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Hoofdstuk 2. Een literatuuronderzoek 

2.1. Inleiding 

Een vergelijking van de onderzoeksresultaten bij (licht) verstandelijk gehandicapten is om een 

aantal redenen niet altijd eenvoudig. Er worden in de verschillende onderzoeken vaak sterk 

uiteenlopende onderzoeksgroepen gebruikt en er wordt onvoldoende gedifferentieerd tussen 

de groepen cerebraal en cultureel-familiair geretardeerden binnen de groep van verstandelijk 

gehandicapten. Ook is er nogal eens sprake van aanzienlijke niveauverschillen tussen de 

gehanteerde onderzoeksgroepen (IQ-gemiddelden van de onderzoeksgroepen variërend van 

50 tot 85) en worden er zeer uiteenlopende tests gebruikt om het niveau vast te stellen. En 

hebben de onderzoekers dezelfde cognitieve processen als object van studie dan kan er toch 

sprake zijn van een grote variatie in het gebruikte onderzoeksmateriaal en van grote 

verschillen in de gehanteerde onderzoeksprocedure. 

Met deze kanttekeningen in gedachten worden de belangrijkste onderzoeksresultaten op 

het gebied van informatieverwerkingsprocessen bij licht verstandelijk gehandicapten 

besproken. Achtereenvolgens komen aan de orde de onderzoeksresultaten met betrekking tot 

de intelligentie (paragraaf 2.2.), de snelheid van de informatieverwerking (paragraaf 2.3.), 

aandachtsprocessen (paragraaf 2.4.), geheugenprocessen (paragraaf 2.5.), executieve functies 

(paragraaf 2.6.) en sociale cognities (paragraaf 2.7.). In Tabel 2.1. zijn de belangrijkste 

kenmerken, indien voorhanden, ondergebracht. 

Hoewel in de meeste studies naar informatieverwerkingsprocessen de responssnelheid 

als afhankelijke variabele wordt gehanteerd, zijn de studies waarin het specifieke 

onderzoeksdomein minder van belang was en het meer ging om de cognitieve complexiteit 

van de taken en de invloed hiervan op de responssnelheid, in een aparte paragraaf 

ondergebracht (paragraaf 2.3). 

2.2. Intelligentie 

Onderzoek naar cognitieve functies bij (L)VG-kinderen en volwassenen is om een 

aantal verschillende redenen moeilijk gebleken. De methodologische complicaties zijn 

namelijk talrijk. Zo er geen duidelijkheid is omtrent de kenmerken van de populaties waaruit 

men de onderzoeksgroepen samenstelt, ontbreekt een solide basis voor het doen van (quasi-) 

experimenteel onderzoek. 
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Om de kenmerken van LVG-kinderen te kunnen bepalen is men afhankelijk van valide 

en betrouwbare diagnostische instrumenten, waarvoor adequate normeringsgegevens bestaan. 

Belangrijke instrumenten zijn vanzelfsprekend de tests waarmee het niveau van intellectueel 

functioneren wordt gemeten. Het eerste waarmee LVG-kinderen in een psychodiagnostisch 

onderzoek in de regel te maken krijgen is een IQ-test. Vaak ligt het belang van een IQ-score 

in een dergelijk geval in de bevestiging van sterke vermoedens (bijvoorbeeld ten aanzien van 

een achterblijven van leerprestaties) en in het indiceren van hulpverleningsvormen (een 

school voor speciaal onderwijs, een LVG-instelling). 

Het aanwenden van IQ-scores voor therapeutische doeleinden is een andere zaak. Een 

IQ-score op zich geeft weinig informatie over de kenmerken en het functioneren van de 

individuele persoon (Bijou, 1992). Zo is in veel onderzoek waarin groepen met verstandelijk 

gehandicapten worden gebruikt, de gemiddelde IQ-score het criterium op grond waarvan 

onderzoeksgroepen onderling gematcht worden. Maar de intelligentieprofielen van de 

groepen kunnen zeer verschillend zijn (Weiss, Weisz & Bromfield, 1986) en personen met 

overeenkomstige IQ-scores "...may have little more in common than the test scores." (Boll & 

Barth, 1981). Het preciseren van de intelligentie door af te dalen naar de afzonderlijke 

subtestscores is een gangbare methode, maar men mag niet voorbij gaan aan de theoretische 

beperkingen van de meest gebruikte intelligentietests. Zo werden intelligentietests in de regel 

meer vanuit een empirisch oogpunt geconstrueerd dan vanuit een theoretisch kader en het 

interpreteren van subtestprofielen op basis van 'onderliggende factoren' wordt dan ook wel als 

een hachelijke onderneming beschouwd (Rispens & Van Yperen, 1994; zie tevens Plas, 

1998). 

Petersen en Hart (1974) hebben de stabiliteit van de factorstructuur van de Wechsler 

Intelligence Scale for Children (WISC) bij onder meer LVG-kinderen onderzocht. De auteurs 

hanteerden de drie-factorenoplossing van Kaufman (1975): 

- Verbaal Begrip (factor 1), de subtests Informatie, Overeenkomsten, Woordenschat en 

Begrijpen 

- Perceptuele Organisatie (factor 2), de subtests Onvolledige Tekeningen, Plaatjes Ordenen, 

Blokpatronen en Doolhoven 

- Mate van Afleidbaarheid (factor 3), de subtests Rekenen, Cijferreeksen en Substitutie. 

Bij klinische groepen (o.a. LVG-kinderen) bleek de derde factor veel minder stabiel (tot 

uitdrukking komend in lage factorladingen) te zijn dan de overige factoren. 

Büttner (1984) onderzocht de intelligentieprofielen van 'lernbehïnderte' (IQ's tussen 75 

en 90) en 'geistigbehinderte' (IQ's tussen 60 en 74) kinderen. De testprofielen van de HAWIK 
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en de HAWIE (Duitse bewerkingen van de Wechsler intelligentietest) van de twee groepen 

onderscheidden zich in het performale deel van de tests door de relatief hoge scores van de 

eerste groep op een aantal performale subtests. Opvallend waren de grotere spreidingen van 

vrijwel alle totaalscores op de in deze studie opgenomen tests bij de groep met de lagere IQ-

range, echter een onvermijdelijk gegeven in retardatie-onderzoek: "...the pervasive difference 

in variability is a major puzzle of low IQ." (Detterman, 1992). De gevonden verschillen 

komen overeen met de algemene opvattingen over de profielverschillen van kinderen met 

leerstoornissen en LVG-kinderen. Een computersimulatie studie van Van der Wissel (1987) 

maakte duidelijk dat dergelijke profielverschillen een selectie-artefact kunnen zijn dat kan 

optreden als de kinderen onderzocht worden na het uitvallen uit het reguliere onderwijs op 

grond van achterblijvende schoolprestaties (wat overigens niet voor de studie van Buttner 

geldt). De asymmetrie in testprofielen wordt veroorzaakt door de subtests die het minst met 

schoolprestaties samenhangen, te weten de performale subtests. Groff en Linden (1984) 

vonden geen profielverschillen tussen LVG-kinderen en kinderen met een gemiddelde 

intelligentie, echter wel een verschil tussen jongere en oudere LVG-kinderen in de hoogte van 

het performale IQ: hoger dan het verbale IQ bij de oudste groep, geen verschil met het verbale 

IQ bij de jongste groep. 

Om de waarde van een IQ-score te nuanceren is een onderzoek van Carvajal, Lane en 

Gay (1984) het vermelden waard. In een longitudinaal onderzoek over een periode van 

zeventien jaar bij een groep LVG-kinderen vonden de onderzoekers een significante toename 

in IQ-score, die niet toegeschreven kon worden aan verschillen tussen de gebruikte 

intelligentietests (van de WISC die bij de kinderen werd afgenomen naar de Wechsler Adult 

Intelligence Scale, WAIS, die vanaf het zeventiende levensjaar werd afgenomen). Bij 20 van 

de 21 volwassen die met een tussenliggende periode van tien jaar met de WAIS getest waren, 

bleek er sprake van een hogere score (oplopend tot 19 punten). De auteurs hadden zelf geen 

verklaring voor dit gegeven, wel zetten zij vraagtekens bij de stabiliteit van de IQ-score. Ook 

plaatsen ze kanttekeningen bij de doorslaggevende rol dat het IQ-getal voor LVG-kinderen en 

-volwassen speelt bij beslissingen over indicatiestelling en zorgtoewijzing. 

Dat de keuze van een IQ-test ook een rol kan spelen toonde een studie van Lukens en 

Hurell (1996) aan. De WISC bleek gemiddeld 8 IQ-punten lager uit te komen dan een andere 

test (Stanford-Binet). Weiss et al. (1986) citeren een studie van Nesbit en Chambers (1976) 

waarin LVG-kinderen op de Raven Coloured Progressive Matrices lagere scores haalden dan 

op mentale leeftijd gematchte kinderen met een gemiddelde intelligentie. 
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Een studie van Moerland en Gevaert (1991) toonde aan dat het van belang is behalve 

met het intelligentieniveau ook met andere kenmerken van de LVG-kinderen rekening te 

houden. Zo bleek bij een groep kinderen met epilepsie met een IQ van 70 en hoger de derde 

Kaufman-factor een prominentere rol te spelen in de factorstructuur dan bij 

normeringssteekproeven (De Bruyn, Vander Steene & Haasen, 1974) en tevens ten aanzien 

van de schoolprestatie de hoogste voorspellende waarde te bezitten. 

Vanuit het intelligentieonderzoek bij LVG-kinderen en -jongeren lijken de volgende 

conclusies gerechtvaardigd: 

er is in het algemeen sprake van een grote spreiding van met name de performale 

taakprestaties 

er kan bij LVG-kinderen sprake zijn van een afwijkende factorstructuur van een 

intelligentietest, factoren als co-morbiditeit kunnen hierbij een rol spelen 

disharmonische intelligentieprofielen worden (per definitie) gevonden bij intelligentietests 

waarin subtests zijn opgenomen die in wisselende mate met schoolprestatie samenhangen 

de hoogte van de IQ-score van LVG-kinderen wordt beïnvloed door het type 

intelligentietest en door de factor leeftijd; de stabiliteit van de score voor deze groep dient 

op zijn minst nader onderzocht te worden. 

2.3. Snelheid van informatieverwerking 

De laatste jaren wordt er steeds meer onderzoek verricht naar de mentale processen die 

aan het intellectueel functioneren ten grondslag liggen ('what lies beyond IQ', Sternberg, 

1985). Zeer verschillende tests zijn in dit kader gebruikt, variërend van taken die 

verondersteld worden elementaire basale processen aan te boren (de 'Elementary Cognitive 

Tasks', zie o.a. Neubauer, Riemann, Mayer & Angleitner, 1997) tot complexe taken die veel 

meer bewuste inspanning vereisen en hogere orde cognitieve processen activeren. 

Informatieverwerkingsmodellen uit de cognitieve psychologie spelen een 

richtinggevende rol in het onderzoek naar cognitieve processen. De snelheid waarmee de 

informatie door de cortex verwerkt wordt, zou van invloed zijn op de intelligentie of mogelijk 

zelfs bepalend (Bowling & Mackenzie, 1996). In feite gaat het hierbij om een hernieuwde 

belangstelling voor de opvattingen van Sir Francis Galton, die eind 19e eeuw met biologische, 

darwinistische principes individuele verschillen in cognitieve vermogens verklaarde en zocht 

naar fysiologische intelligentiematen, daar het immers ging om het vermogen van de cortex 

om informatie te verwerken (Eysenck, 1986). Galton beschouwde het meten van reactietijden 

als een goede benadering van dergelijke fysiologische maten. De opkomst van de 
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psychometrische opvattingen van intelligentie (Binet, Terman) heeft decennia lang de 

aandacht voor de onderliggende processen overschaduwd. Pas met de ontwikkeling van 

modellen van informatieverwerking kwam de relatie tussen reactietijd en intelligentie 

opnieuw onder de aandacht (vgl. o.a. het paradigma van Hick, 1952; zie tevens Jensen, 1982). 

Interessant is nu om de relatie te onderzoeken tussen de meer fundamentele maten en de 

traditionele, psychometrische tests.6 De samenhang met intelligentie blijkt sterk afhankelijk 

van de complexiteit van de gebruikte informatieverwerkingstaak. In het algemeen vindt men 

met minder complexe taken minder samenhang. Verschillen tussen LVG- en niet-LVG 

personen ontstaan vaak bij het complexer maken van de taak, bijvoorbeeld door het inbrengen 

van geheugencomponenten. Consistenter zijn de onderzoeksresultaten met betrekking tot de 

snelheid waarmee in het begin van het informatieverwerkingsproces de binnenkomende 

informatie wordt geïdentificeerd, ook wel aangeduid met de term 'Inspectie Tijd'. Bowling & 

Mackenzie (1996) vonden positieve correlaties van Inspectie Tijd met intelligentie, echter 

alleen bij non-verbale taken. De auteurs benadrukten dat Inspectie Tijd niet als een algemene 

mentale snelheidsmaat beschouwd mag worden, het is een indicatie van een afzonderlijk deel 

(het encoderen) van het informatieverwerkingsproces. 

Verstandelijk gehandicapten zijn in de regel trager dan niet-verstandelijk gehandicapten 

op reactietijd-taken en vertonen een variatie aan responstijden. In een studie van Porretta 

(1987) lieten LVG-kinderen een soortgelijk patroon zien. Een meta-analyse van Kail (1992) 

van 45 studies met voornamelijk LVG-kinderen en -volwassenen leidde tot de conclusie dat er 

mogelijk sprake is van een lagere cognitieve 'kloksnelheid' (met de computerprocessor als 

metafoor), waardoor alle cognitieve processen langzamer zullen verlopen. De responstijden 

van LVG-personen lieten zich over het algemeen beschrijven als een lineaire functie van de 

responstijden van niet-LVG personen voor vergelijkbare taakcondities. Een uitzondering op 

dit gegeven was de groep LVG-personen met een IQ tussen 68 en 71. In deze groep reageerde 

een aantal personen juist sneller dan niet-LVG-personen, wat echter ten koste ging van de 

nauwkeurigheid (Nettelbeck, Kirby, Haymes & Bills, 1980). Een mogelijke verklaring voor 

dit resultaat werd gezocht in een verschil in strategiegebruik door personen met en zonder 

mentale retardatie. De cognitieve processen waarvoor de responssnelheid een indicatie is, zijn 

alleen met elkaar te vergelijken indien de oplossingsstrategieën identiek zijn (Kail, 1992). 

6 Eysenck (1986) maakte in dit verband het onderscheid tussen Intelligentie A, de biologische basis van het 
cognitief functioneren, Intelligentie B, de werking van Intelligentie A in het dagelijks leven, met de invloed van 
omgevingsfactoren (persoonlijkheid, sociaal-emotionele factoren, opvoeding, onderwijs, cultuur) en Intelligentie 
C, het meten van A of B met behulp van daarvoor speciaal geconstrueerde tests. 
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Hoewel verstandelijk gehandicapten op informatieverwerkingstaken in de regel trager 

zijn, is deze conclusie voor licht verstandelijk gehandicapte kinderen (nog) niet te trekken. De 

enige gerichte studie met LVG-volwassenen die voor deze dissertatie voorhanden was gaf een 

tegenstrijdig beeld te zien: de LVG-personen waren sneller, maar minder nauwkeurig dan de 

controlegroep; mogelijk een gevolg van een verschil in gehanteerde oplossingsstrategieën. 

2.4. Aandachtsprocessen 

Niet alle informatie die tot ons komt wordt opgemerkt. Aandachtsprocessen filteren de 

relevante informatie uit het totale aanbod (Broadbent, 1958). De specifieke betekenis van een 

gebeurtenis of nieuwe en onverwachte kenmerken bepalen de relevantie, "...what has 

happened before must determine the significance of any event that happens now." (Das, 

Naglieri & Kirby, 1994). Aandacht speelt hiermee een centrale rol in eigenlijk alle mentale 

processen en wordt nogal eens als een algemeen verklaringsbegrip gehanteerd (Sanders & 

Neumann, 1996). Hoewel intuïtief "everyone knows what attention is" (James, 1890) is het bij 

het onderzoek van aandachtsprocessen van belang duidelijk te preciseren welke processen 

men bedoelt te meten. 

Een bruikbaar onderscheid in typen van aandachtsprocessen werd al gemaakt door 

William James: onwillekeurige en willekeurige aandacht (Van der Molen, 1996). Elementaire 

of onwillekeurige aandacht vereist geen bewuste inspanning en wordt uitgelokt door externe 

factoren (denk bijvoorbeeld aan een schrikreactie op een plotselinge gebeurtenis). 

Willekeurige aandacht is daarentegen intentioneel, 'kost' inspanning en wordt sterk beïnvloed 

door motivationele processen (Eimer, Nattkemper, Schröger & Prinz, 1996; Van der Molen, 

1996). Overigens is niet duidelijk of aan deze twee aandachtsvormen onafhankelijke 

aandachtssystemen ten grondslag liggen (Eimer et al., 1996). De kem van beide 

aandachtsvormen is dat het actieve gedragspatroon onderbroken ('geïnhibeerd') wordt om 

daarmee ontvankelijk te zijn voor de op dat moment relevante informatie (Van der Molen, 

1996). 

Aandachtsprocessen zijn afhankelijk van het activiteitsniveau van de persoon (in 

bredere zin: van het organisme), wat aangeduid wordt met het begrip 'arousal'. Arousal en 

aandacht zijn zozeer met elkaar verwant dat het onderscheiden van beide begrippen niet 

eenvoudig is (Das et al., 1994). Luria vatte het begrip arousal op als een functie van de eerste 

functionele basiseenheid van de hersenen, de eenheid voor de regulering van de tonus en het 

waken (Luria, 1973; zie tevens Hoofdstuk 1 van deze dissertatie), waarbij subcorticale 

structuren (reticulaire formatie en de thalamus) een rol spelen, terwijl aandachtsprocessen 
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meer een functie zijn van de cortex, met name van de frontale structuren (Das et al., 1994). 

Voor een goed begrip van de invloed van energetische processen, als arousal, op de prestatie 

op een aandachtstaak, zijn de modellen van Kahneman (1973) en Sanders (1983) 

verhelderend. Als een taak voor een persoon een hoge moeilijkheidsgraad heeft, zal deze zich 

in het algemeen meer inspannen om tot een goede prestatie te komen. Deze inspanning leidt 

tot een hoger arousalniveau, wat kan worden versterkt door interne factoren als stress. Een te 

hoog arousalniveau werkt contraproductief. Het is belangrijk bij LVG- kinderen met deze 

aspecten rekening te houden: wat voor een kind met een gemiddelde intelligentie een 

gemakkelijke taak blijkt, kan voor een LVG-kind juist veel inspanning vergen en daarmee tot 

hogere, contraproductieve arousalniveaus leiden (Das et al., 1994).7 

In de onderzoeksliteratuur worden de volgende vormen van aandacht onderscheiden: 

a. volgehouden aandacht of vigilantie: de vaardigheid gedurende langere tijd de aandacht 

gericht te houden 

b. selectieve aandacht: 

- gerichte aandacht: de vaardigheid om de aandacht op één informatiebron gericht te 

houden en andere bronnen uit te sluiten 

- verdeelde aandacht: de vaardigheid de aandacht over meerdere informatiebronnen te 

verdelen. 

In de komende paragrafen wordt de literatuur op het gebied van aandachtsstudies bij 

licht verstandelijk gehandicapten aan de hand van deze indeling samengevat. 

2.4.1. Volgehouden aandacht en vigilantie 

Als de informatie voor een persoon de moeite waard is, kost het niet veel inspanning de 

aandacht voor langere tijd op deze informatie te blijven richten. Iets anders wordt het als de 

informatie eentonig en saai is. Onder vigilantie (in de recente theorievorming ook wel als 

volgehouden aandacht of arousal aangeduid; Koelega, 1996) wordt het vermogen van een 

persoon verstaan om juist in die situaties, waarin er eigenlijks nauwelijks iets van enig belang 

gebeurt, toch alert te blijven om op onverwachte en spaarzaam optredende eventualiteiten te 

kunnen reageren. Een klassiek voorbeeld van een vigilantie-taak is het in de gaten houden van 

de secondewijzer van een klok die sporadisch een sprongetje maakt van twee seconden (Das 

et al., 1994). Crosby (1972) vond alleen bij geïnstitutionaliseerde LVG-kinderen, bij wie er 

7 Voor een verdere, recente uiteenzetting van begrippen als arousal, inspanning en stress en de samenhang van 
deze begrippen met aandachtsprocessen, wordt verwezen naar het 'Handbook of Perception and Action' van 
Neumann en Sanders (1996). 
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sprake was van een organische aandoening, vigilantie-problemen, echter niet bij niet-

geïnstitutionaliseerde, niet-organische LVG-kinderen met een vergelijkbaar cognitief 

ontwikkelingsniveau. Tomporowski en Allison (1988) vonden problemen bij LVG-jong-

volwassenen op een vigilantie-taak. Carter en Swanson (1995) onderzochten de verschillen in 

vigilantie tussen jonge zwakbegaafde kinderen en hun leeftijdsgenoten met een gemiddelde 

intelligentie. De twee groepen bleken alleen te verschillen in een meer algemene vaardigheid 

om informatie te verwerken (een 'aandachtscapaciteitsprobleem') en niet in het vermogen de 

aandacht voor langere tijd vast te houden. Van der Meer (2000) vond geen verschillen tussen 

een groep LVG-kinderen en een controlegroep met leeftijdsgenootjes met een gemiddelde 

intelligentie op een volgehouden aandachtstest. Een derde groep kinderen, LVG-kinderen met 

een aandachtstekortstoornis (ADHD), bleek echter wel vigilantie-problemen te hebben. 

De spaarzame onderzoeken naar vigilantie bij LVG-kinderen en jongeren samenvattend: 

als er vigilantie-problemen gevonden worden dan blijkt er naast de cognitieve beperking 

sprake van andere problemen (organische aandoeningen, ADHD); de cognitieve beperking 

alleen is klaarblijkelijk geen voldoende voorwaarde. Wel werd in één van de studies een 

algemeen probleem met het verwerken van informatie gemeld (Carter et al., 1995). Dit 

aandachtscapaciteitsprobleem komt in de volgende paragraaf over selectieve aandacht 

opnieuw aan de orde. 

2.4.2. Selectieve aandacht 

De aandacht kan gericht worden op één informatiebron of verdeeld worden over twee of 

meerdere bronnen. Deze vormen van aandacht doen meer een beroep op hogere orde 

cognitieve processen als planning en aansturing, dan vigilantie en volgehouden aandacht. Het 

eerder gemaakte onderscheid tussen taken die actieve cognitieve inspanning vergen 

('controlled processing') en taken waarbij het informatieverwerkingsproces zonder actieve 

inspanning verloopt ('automatic processing') is in dit licht zinvol. Hoe meer een taak bewuste 

cognitieve inspanning vergt, dus hoe complexer de taak, des te groter zullen naar verwachting 

de verschillen zijn in taakprestatie tussen verstandelijk gehandicapten en niet-verstandelijk 

gehandicapten. 

Merrill (1992) vond verschillen in de mate waarin verstandelijk gehandicapten en niet-

verstandelijk gehandicapten aandachtscapaciteit inzetten. Niet-verstandelijk gehandicapten 

bleken extra cognitieve inspanning te leveren op eenvoudige taken waarbij het niet strikt 

noodzakelijk is nog beter te presteren. De bevinding dat de verstandelijk gehandicapten 

minder cognitieve inspanning (capaciteit, 'resources') aanwenden, zou volgens Merrill kunnen 
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wijzen op een structureel capaciteitsprobleem (er is minder extra inspanning te leveren) of op 

een functioneel capaciteitsprobleem of strategieprobleem (de beschikbare capaciteit wordt 

minder efficiënt ingezet). Carter en Swanson (1995) zochten de verklaring voor de verschillen 

tussen zwakbegaafde kinderen en hun leeftijdsgenootjes met een gemiddelde intelligentie 

vooral in richting van een structureel capaciteitsprobleem8 (zie paragraaf 2.4.1.). 

Een algemene veronderstelling is dat de informatieverwerkingscapaciteit gelimiteerd is 

en dat hoe meer de basale processen geautomatiseerd zijn, des te meer capaciteit kan worden 

ingezet voor hogere-orde cognitieve processen. Merrill, Goodwyn & Gooding (1996) 

onderzochten de mogelijkheden van verstandelijk gehandicapten om door middel van training 

processen te automatiseren om daarmee de functionele informatieverwerkingscapaciteit te 

vergroten. Hoewel de verstandelijk gehandicapten meer training nodig hadden dan de niet-

verstandelijk gehandicapten, bleken zij in staat tot een geautomatiseerd niveau van 

informatieverwerking te komen. Keerzijde van de medaille was evenwel dat geautomatiseerde 

processen juist door verstandelijk gehandicapten moeilijker bewust te controleren en te sturen 

zijn en daardoor tot weinig flexibele vormen van informatieverwerking kunnen Ellis, 

Woodley-Zanthos, Dulaney & Palmer, 1989). 

Selectieve aandachtsproblemen van verstandelijk gehandicapten zouden tevens een 

gevolg kunnen zijn van het onvoldoende kunnen onderdrukken van irrelevante informatie. 

Bernstein en Day (1971) vonden problemen bij volwassen verstandelijk gehandicapten met 

het discrimineren tussen visuele stimuli. Nettelbeck en MacLean (1984) en Nettelbeck, Hirons 

en Wilson (1984) relateerden soortgelijke bevindingen met verstandelijk gehandicapten op 

visuele discriminatietests aan centrale cognitieve mechanismen, verantwoordelijk voor het 

aansturen van aandachtsprocessen. Ook Hornstein en Mosley (1986) schreven de verschillen 

tussen LVG-jong-volwassenen en niet-LVG-ers op een dichotische luistertoets toe aan het 

hanteren van minder efficiënte strategieën door de LVG-deelnemers. Cha en Merrill (1994) 

voerden deze verklaring aan voor de prestaties van verstandelijk gehandicapte jong

volwassenen op een visuele selectieve aandachtsstaak. Merrill en O'Dekirk (1994) interpre

teerden soortgelijke bevindingen in termen van een zoomlens model van selectieve aandacht 

(vgl. Eriksen & Yeh, 1985) en stelden dat verstandelijk gehandicapten minder in staat zijn 

hun aandacht te richten ('in te zoomen') op een beperkt gedeelte van het visuele veld. Tevens 

De auteurs hanteerden procedures ontleend aan de signaal-detectie theorie, om het vermogen een signaal op te 
merken te onderscheiden van het vermogen dit signaal te verwerken. Hiervoor zijn twee maten ontwikkeld 
respectievelijk de discriminatie-index d' en het respons-criterium f$ (Hochhaus, 1972). Carter en Swanson 
beschouwden de d' -maat als een indicatie voor aandachtscapaciteit en vonden juist op deze maat verschillen 
tussen zwakbegaafde kinderen en een controlegroep. 

33 



zouden verstandelijk gehandicapten volgens Merrill en O'Dekirk minder efficiënt gebruik 

maken van inhoudelijke kenmerken van de informatie om hun aandacht te richten. De studie 

van Merrill, Cha en Moore (1994) ondersteunde deze hypothese: verstandelijk gehandicapten 

bleken beter in staat irrelevante informatie te onderdrukken wanneer positionele in plaats van 

inhoudelijke kenmerken een rol spelen. Het selectief richten van de aandacht op de relevante 

informatie en het onderdrukken of inhiberen van irrelevante informatie worden beide 

beschouwd als functies van aandachtscomponenten die op elkaar inwerken (zie o.a. Schneider 

& Fisk, 1983). Verstandelijk gehandicapten zouden vooral problemen hebben met het 

reguleren en het flexibel controleren van deze componenten. Dit bleek bijvoorbeeld uit een 

onderzoek van Bergen en Mosley (1994), waarin de Stroop interferentie test werd gebruikt. 

Vooral als de irrelevante informatie saillante kenmerken bezit en daardoor 'automatisch' de 

aandacht trekt, is deze moeilijk te onderdrukken. 

De zintuigmodaliteit kan ook een rol spelen in de verschillen die men tussen 

verstandelijk gehandicapten en niet-verstandelijk gehandicapten vindt. Melnyk en Das (1992) 

vonden wel selectieve aandachtsproblemen bij licht verstandelijk gehandicapte kinderen met 

een visuele aandachtstaak, echter niet met een auditieve aandachtstaak. In het algemeen 

worden de selectieve aandachtsproblemen van licht verstandelijk gehandicapten 

toegeschreven aan hogere orde cognitieve processen als aansturing, flexibiliteit en strategie

hantering. Bij jonge LVG-kinderen worden ook structurele aandachts(capaciteits)tekorten niet 

uitgesloten. De resultaten zijn echter niet eenduidig, want factoren als stimulus-dimensie 

(locatie-kenmerken versus semantische kenmerken) en zintuigmodaliteit (visuele versus 

auditieve informatie) spelen een rol in het wel of niet vinden van problemen bij LVG-

kinderen en -jongeren op het gebied van selectieve aandachtsprocessen. 

2.4.3. Conclusie 

Problemen met vigilantie en volgehouden aandacht zijn bij LVG-kinderen alleen 

gevonden als er tevens sprake was van co-morbiditeit (een organische aandoening, 

psychopathologie). Selectieve aandachtsproblemen van licht verstandelijk gehandicapten 

worden in de regel toegeschreven aan hogere orde cognitieve processen als aansturing, 

flexibiliteit en strategie-hantering. 

2.5. Geheugen 

Het gegeven dat een mens kan leren van zijn ervaringen veronderstelt dat deze 

ervaringen kunnen worden vastgehouden en, indien nodig, gereproduceerd. Voor het 

34 



onderscheiden van de geheugenprocessen die men hiervoor verantwoordelijk houdt ("...never 

observed, always inferred." (Kolb & Wishaw, 1990, biz. 526), wordt in het algemeen nog 

steeds de klassieke indeling gehanteerd volgens het 'Multi-store Model' van Atkinson en 

Shiffrin (1968): een zintuiglijk geheugen, een korte-termijn (Short Term Memory, STM) en 

een lange-termijn geheugen (Long Term Memory, LTM). De zintuiglijke informatie wordt 

een zeer korte periode (0.1-0.5 msec) vastgehouden om encodering van de informatie 

mogelijk te maken (Aalders & Eling, 1991). Via het zintuiglijk geheugen gaat de informatie 

automatisch door naar het STM (Baddeley, 1999). De informatie kan via het STM in het LTM 

opgeslagen worden door middel van coderings- en verwerkingsprocessen (Aalders & Eling, 

1991). De laatste jaren is de dynamische rol van het STM bij het uitvoeren van 

taakopdrachten en bij leerprocessen benadrukt en wordt de term meer vervangen door het 

begrip werkgeheugen (Hulme & Mackenzie, 1992). Er worden in de onderzoeksliteratuur nog 

tal van andere vormen van geheugen onderscheiden, zo kwam Squire (1987) tot een 

opsomming van bijna dertig verschillende vormen. Van deze lijst wordt het onderscheid 

tussen het declaratieve geheugen (de bewuste herinneringen, 'weten dat') en het procedurele 

geheugen (vaardigheden, 'weten hoe') het meest gemaakt (Kolb & Wishaw, 1983). 

Het literatuuronderzoek naar geheugenprocessen bij (licht) verstandelijk gehandicapten kan 

globaal in drie gebieden worden onderverdeeld (Van der Molen, Harder, Eling & Van der 

Molen, 2001): 

- onderzoek naar korte-termijn (werk-) geheugenprocessen 

- onderzoek naar strategiehantering 

- onderzoek naar lange-termijn geheugenprocessen en de 'knowledge base'. 

In de volgende paragrafen worden de belangrijkste resultaten met betrekking tot deze 

onderzoeksgebieden bij licht verstandelijk gehandicapten samengevat. 

2.5.1. Korte-termijn (werk-) geheugen 

Een model waarmee onder meer korte-termijn visuele geheugenprocessen zijn 

bestudeerd, is het Sternberg seriële model van elementaire processen (Sternberg, 1969, 1975; 

dit model wordt beschreven in Hoofdstuk 4 van deze dissertatie, paragraaf 4.3.1.). Sternberg 

(1966) onderzocht (korte-termijn) geheugenprocessen door een reeks items (plaatjes of 

letters) te laten volgen door één item en de deelnemers aan het experiment te laten beslissen 

of dat ene item deel uitmaakte van de reeks. Het bleek dat de tijd die nodig is om tot een juist 

antwoord te komen een lineaire functie is van het aantal items (de geheugenset) in de reeks. 

Sternberg vatte deze bevinding samen in een model waarin het totale proces tussen de 
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aanbieding van de itemreeks en het geven van een respons wordt opgedeeld in een aantal 

onderling onafhankelijke subprocessen: achtereenvolgens het waarnemen ('encoderen') van de 

test item, het scannen van de geheugenset bestaande uit de itemreeks, het nemen van de 

beslissing (wel of niet in de reeks) en het selecteren en uitvoeren van de respons (bijvoorbeeld 

het indrukken van een antwoordknop). In termen van de lineaire functie van de reactietijd en 

de geheugenset bleek het manipuleren van de waarnemings- responsprocessen (bijvoorbeeld 

door het veranderen van de leesbaarheid van de test-item en van de relatieve frequentie van de 

vereiste responsen; Sternberg, 1975) van invloed op de intercept (het snijpunt van de functie 

met de reactietijd-as) en de grootte van de geheugenset op de hellingshoek van de functie. 

Een studie van Harris en Fleer (1974) leverde overeenkomstige intercept-waarden op 

voor een groep familiair verstandelijk gehandicapten en een groep op chronologische leeftijd 

gematchte niet-verstandelijk gehandicapten. De verschillen tussen beide groepen deden zich 

voor ten aanzien van de hellingshoek-waarden. Voor de tweede groep verstandelijk 

gehandicapten in het onderzoek van Harris en Fleer, waarbij er sprake was van aantoonbare 

hersendysfuncties, was er wel sprake van een verhoogde intercept. De onderzoekers 

concludeerden dat geheugenproblemen van de familiair gehandicapten meer centrale 

cognitieve processen betreffen (geheugencapaciteit, snelheid van het geheugen-zoekproces), 

dan perifere cognitieve processen (waarneming en responsselectie en -uitvoer). De studie van 

Maisto en Jerome (1977) gaf dezelfde verschillen in hellingshoek-waarden van de geheugen

zoekfunctie te zien, de snelheid van het geheugenzoekproces van een groep verstandelijk 

gehandicapte adolescenten was substantieel lager dan die van een groep niet-verstandelijk 

gehandicapte leeftijdsgenoten. 

Samenvattend: de studies die Sternbergs seriële model hanteerden, relateren de 

problemen op het gebied van het korte-termijn (werk-) geheugen meer aan een inadequate 

werking van centrale cognitieve processen (geheugencapaciteit, snelheid van het geheugen

zoekproces), dan aan stoornissen in perifere cognitieve processen (waarneming en 

responsselectie en -uitvoer). 

2.5.2. Strategiehantering 

Phillips en Nettelbeck (1984) constateerden bij licht verstandelijk gehandicapte 

volwassenen een trager geheugenzoekproces als voornaamste probleem. Dit zoekproces bleek 

door training positief beïnvloed te worden, op een wijze die volgens Phillip en Nettelbeck op 

het aanleren van nieuwe strategieën duidden. Ook Mosley (1980) meldde verschillen in de 

centrale geheugen-zoekprocessen en niet in de perifere encodeer- en responsprocessen bij 
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licht verstandelijk gehandicapte volwassenen. In een studie van Todman en Gibb (1985) 

deden de verschillen tussen verstandelijk gehandicapten en niet-gehandicapten zich alleen 

voor met betrekking tot de perifere processen: de snelheid waarmee de informatie 

geëncodeerd wordt (de 'Inspectie Tijd') en de responsselectie en -uitvoer. De auteurs voerden 

voor deze afwijkende bevindingen als twee mogelijke verklaringen aan: (i) het gebruik van 

residentiële groepen in de overige studies en (ii) het afnemen van taken met een sterk verbale 

inhoud in plaats van non-verbale taken. 

De achtergrond van de geheugen-zoek problemen bij verstandelijk gehandicapten werd 

nader onderzocht door Krupski (1984). Visuele informatie wordt in de regel aan de hand van 

visuele codes in het geheugen opgeslagen. Het omzetten van visuele informatie in verbale 

codes, indien mogelijk, is echter een veel efficiëntere (sneller en nauwkeuriger) wijze van 

geheugenopslag (Cavanagh, 1972). Krupski veronderstelde dat verstandelijk gehandicapten 

deze verbale strategie minder goed kunnen toepassen dan niet-verstandelijk gehandicapten. 

Uit haar onderzoek bleek evenwel dat een geheugencapaciteitsprobleem een betere verklaring 

bood voor de gevonden verschillen: de geheugenspanne voor visueel materiaal was bij de 

groep verstandelijk gehandicapten substantieel kleiner; voor verschillen in zoekstrategie 

werden geen aanwijzingen gevonden. 

De onderzoeksresultaten van Kingma en Van den Bosch (1986) wezen volgens de 

auteurs wel in de richting van een strategie-probleem. De LVG-kinderen van 14 jaar maakten 

nog geen gebruik van semantische kenmerken van het te onthouden materiaal, zij bedienden 

zich nog van een veel minder efficiënte verwerkingsmodus, volgens Kingma en Van den 

Bosch indicatief voor een ontwikkelingsniveau van maximaal 7 jaar. Ook Hornstein en 

Mosley (1987) vonden aanwijzingen voor het niet of onvoldoende verbaal coderen van non-

verbale informatie door licht verstandelijk gehandicapte volwassenen. Dat LVG-kinderen wel 

degelijk strategieën spontaan gebruiken om informatie te onthouden, wees het onderzoek van 

Turner (1996) uit. In dit onderzoek werden kinderen vanaf 10 jaar oud 3 jaar lang gevolgd op 

onder meer de ontwikkeling in het gebruik van strategieën bij geheugentaken. Hoewel de niet-

verstandelijk gehandicapte kinderen tot betere scores kwamen op de geheugentaken, bleek 

ook bij de verstandelijk gehandicapte kinderen sprake van een toenemend gebruik van 

geheugenstrategieën. De onderzoeksresultaten van Wolman, Van den Broek en Lorch (1997) 

wezen in dezelfde richting. Licht verstandelijk gehandicapte kinderen, kinderen met 

leerstoornissen en kinderen zonder handicap of stoornis lazen een verhaaltje, waarna zij dit 

direct moesten navertellen en opnieuw na een aantal dagen. Hoewel de licht verstandelijk 

gehandicapte kinderen zich minder wisten te herinneren dan de beide andere groepen, 
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maakten ook zij gebruik van de causale verhaallijn. Er was echter wel een verschil tussen de 

groepen in het type item dat werd vergeten: de licht verstandelijk gehandicapte kinderen 

bleken relatief veel meer items vergeten te zijn die direct met de verhaallijn van doen hadden 

en waren, volgens de onderzoekers, dus minder gevoelig voor de causale structuur van het 

verhaal. 

In onderzoek met personen met geheugenstoornissen werd duidelijk dat het declaratieve 

geheugen en het procedurele geheugen als twee verschillende en onafhankelijke 

geheugensystemen beschouwd kunnen worden. Alleen het declaratieve geheugen is bij 

geheugenstoornissen vaak aangedaan. Vakil, Shelef-Reshef en Levy-Shiff (1997) vonden dat 

licht verstandelijk gehandicapte jong-volwassenen zowel op declaratieve als op procedurele 

geheugentaken minder goed presteerden dan niet-verstandelijk gehandicapten met een 

vergelijkbaar mentaal ontwikkelingsniveau. In de snelheid waarin informatie werd aangeleerd 

en de mate van retentie van deze informatie verschilden de beide groepen echter niet. 

Opvallend in het onderzoek van Vakil et al. (1997) waren de correlaties tussen de procedurele 

geheugentaken voor alleen de controlegroep. Volgens de onderzoekers zou dit kunnen wijzen 

op het hanteren van minder taak-specifieke en meer abstracte strategieën door de 

controlegroep, wat de generalisatie van het aangeleerde naar andere taken vergemakkelijkt. 

De licht verstandelijk gehandicapten zouden juist meer taak-specifieke strategieën gebruiken, 

waardoor generalisatie bemoeilijkt wordt. De studies van Hulme en Mackenzie (1992) en 

Conners, Carr en Willis (1998), waarin de componenten van het Baddely en Hitch 

werkgeheugen model (zie boven) centraal stonden, wezen eveneens uit dat strategie

problemen (in termen van het Baddely en Hitch model: het inadequaat of inefficiënt centraal 

aansturen van de geheugencomponenten) de meest waarschijnlijke verklaring was voor de 

gevonden verschillen op (verbale) geheugentaken bij het vergelijken van verstandelijk 

gehandicapte kinderen (Hulme & Mackenzie) en licht verstandelijk gehandicapte kinderen 

met niet-verstandelijk gehandicapte kinderen. 

De geheugenstrategie-problemen van licht verstandelijk gehandicapten lijken zich 

vooral voor te doen met het gebruik van verbaal materiaal. Het leggen van causale relaties 

schiet mogelijk tekort bij deze groep personen. Bovendien zijn de gebruikte strategieën meer 

taakspecifïek en minder abstract dan bij personen met een gemiddelde intelligentie, waardoor 

generalisatie van deze strategieën naar andere taken en situaties bemoeilijkt wordt. 
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2.53. Lange-termijn geheugen 

De studies naar lange-termijn geheugenprocessen bij verstandelijk gehandicapten geven 

geen aanleiding om stoornissen bij deze groep te veronderstellen (Belmont, 1966; Turnure, 

1991; zie tevens Van der Molen, Harder, Eling en Van der Molen, 2000). Indien er problemen 

worden gevonden op het gebied van de lange-termijn geheugen opslag, worden deze in de 

regel toegeschreven aan problemen in het gebruik van geheugenstrategieën (Turnure, 1991; 

zie paragraaf 2.5.2.). Onderzoek op het gebied van het activeren en gebruik van beschikbare 

kennis (de 'knowledge base'; zie tevens Das et al., 1994 en Figuur 1.4.1. in Hoofdstuk 1 van 

deze dissertatie) laat zien dat de capaciteit van het algemene kennisbestand van verstandelijk 

gehandicapte kinderen geen defecten vertoont (Turnure, 1991). Kail (1990) vond geen 

verschillen in de 'vergeetsnelheid' tussen verstandelijk gehandicapten en personen met een 

gemiddelde intelligentie (zie tevens Van der Molen, Harder, Eling & Van der Molen, 2000). 

Los van de in de vorige paragrafen beschreven strategieproblemen, zijn er geen aanwijzingen 

voor lange-termijn geheugenstoornissen bij licht verstandelijk gehandicapte personen. 

23.4. Conclusie 

Centrale cognitieve processen als aansturing en strategiehantering schieten bij licht 

verstandelijk gehandicapten mogelijk tekort, wat onder meer kan leiden tot korte-termijn 

werkgeheugenproblemen. Dit probleem lijkt zich vooral voor te doen met betrekking tot het 

gebruik van verbale strategieën, die de onmiddellijke taaksituatie overstijgen. Specifieke 

lange-termijn geheugenproblemen worden niet gevonden. 

2.6. Executieve functies 

'Een strategie-probleem' is een veelgebruikte verklaring voor veel van de problemen die 

men bij (licht) verstandelijk gehandicapten signaleert op het gebied van aandacht en 

concentratie, geheugen, schoolse vaardigheden, et cetera (Bray, 1987; Bray & Turner, 1987; 

Belmont & Mitchell, 1987; zie tevens de voorgaande paragrafen). Een groot aantal gerichte 

studies naar strategie-hantering bij verstandelijk gehandicapten wees uit dat het niet zozeer 

gaat om het niet kunnen gebruiken van strategieën per se, maar om het toepassen van 

strategieën in nieuwe situaties voor andere doelen dan de tot dan toe gebruikelijke. Met andere 

woorden, het strategisch gebruik van strategieën (het hanteren van metastrategieën) is waaraan 

het mogelijk schort (Belmont & Mitchell, 1987). 

De term 'executieve functie' (in het vervolg aangeduid met EF) verwijst naar deze 

vormen van cognitief zelfsturend handelen (Barkley, 1997), waardoor denkprocessen en 
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gedragspatronen geïnitieerd en gecontroleerd worden (Phillips, 1997). In tegenstelling tot niet-

executieve processen verlopen EF-processen bewust en vereisen mentale inspanning (Fodor, 

1983). In het algemeen worden de volgende EF-componenten onderscheiden (Welsh & 

Pennington, 1988; Pennington & Ozonoff, 1996; Lowe & Rabbitt, 1997): 

- inhiberen van inadequate gedragstendenties 

- hanteren van strategieën om tot effectief doelgericht handelen te komen 

- mentaal representeren en onthouden van de relevante stimulusinformatie (i.e. 

omgevingskenmerken) en van de doelen die men met het gedrag poogt te effectueren; dit 

wordt ook wel aangeduid met de term 'prospectief geheugen': "...remembering to do 

necessary things at the right time" (Rabbitt, 1997) 

- concept-formatie en mentale flexibiliteit (concept-shifting: switchen tussen verschillende 

respons-sets). 

Het gemeenschappelijke aan deze componenten is dat gedrag niet wordt bepaald door 

factoren in de directe omgeving maar dat er een plan, een doel of een abstracte vorm van een 

script aan ten grondslag ligt (Dennis, 1991). Miyake, Friedman, Emerson, Witzki en Howerter 

(2000) vatten de verschillende componenten samen in drie kerncomponenten die volgens de 

auteurs met minder complexe cognitieve taken dan de klassieke EF-taken tot betere 

operationalisaties leiden: 

a. het switchen tussen mentale sets of taken ('Shifting') 

b. het bijwerken en controleren van de inhoud van het werkgeheugen ('Updating') 

c. het inhiberen van dominante respons-tendenties ('Inhibition'). 

Het statistisch toetsen van een model van executief functioneren bestaande uit deze 

drie componenten gaf het volgende beeld: 

- de drie componenten blijken, hoewel onderling enigszins gecorreleerd, toch 

duidelijk separate factoren te zijn 

- de drie componenten dragen verschillend bij tot de prestaties op complexe EF-

taken, zo laadt de Wisconsin Card Sorting Test vooral op de factor 'Shifting' en 

de Toren-van-Hanoi of de Toren-van Londen op 'Inhibition'.9 

Neuropsychologisch worden EF-processen beschouwd als 'hogere orde 

cognitieve processen' (Shallice, 1988) en komen overeen met 'de derde functionele 

eenheid' in het model van Luria (Luria, 1973; Das et al., 1993; zie Figuur 1.4.1. in 

Hoofdstuk 1). De (pre-)frontale hersengebieden zouden hierbij een cruciale rol 

9 Miyake et al. maakten gebruik van statistische technieken om latente variabelen te analyseren, te weten 
confirmatory factor analysis en structural equation modelling. 
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spelen (zie o.a. Rabbitt, 1997), taken die worden gebruikt om EF-processen te meten 

worden dan ook vaak als 'frontale taken' betiteld. Miyake et al. (2000) wees er echter 

op dat de anatomische term 'fontaal taak' en de functionele term "EF-taak' zeker niet 

als synoniemen beschouwd kunnen worden.10 

Gericht onderzoek naar executieve functies bij LVG-kinderen is nog nauwelijks onder

nomen en zeker niet in de operationele termen van Miyake et al. (2000). Een van de schaarse 

studies is die van Borys, Spitz en Dorans (1982), waarin de onderzoekers vonden dat licht 

verstandelijk gehandicapte kinderen een ontwikkelingsachterstand op een planningstaak (de 

Toren-van-Hanoi') vertoonden. Bovendien waren deze kinderen genoodzaakt andersoortige 

strategieën te gebruiken, omdat zij in het overdenken van het aantal stappen om tot een 

oplossing te komen, minder stappen onthielden. Verschillen in strategie-gebruik kwamen 

eveneens aan de orde in de onderzoeken van Swanson (1989 en 1990), waarin een meer 

energetische opvatting van de term EF wordt gehanteerd: 'het bewust inzetten van mentale 

capaciteit, gegeven een systeem met een beperkte capaciteit'. De onderzoeksresultaten wezen 

uit dat 'slow learners' (gemiddeld verbaal IQ 82) en 'mildly retarded' (gemiddeld Totaal IQ 73) 

in staat bleken strategisch te compenseren voor een verminderde verbale capaciteit op een 

verbale leertaak, in bepaalde condities zelfs effectiever dan kinderen met partiële 

leerstoornissen. Fletcher en Bray (1995) vonden leeftijdsadequaat strategie-gebruik bij licht 

verstandelijk gehandicapte kinderen met een visuele geheugentaak. Volgens de onderzoekers 

worden in de meeste studies waarin strategie-problemen van licht verstandelijk gehandicapten 

aan het licht komen, taken gebruikt die niet-zichtbare verbale strategieën vereisen, strategieën 

die alleen indirect kunnen worden afgeleid. 

In termen van Miyake et al. (2000) zijn er met een complexe EF-taak (de Toren-van-

Hanoi) aanwijzingen gevonden voor problemen met betrekking tot de inhibitie-component 

van EF-functies van LVG-kinderen (Borys, Spitz & Dorans, 1982). Tevens lijkt het belangrijk 

bij LVG-kinderen rekenschap te geven van de strategie-modaliteit (verbale versus visuele 

strategieën) die voor het oplossen van een probleem dient te worden aangewend. 

Aanwijzingen voor problemen met minder complexe taken die een beroep doen op de 

voorgestelde EF-componenten zijn er op het gebied van het werkgeheugen (zie paragraaf 

2.5.1.) en op het gebied van inhibitie (Merrill, Cha & Moore, 1994; zie tevens paragraaf 

2.4.2.). 

"...some frontal lobe patients do not show any problems with frontal lobe tasks, whereas some patients who 
have lesions outside the frontal lobes can demonstrate severe impairments on them." (Miyake et al., 2000, biz. 
51; zie tevens Shallice & Burgess, 1991, Anderson, Damasio, Jones & Tranel, 1991, Reitan & Wolfson, 1994). 
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2.7. Sociale cognitie 

In EF-onderzoek komt nogal eens de discrepantie naar voren tussen het testgedrag en 

het gedrag buiten de testkamer. Een opvallend gebrek aan planningsvaardigheden in het 

dagelijks leven komt niet altijd tot uitdrukking in een afwijkende score op een EF-taak (o.a. 

Dennis, 1991). De structuur van de taak en de testsituatie kan de eigen tekortkomingen op EF-

gebied van een persoon maskeren. Een andere reden is dat in het dagelijks leven de sociale 

context een veel belangrijker rol speelt dan in een testsituatie, waarin er immers sprake is van 

een formeel gereguleerde één-op-éen situatie. Sociale cognitie (het betrekken van eigen en 

andermans gedachten, gevoelens en intenties bij het planmatig denken en handelen, sociale 

kennis en vaardigheden), zo essentieel in het alledaagse sociale verkeer, is bij het uitvoeren 

van een EF-taak van ondergeschikt belang. De laatste jaren is in toenemende mate onderzoek 

verricht naar sociale cognitie en naar de relatie tussen EF en sociale interactie en 

communicatie. 

De relatie tussen EF en sociale cognitie is evident gezien het gemeenschappelijke 

biologische substraat, de prefrontale cortex (Hughes, Russell & Robbins, 1994). Vanwege de 

zeer vele verbindingen van het prefrontale hersengebied met andere corticale (uitgezonderd de 

motorische schors) en subcorticale gebieden, het feit dat de prefrontale cortex fylogenetisch 

en ontogenetisch het laatst ontwikkelde hersengebied is en de relatieve omvang (bij de mens 

beslaat het prefrontale gebied bijna een derde deel van de totale cortex), ligt het toeschrijven 

van 'hogere orde cognitieve processen' als EF en sociale cognities aan dit gebied dan ook voor 

de hand. Hiervoor is ook uitvoerige empirische ondersteuning verkregen in onderzoek bij 

personen met prefrontaal hersenletsel. De cognitieve problemen van deze personen hebben 

veelal te maken met EF-problemen, die echter vooral in een sociale context opvallen (Kolb & 

Wishaw, 1990; Slaets, Stam & Van Woerkom, 1991; Stuss, Gow & Hetherington, 1992). 

Hoewel de kennis over de functies van afzonderlijke structuren binnen de prefrontale cortex 

nog ontoereikend is (Dubois, Levy, Verin, Teixeira, Agid & Pillon 1995), wordt de rol van de 

diverse verbindingsbanen vanuit delen van de prefrontale cortex met andere (sub)corticale 

gebieden wel duidelijker (Cummings, 1995). Voor de EF en sociale cognitie worden twee 

verbindingsbanen relevant gevonden, respectievelijk de dorsolaterale prefrontale -

subcorticale baan en de orbitofrontale-subcorticale baan (Muller, 1985; Shallice, 1988; Slaets 

et al., 1991; Dennis, 1991; Bishop, 1993; Damasio, 1994; Cummings, 1995; Casey, Trainer, 

Orendi, Schubert, Nystrom, Giedd, Castellanos, Haxby, Noll, Cohen, Forman, Dahl & 

Rapoport, 1997; Stone, Baron-Cohen & Knight, 1998). Meer kennis omtrent de relatie tussen 

deze twee neuronale verbindingsbanen is nodig om de aard van de relatie tussen EF en sociale 
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cognitie beter te kunnen doorgronden. De vragen in hoeverre stoornissen in EF aan de basis 

liggen van sociale cognitie problemen, of er daarentegen sprake is van onafhankelijke 

processen of van een gemeenschappelijke onderliggende factor, zijn vooralsnog onvoldoende 

te beantwoorden (Ozonoff, Pennington & Rogers, 1991; Bishop, 1993; Neary, 1995; Perner, 

2000). 

Het gegeven dat LVG-kinderen problemen vertonen op het gebied van sociale cognitie 

is niet nieuw (Van Weelden, 1988). Vanaf de 70-er jaren, toen in de definitie van 

verstandelijk handicap aspecten van sociale redzaamheid en adaptief gedrag werden 

opgenomen, is het onderzoek naar sociale competentie van verstandelijk gehandicapten 

toegenomen (Oppenheimer & Rempt, 1986) en zijn diverse sociale vaardigheidstrainingen 

ontwikkeld om deze competentie te vergroten. Pas de laatste jaren is er een groeiend besef dat 

een gebrekkig sociaal inzicht en andere problemen op het gebied van de sociale cognities de 

generalisatie van aangeleerde sociale vaardigheden kunnen belemmeren (Steerneman, Pelzer 

& Muris, 1995; Leffert & Siperstein, 1996). 

Vanuit een aantal verschillende paradigma's of modellen wordt er onderzoek naar 

sociale cognities verricht. De Theory-of-mind' is een theorie over de ontwikkeling van de 

gedachtewereld in een kind, op grond waarvan kinderen in staat zijn het perspectief van een 

ander in te kunnen nemen om daarmee het gedrag van een ander te kunnen begrijpen en te 

voorspellen (paragraaf 2.7.1.). Emotieherkenning zou aan de theory-of-mind ontwikkeling 

voorafgaan (paragraaf 2.7.2.). Een in onderzoeken bij licht verstandelijk gehandicapten in het 

bijzonder en bij geïnstitutionaliseerde kinderen in het algemeen gehanteerd model van sociale 

informatieverwerking, is het model van Dodge (paragraaf 2.7.3.). Tenslotte wordt een 

onderzoek besproken waarin sociale-probleemoplossende vaardigheden centraal stonden 

(paragraaf 2.7.4.). 

2.7.1. 'Theory-of-mind' en perspectiefnemen 

Een model van sociale cognitie waarin de sociale context een cruciale rol speelt, is 

ontwikkeld vanuit het onderzoek bij kinderen met autisme of aan autisme verwante 

stoornissen. Voor adequaat sociaal gedrag is het vormen van mentale representaties om het 

eigen gedrag te reguleren (een EF-aspect) niet voldoende. Men zal tevens in staat moeten zijn 

rekening te houden met de denkwereld (gedachten, gevoelens, intenties) van een ander om 

diens gedrag te kunnen begrijpen en te voorspellen (Steerneman, 1994). Het vermogen om het 

perspectief van een ander te kunnen innemen, ook wel aangeduid met de term 'theory-of-

mind' (TOM), is bij kinderen met autisme niet of nauwelijks ontwikkeld, zodra dit perspectief 
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de directe waarneming overstijgt en meer complexe en conceptuele vormen als ideeën, 

gedachten en gevoelens betreft (Baron-Cohen, 1989). Er wordt in de ontwikkeling van de 

TOM bij kinderen een ordening verondersteld (Hogrefe, Wimmer & Perner, 1986), beginnend 

bij het eerste niveau ('first-order TOM') waarin het kind de mentale representaties van een 

ander kan inschatten. Het volgende niveau ('second-order TOM') is dat het kind zich een 

beeld kan vormen van de representatie dat een ander kind heeft van de mentale representatie 

van weer een ander kind (of van het eerste kind). Men kan zich aldus, als een soort Droste-

effect, een stapeling voorstellen met een toenemende complexiteit. 

Benson et al. (1993) onderzochten de ontwikkeling van de TOM bij LVG-adolescenten. 

Op een second-order Tom taak, maar niet op een first-order TOM taak, presteerde de LVG-

groep minder dan een op mentale leeftijd gematchte controlegroep. De onderzoekers trokken 

uit de resultaten de conclusie dat de ontwikkeling van TOM bij LVG-kinderen niet anders 

maar wel trager verloopt. In de studie van Oppenheimer en Rempt (1986), waarin emotioneel 

en conceptueel perspectiefnemen bij onder meer een groep licht verstandelijk gehandicapte 

kinderen werd onderzocht, bleek deze groep een ontwikkelingsachterstand van twee tot vier 

jaar te vertonen. 

2.7.2. Emotieherkenning 

Vanuit TOM-onderzoek bij kinderen met autistische stoornissen is de opvatting ontstaan 

dat aan de sociale cognitie problemen een basaler probleem ten grondslag ligt, namelijk een 

stoornis in het vermogen emotionele expressies waar te kunnen nemen en te begrijpen 

(Buitelaar, Van der Wees, Swaab-Barneveld & Van der Gaag, 1999). Rojahn et al. (1995) 

vonden in een gerichte studie naar emotie-herkenning dat licht verstandelijk gehandicapte 

volwassenen problemen hebben met het herkennen en benoemen van emoties. 

2.7.3. Het model van Dodge 

Het model van Dodge (Crick & Dodge, 1996) is een model van sociale 

informatieverwerking. Hoewel niet enig in zijn soort (zie bijvoorbeeld Flavell, Miller & 

Miller, 1993) en inhoudelijk niet erg verhelderend13, is dit model in deze paragraaf 

opgenomen omdat het wordt gehanteerd in onderzoek naar gedragsproblemen bij residentieel 

behandelde jongeren. Volgens dit model moet informatie in een sociale situatie in vijf 

achtereenvolgende stappen worden verwerkt om tot adequaat sociaal gedrag te kunnen komen 

13 Het is eigenlijk niet meer dan de opsomming van de stappen in het informatieverwerkingsproces, van stimulus 
waarneming tot respons generatie (M.W. van der Molen, persoonlijke mededeling). 
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(zie tevens Orobio de Castro & Bosch, 1999): (i) encodering, de omgevingsinformatie wordt 

waargenomen en in een voor de persoon betekenisvolle structuur vertaald; (ii) representatie 

van de geëncodeerde informatie, de interpretatie van de informatie krijgt een persoonlijke 

kleuring; (iii) responsgeneratie, vanuit de representatie worden mogelijke responsen 

gegenereerd; (iv) responsselectie, de respons met de beste verwachte uitkomst wordt 

geselecteerd; (v) de uitvoering van de geselecteerde respons. 

In de studie van Van Hekken, Steetzel & Vrolijk (1991) werd het Dodge-model van 

sociaal competent functioneren gehanteerd. De LVG-kinderen in dit onderzoek 

onderscheidden zich van de twee overige groepen doordat zij situaties voornamelijk negatief 

interpreteerden en sneller hun toevlucht (zeiden) te nemen tot agressief of afhankelijk gedrag. 

Leffert en Siperstein (1996) onderzochten sociaal-cognitieve processen bij LVG-kinderen op 

basis van het Dodge-model. De grootste verschillen deden zich voor ten aanzien van het 

accuraat interpreteren van positieve intenties van gedrag: hoe negatiever de gebeurtenis, des te 

moeilijker was het voor de LVG-kinderen om positieve intentie-cues te herkennen. Een 

soortgelijke bevinding meldden Gomez en Hazeldine (1996): LVG-kinderen namen in hun 

onderzoek vaker hun toevlucht tot agressieve responsen bij ambigue sociale informatie. 

2.7.4. Sociaal probleemoplossende vaardigheden 

Interpersoonlijke cognitief probleemoplossende vaardigheden blijken bij kinderen met 

een gemiddelde intelligentie een positieve invloed te hebben op vriendschapsrelaties en 

gedrag (Spivack & Shure, 1982). De belangrijkste vaardigheden op dit gebied zijn het kunnen 

overdenken van gedragsalternatieven, van gedragsconsequenties en doelgericht denken 

(Healey & Masterpasqua, 1992). In een studie van Healey en Masterpasqua (1992) werd de 

relatie tussen sociale cognities en gedrag onderzocht bij een groep LVG-kinderen met een 

taak waarmee interpersoonlijke cognitieve probleemoplossende vaardigheden werden 

beoordeeld, de Preschool Interpersonal Problem Solving' (Shure & Spivack, 1974). De 

taakprestatie bleek een goede voorspeller van gedragsproblematiek, ook bij de groep LVG-

kinderen. De kinderen zonder gedragsproblemen bleken net als hun leeftijdsgenootjes met een 

gemiddelde intelligentie, meer relevante oplossingen te kunnen genereren voor 

interpersoonlijke problemen. Een verschil was echter dat de LVG-kinderen vaker hun 

toevlucht namen tot afgedwongen of agressieve oplossingsstrategieën dan de kinderen met 

een gemiddelde intelligentie. De auteurs veronderstelden dat dit type oplossingen door de 

LVG-kinderen als assertief beleefd worden. 
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2.7.5. Conclusie 

De onderzoeken naar sociale cognitie bij LVG-kinderen geven aanleiding tot de 

volgende conclusies: 

op het gebied van perspectiefnemen en theory-of-mind lijkt er sprake van een achterstand 

in ontwikkeling 

LVG-kinderen hebben moeite met het adequaat duiden van sociale cues, vooral als het 

gaat om cues met een positieve emotionele lading 

- LVG-kinderen kiezen in sociale situaties die als onduidelijk beleefd worden, voor negatief 

(bijvoorbeeld agressief) gedrag. 

2.8. Algemene discussie 

De informatiewaarde van de IQ-score voor het functioneren van LVG-kinderen en -

jongeren mag betrekkelijk worden genoemd. Ten eerste valt slechts een gering gedeelte van 

deze groep kinderen en jongeren op als LVG, omdat zij in het regulier onderwijs uit de boot 

vallen en worden doorgeplaatst naar het speciale onderwijs. Meer dan 80% valt alleen op 

statistische gronden binnen de IQ-range van de LVG-groep, maar het lukt deze groep 

klaarblijkelijk om het reguliere onderwijs te voltooien. Ten tweede is het IQ-getal een minder 

stabiel gegeven voor de LVG-kinderen en -jongeren dan mogelijk wordt verondersteld. Dit 

geldt zowel voor de totaal-IQ score (zie het onderzoek naar de toename van het IQ van 

Carvajal et al., 1984), voor de verschillen tussen het verbaal en het performaal IQ, als voor de 

factorstructuur. 

De onderzoeksgegevens met betrekking tot de snelheid van informatieverwerking zijn 

niet eenduidig. Vooral de hoger functionerende LVG-kinderen (de groep zwakbegaafden) zijn 

niet per definitie trager in hun responsen op aandachtstaken dan kinderen met een gemiddelde 

intelligentie. Wel is er een rode draad te ontdekken in de onderzoeken naar de verschillende 

cognitieve functies wat betreft de factoren die specifiek van invloed lijken op de prestaties 

van LVG-kinderen. Kindgebonden factoren zijn coördinerende en integrerende mentale 

functies als strategie-hantering en een meer energetische en motivationele functie als mentale 

inspanning. Strategieproblemen doen zich evenwel vooral voor met betrekking tot het gebruik 

van verbale strategieën. Een taakgebonden factor is de complexiteit van de taak, hoe meer 

informatie moet worden verwerkt en gewogen, des te groter de verschillen in taakprestatie 

zijn tussen de LVG-kinderen en de kinderen met een gemiddelde intelligentie. In het 

betrekkelijk nieuwe onderzoeksveld bij LVG-kinderen, de sociale cognitie, wordt dit 

algemene beeld bevestigd: de problemen van de LVG-kinderen lijken zich toe te spitsen op 
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het selecteren van de relevante cues in de immer complexe sociale situaties. Steeds meer 

ondersteuning wordt verkregen voor het inzicht dat het louter trainen van sociale 

vaardigheden weinig oplevert. De behandelaar zal zich tevens moeten richten op de 

onderliggende cognities. 

Het verdient daarom aanbeveling diagnostische mogelijkheden te ontwikkelen om de 

cognitieve functies van LVG-kinderen in termen van betrouwbaarheid en validiteit zo 

optimaal mogelijk in kaart te kunnen brengen. Op basis van de onderzoeksliteratuur zijn voor 

het verkrijgen van inzicht in het cognitief functioneren van LVG-kinderen, vooral de cognities 

die met de derde functionele eenheid in het PASS-model van Das et al. (1994) worden 

aangeduid, het onderzoeken waard (zie Figuur 1.4.1. in Hoofdstuk 1 van deze dissertatie). Het 

gaat hierbij om de hogere cognitieve functies die te maken hebben met het genereren, 

selecteren en uitvoeren van planmatige handelingen. Vooral in een sociale context lijken 

dergelijke functies bij LVG-kinderen tekort te schieten. 
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