoses van de ADHD-kinderen werden 

nauwkeurig gecheckt. Alleen kinderen van de gecombineerde en 

overwegend hyperactieve subtypes werden in het onderzoek 

betrokken. Comorbide (oppositioneel opstandige) gedragsstoornis-

sen waren toegestaan, maar werden gemonitord met een vragenlijst 

die externaliserende symptomen toetst, waaronder ook ADHD-

symptomen. Comorbiditeit van leesproblemen werd bepaald aan de 

hand van (non-)woord leestaken. Er zaten 22 kinderen in de zich 

normaal ontwikkelende groep, 19 in de SLI-groep en 26 in de ADHD-

groep.  

 De kinderen werden drie keer getest. Tijdens de eerste sessie 

deden ze een non-verbale intelligentietest. De tweede en derde sessie 

richtten zich afwisselend op taal of executief functioneren. Het 

taalonderzoek bestond onder meer uit het vertellen van een verhaal, 

uitgelokt met behulp van het prentenboek Frog, where are you? 

(Mayer, 1969). Verschillende grammaticale en pragmatische 

variabelen werden gecodeerd in de transcripten. Bovendien voerden 

de kinderen een non-woordrepetitietaak en een zinsimitatietaak uit en 

vulden hun ouders de CCC-II-NL in, een vragenlijst die 

taalvaardigheid in kaart brengt en die zich met name richt op 

pragmatiek. Het neuropsychologisch onderzoek toetste niet-verbaal 
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executief functioneren. Inhibitie, werkgeheugen, planning en 

cognitieve flexibiliteit werden onderzocht met behulp van de 

CANTAB, een geautomatiseerde testbatterij. Vloeiendheid werd 

getest met een meer traditionele taak op papier (zie tabellen 4-4 en 

4-5 voor een compleet overzicht van de variabelen). De resultaten 

werden statistisch geanalyseerd (waarbij gecontroleerd werd voor 

verschillen in non-verbale intelligentie) met behulp van SPSS.   

 De resultaten werden gepresenteerd in de hoofdstukken 5 tot en 

met 7. Hoofdstuk 5 besprak de resultaten die betrekking hadden op 

taal, en hoofdstuk 6 de resultaten die betrekking hadden op executief 

functioneren. Hoofdstuk 7 verkende de relatie tussen beide soorten 

resultaten.   

 De taalproductie van kinderen met ADHD bleek significant te 

verschillen van die van zich normaal ontwikkelende kinderen, vooral 

op het gebied van de pragmatiek. Bovendien kon de ADHD-groep 

worden onderscheiden van de SLI-groep. De ADHD-kinderen 

scoorden beter op verschillende fonologische en grammaticale 

variabelen. Op het gebied van de pragmatiek was er echter minder 

verschil tussen de beide groepen, die het allebei slechter deden dan 

de zich normaal ontwikkelende groep. Deze uitkomsten werden 

bevestigd door vergelijkingen binnen de groepen en door 

individuele vergelijkingen (ruwe scores). Bovendien was er een 

aanzienlijke overlap tussen symptomen van 

onoplettendheid/hyperactiviteit-impulsiviteit, taalproblemen en 

leesproblemen. 

 Wat betreft executief functioneren, scoorden kinderen met ADHD 

alleen op inhibitie significant slechter dan SLI- en zich normaal 

ontwikkelende kinderen. Tussen de drie groepen werden geen 

verschillen gevonden in werkgeheugen, planning, cognitieve flexibi-

liteit en vloeiendheid. Vergelijkingen binnen de groepen en tussen 

individuele kinderen lieten echter wel zien dat de ADHD-kinderen 

meestal het laagst scoorden, de zich normaal ontwikkelende 
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kinderen het hoogst en de SLI-kinderen daar ergens tussenin (ruwe 

scores). Ook werd zo aangetoond dat ongeveer de helft van de 

ADHD-groep het eigenlijk relatief goed deed op de executieve 

functietaken. We concludeerden dan ook, net als anderen voor ons 

(bv. Sonuga-Barke, 2005), dat executief disfunctioneren alléén niet 

verantwoordelijk kan zijn voor alle ADHD-symptomen (hoofdstuk 6). 

 Om het verband tussen executief functioneren en taal nader te 

onderzoeken, namen we de resultaten van de drie groepen samen en 

berekenden we correlaties. Er werden geen significante correlaties 

gevonden, noch tussen executief functioneren en pragmatiek, noch 

tussen executief functioneren en grammatica. We besloten hier 

dieper op in te gaan en ADHD-kinderen met taalproblemen te 

vergelijken met ADHD-kinderen zonder taalproblemen. In het 

algemeen had de ADHD-groep met taalproblemen lagere executieve 

functiescores dan de ADHD-groep zonder taalproblemen, en ook 

lagere scores dan de SLI-groep. Omdat de verschillen tussen deze 

groepen echter niet significant waren, moesten we toch concluderen 

dat het model van Tannock en Schachar (1996) niet wordt 

ondersteund door de resultaten van deze studie (hoofdstuk 7). 

 De slotdiscussie in hoofdstuk 8 richtte zich wederom op taal, 

executief functioneren en het verband daartussen, op basis van de 

gegevens uit de hoofdstukken over de literatuur (2-3) en over de 

resultaten (5-7). 

 Ten eerste werden de profielverschillen in de taaldomeinen 

behandeld (Leonard, 2000). ADHD-kinderen ondervonden vooral 

problemen met pragmatiek, terwijl SLI-kinderen zowel problemen 

hadden met grammatica als met pragmatiek. 

 De pragmatische problemen die deze studie aan het licht bracht, 

zowel bij de ADHD-groep als bij de SLI-groep, voldoen 

waarschijnlijk aan de criteria van de 'social communication 

disorder’, een nieuwe diagnose in de DSM-5. Deze diagnose kan 

mensen meer bewust maken van pragmatische taalproblemen, als 
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onderdeel van de SLI-symptomatologie, of in aanvulling op 

psychiatrische diagnoses zoals ADHD. De grammatica van ADHD-

kinderen was relatief goed vergeleken met die van de SLI-kinderen. 

Kinderen uit de ADHD-groep behaalden echter wel lagere scores dan 

zich normaal ontwikkelende kinderen op sommige grammaticale 

variabelen. Met andere woorden, individuele ADHD-kinderen 

konden zeker grammaticale problemen hebben, maar die werden 

soms gemaskeerd in groepsvergelijkingen. 

 Ten tweede bespraken we executief functioneren, en in het 

bijzonder het 'discriminant validity problem'. Zoals gezegd zou het 

uitgaan van profielverschillen een oplossing kunnen bieden voor dit 

probleem (Pennington en Ozonoff, 1996). Uit deze studie kwam 

inderdaad een profielverschil naar voren: kinderen met ADHD 

presteerden in vergelijking met SLI-kinderen slecht op inhibitie, 

hoewel we op basis van de literatuur hadden verwacht dat we bij 

beide groepen inhibitieproblemen zouden aantreffen. Aan de scores 

van de SLI-kinderen kunnen verschillende factoren ten grondslag 

liggen. De meeste literatuurstudies die we hebben besproken, 

gingen over oudere kinderen, die daarom wellicht een ernstiger 

taalstoornis hadden. Bovendien werden verschillende taken gebruikt. 

Verder onderzoek is dus nodig om mogelijke problemen met 

inhibitie bij SLI-kinderen aan het licht te brengen en om hun 

prestaties te vergelijken met die van ADHD-kinderen. 

 Ten derde werd een specifieke associatie tussen pragmatische 

taalproblemen en executief functioneren, zoals voorspeld door 

Tannock en Schachar (1996), niet gevonden. Hun model kon 

derhalve niet worden ondersteund. Als we echter keken naar 

individuele scores, dan zagen we wel dat problemen met executief 

functioneren meer voorkwamen bij kinderen die ook symptomen 

hadden van onoplettendheid/hyperactiviteit-impulsiviteit, taalproble-

men en leesproblemen. Deze clustering van symptomen zou meer 

aandacht moeten krijgen, zowel in de klinische praktijk als in verder 
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wetenschappelijk onderzoek. Kinderen met geclusterde symptomen 

zijn meestal beperkter in hun functioneren (bv. Leonard, 2000), en 

wellicht zou een behandeling die gericht is op alle symptomen in 

plaats van slechts een of twee meer soelaas bieden. Bij toekomstig 

onderzoek zou een longitudinaal perspectief te verkiezen zijn, om zo 

vanaf de vroege kindertijd te kunnen bestuderen hoe verschillende 

ontwikkelingen tot specifieke fenotypische uitkomsten leiden (zie ook 

Karmiloff-Smith, 1998). 
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