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Hoofdstuk 3. Kenmerken LVG-kinderen en -jongeren 

3.1. Inleiding 

Tussen 1985 en 1998 zijn in Groot-Emaus in Ermelo, het Van Arkel in Soest en het OZC in 

Alkmaar en Driehuis, zorginstellingen voor Licht Verstandelijk Gehandicapte (LVG) 

kinderen en jongeren, de psychodiagnostische gegevens verzameld en geanalyseerd. Dit 

leidde tot een diagnostisch databestand met 813 verschillende kinderen en jongeren, 544 

jongens en 269 meisjes. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste testgegevens gepresenteerd 

waarbij voor de bespreking als richtlijn werd genomen dat er voor een bepaalde test gegevens 

beschikbaar moesten zijn van tenminste 100 kinderen. De beperkte omvang van het 

databestand geeft aan dat in de instellingen voor LVG-zorg systematische diagnostiek en 

daaraan gerelateerde kennisontwikkeling zich nog in een pril stadium bevinden. Het 

dagelijkse werk van een staflid in een instelling laat weinig ruimte voor werkzaamheden die 

buiten de primaire zorg voor de bewoners liggen, zoals het aanleggen en analyseren van een 

psychodiagnostisch databestand. De huidige stand van zaken maakt slechts een eerste 

bescheiden aanzet mogelijk om tot een karakterisering van de LVG-populatie in termen van 

cognitieve functies te komen. 

Alvorens de prestaties van LVG-kinderen en -jongeren op een aantal 

psychodiagnostische tests te bespreken, worden eerst de algemene kenmerken van de 

kinderen en jongeren uit het databestand beschreven. Omdat het om een eerste analyse gaat 

van de psychodiagnostische kenmerken van de kinderen en jongeren met cognitieve 

beperkingen, werd voor de aanpak gekozen het datamateriaal onder te verdelen in IQ-ranges. 

Zo werden de volgende niveaugroepen onderscheiden: kinderen met een IQ12 lager dan 50 

('Mental Retardation', MR), een IQ tussen 50 en 70 ('Mild Mental Retardation', MMR), een 

IQ tussen 70 en 85 ('Borderline Retardation', BR) en een IQ hoger dan 85 ('Learning 

Disabilities', LD). De indeling van de retardatiegroepen is gebaseerd op de beschrijving van 

de doelgroepcriteria van de LVG-zorg (NVGz-nota, 1995; zie tevens Hoofdstuk 1 van deze 

dissertatie). De LD-groep bestond uit kinderen en jongeren die onder meer vanwege 

leerproblemen bij één van de drie instellingen werden aangemeld. Niet alle kinderen uit deze 

laatste groep zijn residentieel behandeld, een groot aantal is alleen poliklinisch gezien. De 

12 Afhankelijk van de leeftijd is het IQ gebaseerd op de Totaal-IQ score van de Wechsler Intelligence Scale for 
Children - Revised Nederlandstalige uitgave, WISC-RN of van de Wechsler Adult Intelligence Scale, WAIS (zie 
voor een beschrijving van de tests paragraaf 3.4.). 
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aantallen waarop de analyses gebaseerd zijn verschilden aanzienlijk per groep, de grootste 

groep werd vanzelfsprekend gevormd door de kempopulatie van de instellingen, de MMR-

groep en de BR-groep. De MR-groep en de LD-groep zijn vooral om illustratieve redenen in 

een aantal analyses meegenomen. 

Om een idee te kunnen vormen van de representativiteit van de gegevens van de drie 

instellingen voor de totale LVG-populatie in Nederland, worden waar mogelijk de gegevens 

afgezet tegen de landelijke gegevens. Hiervoor werden de landelijke tabellen van de 

Landelijke Registratie Zorg- en Dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap 

(LRZ13) gebruikt. Aan deze registratie werkten in 1998 15 van de (toen) 24 verschillende 

instellingen voor jeugdig licht verstandelijk gehandicapten mee, die tezamen 55,6 % van de 

totale beddencapaciteit in de LVG-zorg vertegenwoordigen. Overigens deed in 1998 van de 

drie bij dit onderzoek betrokken instellingen alleen het OZC mee aan de LRZ-registratie. 

3.2. Algemene populatiekenmerken: leeftijd, sekse en niveau 

In de Tabellen 3.2.1. en 3.2.2. worden respectievelijk de gemiddelde leeftijd en het 

percentage jongens en meisjes per IQ-groep samengevat. De gemiddelde leeftijd van de vier 

niveaugroepen bleek significant verschillend, F(3,891) - 5.68, p_ < 0.01. Om deze reden werd 

in de analyses, waar nodig, voor leeftijd gecontroleerd. In de beide tabellen worden tevens de 

LRZ-gegevens vermeld. 

Tabel 3.2.1. Populatiekenmerken per niveaugroep: chronologische leeftijd 
(schuingedrukt de LRZ-gegevens over 1998, MR: IQ < 50, MMR: 
50 <= IQ < 70, BR: 70 <= IQ < 85, LD: IQ >= 85, g.g. = geen gegevens; 
* schatting op basis van de spanne) 

Groep Leeftijd 

Gemiddelde Minimum Maximum SD N 

15.82 
15.16 
15.41 
16.10 

15.49 

15.70 

11.84 
06.64 
07.70 
06.39 

06.39 

g-R-

17.65 
22.93 
22.03 
24.25 

24.25 

«•* 

2.05 
2.62 
2.70 
2.97 

2.75 

3.07' 

9 
285 
328 
191 

813 

1397 

13 Een landelijke registratie van bewoners van intramurale instellingen voor verstandelijk gehandicapten in 
opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN; VGN-Prismant, 1998). 

MR 
MMR 
BR 
LD 
Totale 
groep 
LRZ 
1998 
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Op grond van de gemiddelde leeftijd en het percentage jongens / meisjes bleek het 

databestand van de drie instellingen redelijk representatief (getoetst met respectievelijk een t-

toets, t = 1,62, p (tweezijdig) > .1 en een binomiale toets voor het verschil tussen twee 

onafhankelijke steekproeven, Z (tweezijdig) = 1,75, p = 0.08). 

Tabel 3.2.2 Populatiekenmerken per niveaugroep: sekse (schuingedrukt de 
LRZ-gegevens over 1998, MR: IQ < 50, MMR: 50 <= IQ < 70, BR: 70 <= IQ < 85, 
LD: IQ >= 85, g.g. = geen gegevens) 
Groep 

MR 
MMR 
BR 
LD 
Totaal 

LRZ1998 

N 

2 
184 
230 
128 
544 

883 

jongens 

% 

22 
65 
70 
67 
68 

63 

N 

7 
101 
98 
63 

269 
514 

meisjes 

% 

78 
35 
30 
33 
32 
37 

N 

9 
285 
328 
191 
813 

1397 

totaal 

% 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

Totaal 
percentage 

% 

1 
35 
40 
24 

100 

-

% 

2 
48.6 
47.2 

2.3 
-

100 

De laatste twee kolommen in Tabel 3.2. laten echter wel een verschil zien: de drie instellingen 

lijken een relatief groter aantal bewoners te huisvesten met een gemiddelde intelligentie (een 

IQ groter of gelijk aan 85). Dit bleek echter een registratie-artefact Binnen de instellingen 

worden de niveaugegevens voor de LRZ-registratie bepaald aan de hand van de 

aanmeldingsgegevens, waarbij de exacte IQ-getallen vaak ontbreken. Als er al IQ-gegevens 

beschikbaar zijn bij aanmelding, dan zijn deze vaak niet van recente datum of slechts 

gebaseerd op IQ-equivalenten (bijvoorbeeld op grond van de IBO-differentiatietoets bepaald). 

In de regel wordt het niveau van de bewoner bij het ontbreken van recente relevante gegevens 

globaal ('hoog niveau', 'laag niveau' ) aangegeven, waarbij een IQ-range van 50 tot 85 als 

kader fungeert maar waarmee vooral het sociale functioneren wordt beoordeeld. Het 

aanduiden van het sociale functioneren met een maat bedoeld voor het intellectueel 

functioneren kan een verklaring zijn voor de discrepantie in de niveaugegevens tussen de 

beide databestanden. 

3.3. Gedragsproblematiek 

Van een deel van de LVG-kinderen en -jongeren uit het databestand (N = 115) waren 

gegevens beschikbaar van de Child Behavior Checklist (CBCL; Achenbach, 1985). Een 

samenvatting van de gemiddelde scores van deze groep op de diverse schalen van de CBCL 

wordt in Tabel 3.3.1. gegeven, als ook de totaalscores. Er werden geen significante 
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verschillen gevonden in gemiddelde scores op de diverse schalen van de CBCL tussen de 

niveaugroepen en tussen jongens en meisjes. Extemaliserend gedrag is meer kenmerkend 

voor de LVG-populatie dan internaliserend gedrag, gezien de hogere gemiddelde scores op de 

subschalen 'Agressie' en 'Delinquentie' en een significant hogere 'Extemaliserend gedrag'-

score in vergelijking met de 'Internaliserend gedrag'-score, t = 3.00, p < 0.01. 

Tabel 3.3.1. Gemiddelde T-scores op de Child Behavior Checklist (CBCL) 
CBCL-schalen Gemiddelde Minimum Maximum SD N 

CBCL t-score Internaliseren 

CBCL t-score Extemaliseren 

CBCL t-score Totaal 

Aggressief gedrag 

Angstig / depressief 

Aandachtsproblemen 

Delinquent gedrag 

Sociale problemen 

Somatische klachten 

Denkproblemen 

Teruggetrokken gedrag 

60.45 

64.88 

64.17 

65.90 

60.37 

64.88 

65.40 

63.09 

54.40 

60.65 

63.75 

39 

38 

37 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

89 

91 

92 

94 

89 

100 

93 

93 

89 

100 

97 

9.91 

12.23 

10.83 

13.35 

9.56 

10.50 

9.51 

10.33 

7.77 

10.52 

10.83 

115 

115 

115 

115 

115 

115 

115 

115 

115 

115 

115 

De LRZ-gegevens over 1998 bevatten geen CBCL-data. Inzicht in de 

gedragsproblematiek en psychopathologie kon worden verkregen door het wel geregistreerde 

'niveau van gedragsproblematiek' ('geen' - 'lichte mate' - 'matig ernstig' - 'zeer ernstig' -

'extreem ernstig'). Vanaf het niveau 'matig ernstige gedragsproblematiek' viel in de LRZ-

systematiek 38% van de populatie. In het diagnostisch databestand bleek 35% van de 

kinderen T-score op de Extemaliserend gedragsschaal van de CBCL gelijk of groter te hebben 

dan 70 ('de klinische range'), scores die op het eerste gezicht met de LRZ-categorieën vanaf 

'matig ernstig' te vergelijken zijn. De frequentieverdeling op de CBCL-schaal wordt in Tabel 

3.3.2. weergegeven. 
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Tabel 3.3.2. Verdeling van T-scores op the CBCL-schaal 
'Externaliserend gedrag' 
CBCL frequentie percentage cumulatief 
External, gedrag percentage 
T<50 
50<=T<60 
60<=T<70 
70<=T<80 
80<=T<90 
T>=90 
Totaal 

15 
19 
34 
21 
14 
1 

104 

14.4 
18.3 
32.7 
20.2 
13.5 
1.0 

100.0 

14.4 
32.7 
65.4 
85.6 
99.0 

100.0 

3.4. Intelligentie 

Per definitie (zie Hoofdstuk 1, paragraaf 1.2. van deze dissertatie) is het 

intelligentieniveau een belangrijk diagnostisch kenmerk van een Licht Verstandelijk 

Gehandicapte. Omdat het inmiddels een lange psychometrische traditie kent, zeker in 

vergelijking met de beoordeling van de sociale redzaamheid, een kenmerk met een zelfde 

gewicht in de LVG-definitie, speelt het in de klinische praktijk nogal eens een 

doorslaggevende rol in de besluitvorming omtrent indicatiestelling en zorgtoewijzing. Het IQ-

getal als resultaat van een gerenommeerde intelligentietest wekt immers de suggestie een 

'stabiel en hard' gegeven te zijn. In deze paragraaf worden de twee meest gebruikte 

intelligentietests in de LVG-instellingsdiagnostiek, de WISC en de WAIS, onder de loep 

genomen. 

Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) 

De Wechsler Intelligence Scale for Children - Revised Nederlandse versie (WISC-RN), 

is een van de meest gangbare IQ-tests in Nederland en is genormeerd voor kinderen en 

jongeren van 6 tot en met 16 jaar. Binnen de LVG-sector is het echter gebruikelijk de test ook 

bij jongeren die ouder zijn dan 16 jaar af te nemen, omdat het gebruik van de Wechsler Adult 

Intelligence Scale (WAIS) bij deze groep jongeren tot geflatteerde scores leidt (Wesner, 1974; 

NVGz-nota, 1995; zie echter tevens Carvajal, Lane & Gay, 1984 en Hoofdstuk 2, paragraaf 

2.1. van deze dissertatie). 

Wechsler vatte het begrip intelligentie op als een globale entiteit die op verschillende 

manieren in het menselijk gedrag tot uitdrukking kan komen (De Bruyn, Vander Steene & 

Van Haaren, 1986). Wechsler hanteerde bij het construeren van de intelligentietest geen 

structureel model, maar ging alleen uit van verschillen in verbale en handelingsgerichte of 

performale taken. Later is de structuur van de WISC factoranalytisch nader onderzocht. In de 
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huidige psychodiagnostische praktijk binnen de instellingen voor LVG-zorg worden de vier-

factoren oplossing van Bannatyne (1974) en de drie-factoren oplossing van Kaufman (1976) 

als schema's gebruikt om de testprestatie nader aan te duiden (zie o.a. Plas, 1998).14 

De WISC-RN bestaat uit twee gedeelten: een performaal (praktisch handelingsgericht) 

gedeelte en een verbaal gedeelte. Hieruit worden drie IQ-scores gegenereerd: een performaal 

IQ, een verbaal IQ en een totaal IQ. De test bestaat uit de volgende 12 subtests: 

- Verbaal gedeelte: Informatie, Overeenkomsten, Rekenopgaven, Woordenschat, Begrijpen, 

Cijferreeksen 

- Performaal gedeelte: Onvolledige Tekeningen, Plaatjes Ordenen, Blokpatronen, Figuur 

leggen, Substitutie, Doolhoven. 

Het gemiddelde WISC-totaal IQ van de gehele groep uit het psychodiagnostisch databestand 

bedroeg 73.06 met een standaarddeviatie van 11.69. Voor het verbale IQ en het performale IQ 

waren de gemiddelden respectievelijk 71.80 (standaarddeviatie: 10.70) en 79.40 

(standaarddeviatie: 15.57). In Figuur 3.4.1. wordt de frequentie-verdeling van de IQ-scores 

afgebeeld. 

40 50 60 70 80 90 100 110 
45 55 65 75 85 95 105 115 

WISC-RN totaal IQ 

Figuur 3.4.1. Verdeling van de WISC-RN totaalscores 

De WISC-subtestprofielen van de vier niveaugroepen (zie Figuur 3.4.2.) vertonen het 

verwachte patroon: overeenkomstige pieken en dalen en hoe hoger het intelligentieniveau, des 

14 Volgens sommige auteurs wordt soms vergeten dat de factoren geen theoretische onderbouwing kennen en wil 
men de schema's nog wel eens ten onrechte als verklaringsmodellen hanteren (Rispens & van Yperen, 1994). 
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te groter de discrepanties tussen respectievelijk het performale en het verbale subtestpatroon 

(vgl. Buttner, 1984; Groff & Linden, 1984; Van der Wissel, 1987). Voor de laagste IQ-niveau 

groep was het profiel nagenoeg afgevlakt. Een profiel-analyse gaf een significant interactie

effect te zien tussen IQ-niveau groep en WISC-profiel, F(33,1359) = 2.92, p < 0.001. De 

onderlinge groepsverschillen, getoetst met herhaalde contrasten, bleken alle significant, p < 

0.001. Hieruit blijkt dat de subtestprofielen per groep verschilden. 

WISC subtests 

Figuur 3.4.2. WISC-RN subtestscores per niveaugroep (MR: IQ < 50, 
MMR: 50 <= IQ < 70, BR: 70 <= IQ < 85, LD: IQ >=85) 

Om de testprestatie op de WISC gemakkelijker te kunnen duiden zijn analyseschema's 

op basis van onderliggende factoren behulpzaam. Het categorisatieschema van Bannatyne 

(1974) kent vier factoren: (i) de ruimtelijk analytische factor (samengesteld uit de subtests 

Plaatjes Ordenen, Blokpatronen en Figuurleggen), (ii) de verbale begripsfactor (de subtests 

Begrijpen, Overeenkomsten en Woordenschat), (iii) de sequentieer factor (de subtests 

Rekenen, Substitutie en Cijferreeksen) en (iv) de verworven kennis factor (de subtests 

Informatie, Rekenen en Woordenschat). Een profielanalyse (multivariate variantie-analyse 

met herhaalde metingen) met niveaugroep als russen-subject factor, de Bannatyne-factoren als 

binnen-subject factor en leeftijd als covariaat, leverde een significant interactie-effect op 

tussen niveaugroep en Bannatyne-factoren, F(9,1788) = 6.62, g < 0.001. Alle onderlinge 

groepsverschillen bleken significant (p < 0.001). 
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Zoals uit Figuur 3.4.3. te lezen valt, onderscheidt de ruimtelijk analytische factor zich in 

het profiel het meest, hoe hoger het IQ, des te minder deze factor lijkt te zijn aangedaan. Dit is 

overigens wat verwacht mocht worden, daar de kinderen met de relatief hoge IQ's meer 

gekenmerkt worden door leerstoornissen dan door algemene intelligentietekorten, waardoor 

die subtests die het sterkst correleren met schoolprestaties (i.e. de verbale subtests) het meest 

gedrukt zullen zijn. De subtests die in het schema van Bannatyne deel uitmaken van de 

ruimtelijk analytische factor hangen daarentegen het minst samen met schoolprestatie (zie 

Van der Wissel, 1987). 

110i 

groep 

? MR 

T MMR 

50:" " — -*•* • 4 BR 

40 A LD 
4 • • • 

ruimt, analyt. verbaal begrip sequentieer verworven kennis 

Factoren van Bannatyne 
Figuur 3.4.3. Gemiddelde factorscores volgens het schema van Bannatyne 
per niveaugroep 

De factoren uit het schema van Kaufman (1976) zijn als volgt samengesteld: (i) 

perceptuele organisatie (alle performale subtests uitgezonderd Substitutie), (ii) verbaal begrip 

(alle verbale subtests behalve Rekenen) en (iii) vrijheid van afleidbaarheid (Rekenen, 

Substitutie en Cijferreeksen). Een profiel-analyse gebaseerd op de Kaufman factoren gaf een 

vergelijkbaar beeld als bij de Bannatyne-factoren te zien (zie Figuur 3.4.4.): een relatief hoge 

perceptuele organisatie factor voor de hogere niveaugroepen. Een multivariate variantie-

analyse met herhaalde metingen, met niveaugroep als tussen-subject factor, de Kaufman-

factoren als binnen-subject factor en leeftijd als covariaat, gaf wederom een significant 

interactie-effect tussen niveaugroep en de Kaufman-factoren te zien, F(6,790) =11.23, g < 

0.001. Alle onderlinge groepsverschillen waren significant (p < 0.001). 
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Factoren van Kaufman 

Figuur 3.4.4. Gemiddelde factorscores volgens het schema van Kaufman 
per niveaugroep 

De analyses met betrekking tot de WISC-RN intelligentietest geven het beeld van een 

wisselend subtest-profiel, met relatief hoge scores op de performale subtests en lage scores op 

de verbale subtests. Dit profiel blijkt echter afhankelijk van het globale intelligentieniveau: 

hoe lager dit niveau, des te kleiner de verschillen worden tussen de afzonderlijke subtests en 

hoe minder van een tweedeling tussen verbaal en performaal IQ sprake is. Het vormen van 

subtestcombinaties met behulp van de classificatieschema's van Bannatyne en Kaufman 

leidden tot vergelijkbare conclusies. 

Zowel het schema van Bannatyne als het schema van Kaufman zijn gebaseerd op 

factoranalytisch onderzoek van normgegevens van de WISC. Bij klinische groepen blijkt er 

niet altijd sprake van een vergelijkbare factorstructuur, vooral de stabiliteit van de 

gemeenschappelijke derde factor in beide schema's (respectievelijk de sequentieer factor en 

de vrijheid van afleidbaarheid) is niet onomstreden (Petersen & Hart, 1979; Moerland & 

Gevaert, 1991; Donders, 1993, Ottem, 1999). Om deze redenen werd een factoranalyse 

uitgevoerd op de subtestscores van de WISC uit het psychodiagnostisch databestand (een 

principale componenten analyse met een varimax rotatie). Voor de gehele groep resulteerde 

dit in de klassieke driefactoren-oplossing a la Kaufman, met hoge correlaties (hoger of gelijk 
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aan .60) tussen de factoren en de bijbehorende subtests. De resultaten van de factoranalyse 

worden weergegeven in de Tabellen 3.4.1. en 3.4.2. en in Figuur 3.4.5. 

Tabel 3.4.1. Eigenvalues van WISC-RN subtests 
Totale verklaarde variantie 

Component Initiële Eigenvalues 

Totaal % van Cum. % 
de var. 

Extractie 
som van gekwadr. ladingen 

Rotatie 
som van gekwadr. ladingen 

Totaal % van Cum. % 
de var 

Totaal % van Cum. % 
de var. 

4.367 36.392 36.392 4.367 36.392 36.392 2.808 23.399 23.399 
1.610 13.416 49.807 1.610 13.416 49.807 2.692 22.437 45.836 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

1.196 
0.746 
0.706 
0.652 
0.634 
0.572 
0.499 
0.438 
0.322 
0.259 

9.963 
6.215 
5.886 
5.431 
5.283 
4.763 
4.159 
3.652 
2.682 
2.159 

59.771 
65.986 
71.872 
77.302 
82.585 
87.348 
91.508 
95.159 
97.841 

100.000 

1.196 9.963 59.771 1.672 13.935 59.771 

Extractie Methode: Principale Componenten Analyse. 

Tabel 3.4.2. Factor structuur matrix WISC-RN 
Component 

Informatie 
Overeenkomsten 
Rekenen 
Woordenschat 
Begrijpen 
Cijferreeksen 
Plaatjes Ordenen 
Onvolledige Tekeningen 
Blokpatronen 
Figuurleggen 
Substitutie 
Doolhoven 

1 
0.759 
0.722 
0.403 
0.822 
0.769 

2 

0.635 
0.650 
0.740 
0.838 

0.673 

3 

0.600 

0.741 

0.736 

Rotatie Methode: Varimax met Kaiser Normalisatie. 

Een multivariate variantie-analyse met herhaalde metingen werd uitgevoerd om de 

verschillen tussen de groepen op de factor-scores te kunnen bepalen. De tussen-subject factor 

was niveaugroep, de binnen-subject factor was WISC-factor. Chronologische leeftijd werd als 

covariaat opgevoerd. De groepen bleken te verschillen in de relatieve hoogte van de 

factorscores, getuige een significante interactie tussen niveaugroep en WISC-factor, F(6,922) 

= 2.37,p_ < 0.05. De onderlinge groepsverschillen bleken significant (p_ <0.001). Discriminant

analyse wees uit dat de tweede WISC-factor, de perceptuele organisatie factor uit Kaufmans 
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schema, het hoogste onderscheidende vermogen had met betrekking tot de vier 

niveaugroepen. De factorstructuur bleek met betrekking tot vooral de derde factor (de 

sequentieer factor of de vrijheid van afleidbaarheid factor) uiteen te vallen bij het uitvoeren 

van factor-analyses op de afzonderlijke niveaugroepen. De subtests Informatie, Begrijpen, 

Woordenschat en Overeenkomsten bleven in alle groepen de eerste factor te vormen en 

Blokpatronen en Figuurleggen de tweede factor. Hierna trad er echter een differentiatie op ten 

aanzien van het totaal aantal geëxtraheerde factoren (een totaal van 5 factoren bij de MMR-

group, 4 factors bij de overige groepen) en in het type subtest per factor. 
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Figuur 3.4.5. Gemiddelde WISC-factorscores per niveaugroep 

Een recente poging tot categorisatie van de subtests van de WISC is het 

classificatieschema van Ottem (1999). Omdat met zowel het schema van Bannatyne als dat 

van Kaufman de profielverschillen tussen verschillende klinische groepen niet verklaard 

konden worden, combineerde Ottem de subtests op basis van de cognitieve functies die voor 

het uitvoeren van de subtest noodzakelijk zijn. Ottem onderscheidde aldus drie cognitieve 

basisfuncties: (i) een kennisfunctie (declaratieve versus procedurele kennis), (ii) een 

informatieverwerkingsfunctie (transformatie versus conservatie van informatie) en (iii) een 

verbale - nonverbale functie (verbale versus nonverbale informatieverwerking). Dit leidde tot 

de volgende classificatie van elf van de twaalf WISC-subtests (de subtest Doolhoven werd 

buiten beschouwing gelaten): 
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1. Nonverbale conservatie van procedurele informatie (NPP): Blokpatronen 

2. Verbale conservatie van procedurele informatie (VPP): Cijferreeksen 

3. Nonverbale transformatie van procedurele informatie (NTP): Figuurleggen en Plaatjes 

Ordenen 

4. Verbale transformatie van procedurele informatie (VTP): Rekenen en Substitutie 

5. Nonverbale transformatie van declaratieve informatie (NTD): Plaatjes Aanvullen 

6. Verbale transformatie van declaratieve informatie (VTD): Informatie, Woordenschat, 

Overeenkomsten en Begrijpen. 

De gemiddelde scores van de vier niveaugroepen op de factoren van Ottem worden 

weergegeven in Figuur 3.4.6. Op het eerste gezicht lijken de pieken en dalen in de profielen 

meer uitgesproken dan bij de factoren van Bannatyne en Kaufman het geval was (vergelijk 

Figuur 3.4.3. en Figuur 3.4.4.). De meest voor de hand liggende verklaring hiervoor is dat in 

het schema van Ottem de verbale en nonverbale subtests meer uit elkaar zijn getrokken dan in 

de andere schema's. Een multivariate variantie-analyse, met niveaugroep als tussen-subject 

factor, Ottems factoren als binnen-subject factor en leeftijd als covariaat, gaf een significant 

interactie-effect te zien tussen niveaugroep en Ottems factoren, F(15,1698) = 5.98, g < 0.001. 

De onderlinge groepsverschillen bleken alle significant (herhaalde contrasten), p_ < 0.001. 

De resultaten laten zien dat binnen de nonverbale subtests de conservatie van informatie bij 

LVG-kinderen een kwetsbaarder cognitieve functie is dan de transformatie van de informatie. 

Een discriminant-analyse werd uitgevoerd (stapsgewijze methode) om te beoordelen welke 

factor het best discrimineert tussen de niveaugroepen. De NTP-factor (nonverbale 

transformatie van procedurele informatie) bleek van de zes factoren de hoogste F-waarde te 

hebbben: F = 168.05. In hoeverre deze en andere functies relevante diagnostische dimensies 

zijn ten aanzien van het cognitief functioneren van LVG-kinderen moet nog worden bezien. 

Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) 

De Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) bestaat, analoog aan de WISC, uit een 

verbaal en een performaal gedeelte. 

- Verbaal gedeelte: Informatie, Overeenkomsten, Rekenopgaven, Woordenschat, Begrijpen, 

Cijferreeksen 

- Performaal gedeelte: Onvolledige Tekeningen, Plaatjes Ordenen, Blokpatronen, Figuur 

leggen, Coderen. 
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Figuur 3.4.6. Gemiddelde factorscores volgens het schema van 
Ottem per niveaugroep 

Het gemiddelde WAIS Totaal IQ van de groep jong-volwassenen (N = 162; gemiddelde 

chronologische leeftijd =18.5 jaar) uit het psychodiagnostisch databestand bedroeg 84.09, 

met een standaard afwijking van 12.10. Voor het verbale IQ en het performale IQ waren de 

gemiddelden respectievelijk 81.74 (standaarddeviatie: 10.46) en 90.40 (standaarddeviatie: 

14.88). In Figuur 3.4.7. wordt de verdeling van de IQ-scores afgebeeld. 

Het gegeven dat de WAIS bij LVG jong-volwassenen tot IQ-inflatie leidt, wordt door 

de gegevens uit het databestand ondersteund (zie Figuur 3.4.7.). Hoewel ook de 

subtestprofielen van de WAIS tussen de drie niveaugroepen (voor de MR-groep waren geen 

gegevens beschikbaar) onderling verschilden, F(2,170) = 6.54, p_ < 0.01, leek er van een 

afvlakking van het profiel voor de lagere niveau-groepen geen sprake (zie Figuur 3.4.8.). 

Discussie intelligentie-gegevens 

De resultaten met betrekking tot het intelligentieonderzoek samenvattend, is niet direct 

duidelijk geworden waarom aan een IQ-score van een LVG-kind of -jongere zoveel waarde 

wordt gehecht. Voor het verkrijgen van een indicatie voor bepaalde vormen van zorg en 

behandeling speelt het totaal-IQ in veel gevallen nog steeds een doorslaggevende rol. Zo 
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vertoont het subtestprofiel voor de grootste groep LVG-kinderen en -jongeren een grillig 

patroon, waarbij de subtests die sterk met schoolprestaties samenhangen het meest gedrukt 

zijn. Men kan zich afvragen wat de relatie is tussen deze profielen en kenmerken die voor 

doeleinden als indicatiestelling en zorgtoewijzing relevanter zijn. 

50 60 70 80 90 100 110 120 130 

55 65 75 85 95 105 115 125 

WAIS totaal IQ 

Figuur 3.4.7. Verdeling van de WAIS totaalscores 
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Figuur 3.4.8. WAIS subtestscores per niveaugroep (MR: IQ < 50, 
MMR: 50 <= IQ < 70, BR: 70 <= IQ < 85, LD: IQ >=85) 
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De classificatie van subtests door Ottem (1999), op basis van vermoede onderliggende 

cognitieve processen, kan tot een betere interpretatie van IQ-profielen leiden en tot een 

steviger onderbouwing van adviezen op basis van intelligentieonderzoek. Bovendien zijn er 

goede redenen om de stabiliteit van het IQ-getal voor de LVG-groep niet voetstoots aan te 

nemen. De conclusie om de inflatie van de IQ-score bij overgang van de WISC naar de WAIS 

aan de test te wijten is wellicht iets te voorbarig. Indien er inderdaad tevens sprake is van een 

toename van het IQ in de LVG-levensloop (Carvajal et al., 1984; zie tevens Hoofdstuk 2 van 

deze dissertatie) is het vertrouwen in het IQ-onderzoek op jonge leeftijd, op grond waarvan 

beslissingen worden genomen omtrent opleiding, werken en wonen, toch moeilijk 

verdedigbaar. Het advies om dan maar na het 16e levensjaar door te gaan met het afnemen van 

de WISC-RN intelligentietest kan in dit verband toch ook niet als de oplossing gezien 

worden. Men kan zich afvragen in hoeverre de factoren (volgens het schema van Bannatyne 

of van Kaufman) dezelfde betekenis hebben als voor de WISC-normgroepen. Hoewel de 

factorstructuur voor de gehele LVG-groep het klassieke patroon vertoonde, verschilden de 

niveaugroepen in het profiel van de factorscores. De interpretatieve waarde die men 

doorgaans hecht aan de WISC-factorscores is ongefundeerd. De poging van Ottem (1999) om, 

hoewel ad-hoc, inzicht te krijgen in de cognitieve processen die bij het uitvoeren van de 

verschillende subtests een rol spelen is prijzenswaardig. Het maakt de hiaat tussen het 

psychometrische gebruik en het klinische gebruik van een test als de WISC minder groot. 

3.5. Tests voor specifieke cognitieve functies 

In de gangbare klinische psychodiagnostiek binnen instellingen voor LVG-zorg vindt 

naast het intelligentieonderzoek (en persoonlijkheidsonderzoek), ook onderzoek plaats van 

specifieke cognitieve functies. Nu is het in de meeste instellingen nog geen usance specifieke 

functietests vanuit een expliciete (neuro)-psychologische vraagstelling gericht in te zetten. De 

meeste tests worden gebruikt om naast het basis niveauonderzoek aanvullende informatie te 

verkrijgen over cognitieve domeinen als taalfuncties, aandacht- en geheugenfuncties. De tests 

die in dit verband worden ingezet zijn vaak meer op basis van empirische gronden 

geselecteerd dan vanuit een theoretisch model. Een voorbeeld van een batterij van cognitieve 

tests is het PI Neuropsychologisch Onderzoek bij Kinderen (PINOK), ontwikkeld door het 

Paedologisch Instituut te Duivendrecht (Vieijra, König & Schaik, 1994). 

In het vervolg van deze paragraaf worden de resultaten samengevat van de verschillende 

IQ niveaugroepen op een aantal cognitieve functietests. De keuze van de tests is voor een deel 

op arbitraire gronden gemaakt; deze is namelijk gebaseerd op een minimum aantal kinderen 
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waarvoor testdata beschikbaar waren (zie paragraaf 3.1.). Dit heeft geresulteerd in een 

verzameling tests waarmee diverse cognitieve domeinen bestreken worden. Voor vrijwel alle 

tests in deze verzameling geldt dat het in wezen geen zuivere tests van specifieke cognitieve 

functies zijn, andere domeinen van cognitief functioneren dan waarvoor de tests in naam 

bedoeld zijn spelen altijd een rol. Het bedoelde domein waarop een test gericht is moet meer 

worden beschouwd als de 'core business' van de test. Achtereenvolgens komen aan bod: 

- Verbale functies: de Brus 2-minuten test van het technisch lezen 

- Constructieve functies: de Beery Visual-Motor Integration Test 

- Aandacht: de Bourdon-Vos Test 

- Geheugen functies: de Benton Visual Retention Test, de 15 Woorden Test, de Story 

Recall Test (Verhaaltje nazeggen), de Knox Blokken Test 

- Executieve functies: de Trail Making Test, de Complex Figure Test, de Stroop 

Vanwege het ontbreken van testgegevens voor de laagste niveaugroep, de MR-groep, 

zal deze groep verder buiten beschouwing worden gelaten. Tabel 3.5.1. geeft een overzicht 

van de testprestaties van de overige drie niveaugroepen. 

De Bras 2-minuten test van het technische lezen 

De Brus 2-minuten test is een leessnelheidstest, gebaseerd op de Bras 1-minuut test 

(Bras & Voeten, 1973). De test wordt met name in het onderwijs gebruikt om het didactisch 

ontwikkelingsniveau van een kind te kunnen bepalen op het gebied van de technische 

leesvaardigheid. De proefpersoon moet hardop, 'zo snel mogelijk maar zonder fouten te 

maken of woorden over te slaan', een lijst met woorden lezen die in moeilijkheidsgraad 

oplopen van één lettergreep tot maximaal drie lettergrepen. Het aantal correct uitgesproken 

woorden in 2 minuten wordt vergeleken met de gemiddelde prestatie van groepen kinderen 

met oplopende didactische ontwikkelingsniveaus. De uiteindelijke score wordt omgezet in een 

didactisch leeftijdsequivalent (d.l.e.-score), dit is het aantal maanden onderwijs dat gemiddeld 

nodig is om de betreffende score te behalen.1 

15 Een voorbeeld: de gemiddelde leerling haalt een score van 50 op de Brus halverwege groep 5 van de 
basisschool. Deze leerling heeft dus 25 maanden basisonderwijs genoten (gerekend wordt vanaf groep 3 en voor 
een schooljaar worden 10 maanden geteld), het didactische leeftjdsequivalent een ruwe score op de Brus van 50 
is dus 25 (uit: Geelhoed & Vieijra, 1988, pag. 253). 
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Zoals uit Tabel 3.5.1. kan worden opgemaakt is de toename in de gemiddelde d.l.e.-score per 

IQ niveaugroep slechts bescheiden te noemen. De verschillen tussen de groepen onderling 

bleken na toetsing (univariate variantie-analyse, controlerend voor chronologische leeftijd) 

niet significant te zijn. De totaalscore op de Bras correleerde ook niet met IQ. De klinische 

ervaring dat geïnstitutionaliseerde LVG-kinderen hun didactische plafond bereikt hebben met 

een niveau dat overeenkomt met dat van basisschoolkinderen in groep 5 of 6 (met een 

gemiddelde leeftijd van 8 a 9 jaar), wordt door de Brus-data ondersteund. In de Figuren 3.5.1. 

en 3.5.2. wordt dit plafondeffect in beeld gebracht bij testscores tussen 25 en 35, de 

gemiddelde scores voor de zojuist genoemde groepen binnen het basisonderwijs. Op zich is 

dit geen verrassend gegeven, daar leerproblemen het gemeenschappelijke kenmerk van de 

kinderen en jongeren uit alle niveaugroepen is. 

De Beery Visual-Motor Integration Test 

De Beery test (Beery, 1989) bestaat uit een reeks van 24 geometrische figuren, 

oplopend in moeilijkheidsgraad, die door de proefpersoon één voor één moeten worden 

nagetekend. De Beery test pretendeert de ontwikkelingsgraad te meten van de 

visuomotorische intergratieve functie. De ruwe score wordt met behulp van leeftijdsnormen 

omgezet in een standaardscore (met 100 als gemiddelde en 15 als standaardafwijking) vaak 

als aanvulling op het niveauonderzoek afgenomen. De test is genormeerd voor kinderen tot 17 

jaar met 100 als gemiddelde standaardscore en met een standaardafwijking van 15 punten. De 

samenhang van de Beery met het IQ is evident (zie Figuur 3.5.3.), de correlatie tussen beide 

maten was significant, r = .4, g < 0.001. Een univariate variantie-analyse met leeftijd als 

covariaat, gaf een significant groepseffect te zien, F(2,356) = 32.24, p_ < 0.001. Alle 

onderlinge groepsverschillen bleken significant (p < 0.001). 

De Bourdon-Vos Test 

De Bourdon-Vos Test (Vos, 1992) is een selectieve aandachtstaak. Een wit vel papier is 

bedrukt met patroontjes van zwarte stipjes, 33 rijen met 24 patroontjes. Een patroontje kan 

bestaan uit drie stippen, vier stippen of vijf stippen en de configuratie van de stippen verschilt 

per patroon. Zo heeft 50% van de vier-stippen patroontjes de vorm van een vierkant en de 

overige 50% de vorm van een ruit. De proefpersoon wordt gevraagd snel en zo nauwkeurig 

als mogelijk, alleen door de patroontjes bestaande uit vier stippen, een potloodstreepje te 

zetten. Dit dient rij-voor-rij te gebeuren, van linksboven naar rechtsonder. 
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Figuur 3.5.1. Gemiddelde scores (didactisch leefrijdsequivalent) op de 
Bras 2-minuten leestest per niveaugroep 
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Figuur 3.5.2. Gemiddelde scores (didactisch leeftijdsequivalent) op de 
Bras 2-minuten leestest per leeftijdsgroep 
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Figuur 3.5.3. Gemiddelde standaardscore op de Beery Visuomotor 
Integration Test per niveaugroep 

De twee belangrijkste taakvariabelen zijn de snelheid (genormeerde gegevens, met 100 

als gemiddelde standaardscore met een standaardafwijking van 15 punten; hoe hoger de score, 

des te lager het werktempo) en de nauwkeurigheid (met een score-range van -2 veel fouten 

en/of omissies, tot +2 weinig fouten en/of omissies) waarmee de taak wordt uitgevoerd. De 

prestaties van de LVG-jongeren uit het psychodiagnostische databestand worden 

weergegeven in Figuur 3.5.4. en Figuur 3.5.5. 

Een multivariate variantie-analyse, met leeftijd als covariaat, gaf een significant 

groepseffect aan, F(4,332) = 4.89, p_ < 0.01. Univariate analyse liet zien dat er alleen van een 

significant groepseffect sprake was voor de taakvariabele snelheid, F(2,166) = 8.18, rj < 0.01. 

Er was geen sprake van een positieve of negatieve correlatie tussen de beide taakvariabelen 

snelheid en de nauwkeurigheid. 

De Benton Visual Retention Test 

De Benton Visual Retention Test (BVRT; Benton, 1974) is een test voor het non-

verbaal geheugen (mits de visuomotoriek intact is, Evers, Van Vliet-Mulder & Groot, 2000), 

bestaande uit een serie van tien kaarten met geometrische figuren. Op acht van de tien kaarten 

worden meer dan één figuur afgebeeld, meestal twee grote figuren en een klein figuur. 
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Figuur 3.5.4. Snelheidsscore en nauwkeurigheid op de Bourdon-Vos Test 
per niveaugroep 
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Figuur 3.5.5. Nauwkeurigheid op de Bourdon-Vos Test per niveaugroep 

78 



Er zijn drie verschillende maar equivalente series van tien kaarten en vier verschillende 

afnameprocedures. Procedure A, waarop de gegevens in deze paragraaf zijn gebaseerd, laat 

elke kaart tien seconden aan de proefpersoon zien, waarna hij uit het hoofd de afbeelding(en) 

moet natekenen. Bij de afnameprocedure B worden de kaarten slechts vijf seconden getoond. 

Procedure C staat de proefpersoon toe de figuren van het voorbeeld na te tekenen. Bij 

procedure D tenslotte, wordt er na het vertonen van een kaart een periode van vijftien 

seconden ingelast, alvorens de proefpersoon met het (uit het hoofd) natekenen van de 

afbeelding(en) mag beginnen. Het aantal correct uitgevoerde tekeningen en het aantal fouten 

worden apart gescoord. Er worden diverse soorten fouten onderscheiden: weglatingen, 

perseveraties, rotaties, locatie-fouten en vormfouten, iedere tekening kan zo meerdere fouten 

opleveren (Lezak, 1983). De 'goed'- en de 'fout'-score kunnen worden vergeleken met 

normwaarden op grond van leeftijd en IQ. 

De diagnostische gegevens uit het databestand gaven significante correlaties te zien 

tussen de BVRT-variabelen (het aantal correcte en het aantal incorrecte tekeningen) en het IQ. 

De Pearson correlatie coëfficiënten waren respectievelijk r = .512, p_ < 0.001 en r = -.503, p_ < 

0.001. Een multivariate variantie-analyse, waarbij voor leeftijd gecontroleerd werd, leverde 

een significant groepseffect op, F(4,356) = 12.18, p < 0.001. Univariate analyse leidde tot 

significante groepseffecten op subtaakniveau: voor het aantal correcte opgaven was de 

bijbehorende F(2,178)-waarde 27.71 (p_ < 0.001), voor het aantal incorrect uitgevoerd 

opgaven was de F(2,178)-waarde 23.46 (p < 0.001). Alle onderlinge groepsverschillen bleken 

significant op 1%-niveau. De BVRT-resultaten worden afgebeeld in Figuur 3.5.6. 

De 15-Woorden Test 

De 15-Woorden test is in Nederland een vrij algemeen gebruikte en populaire test, 

ontwikkeld om het auditief-verbale lange-termijn geheugen te onderzoeken (Saan & Deelman, 

1986; Bouma, Mulder & Lindeboom, 1996). De onderzoeker leest een lijst met 15 woorden 

hardop voor, waarna de proefpersoon zoveel mogelijk woorden uit die lijst dient op te 

noemen. Deze routine wordt vier keer herhaald. 
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Figuur 3.5.6. BentonVisual Retention Test, het aantal correct 
en incorrect uitgevoerde opgaven per niveaugroep 

Dan wordt de proefpersoon een neutrale vraag voorgelegd (bijvoorbeeld: "wat is de 

naam van de koningin?"), bedoeld om de woorden in het korte-termijn geheugen te 'wissen', 

waarna deze opnieuw moet proberen zoveel mogelijk woorden uit de 15-woordenlijst op te 

noemen (de 'onmiddellijke herinnering'). Na twintig minuten wordt dit nog één keer van de 

proefpersoon gevraagd (de 'uitgestelde herinnering'). De testsessie wordt afgesloten met het 

voorlezen van een lijst van dertig woorden door de onderzoeker (de 'herkenning'), waarvan de 

helft van het aantal woorden uit de 15 woorden van de geheugenlijst bestaat. De proefpersoon 

moet van elk woord aangeven of deze wel of niet in de geheugenlijst voorkwam. Er worden 

drie taakvariabelen afgeleid: het totaal aantal correct gereproduceerde woorden, het aantal 

correct gereproduceerde woorden in de 'onmiddellijke herinnering' -afname en het aantal 

correct gereproduceerde woorden in de 'uitgestelde herinnering' -afname. Er zijn van de 15-

Woordentest twee typen woordenlijsten ontwikkeld: een lijst met woorden met een hoge 

voorstellingsgraad (de 'verbeeldingslijst') en een lijst met woorden met een lage 

voorstellingsgraad (de 'geen verbeeldingslijst') (Bouma, Mulder & Lindeboom, 1996). Er zijn 

genormeerde gegevens beschikbaar waarbij de recall-prestaties worden gerelateerd aan het 

totaal aantal correct gereproduceerde woorden. Analoog aan deze woordenlijsten zijn er twee 

typen 'herkennings'-lijsten. De ruwe scores kunnen in decielscores worden omgezet (Vieijra et 

al., 1994). 

De Figuren 3.5.7. en 3.5.8. geven een beeld van de taakprestaties van de LVG-kinderen 

en -jongeren uit het diagnostisch databestand, gebaseerd op een testafname met woorden met 
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een hoge voorstellingsgraad. Gegevens van 'onmiddellijke herinnering'-afname waren helaas 

in onvoldoende aantallen beschikbaar en ontbreken derhalve in het overzicht en de analyse. 

Multivariate variantie-analyse, met IQ-niveaugroep als tussen-subject factor en leeftijd als 

covariaat, gaf een significant groepseffect te zien, F(6,308) = 3.61, p_ < 0.05. Univariate 

analyse maakte significante groepseffecten zichtbaar voor het totaal aantal correct 

gereproduceerde woorden [F(l,155) = 4.74, p_ < 0.05] en het aantal correct gereproduceerde 

woorden in de 'uitgestelde herinnering' conditie (F(l,155) = 5.35, p_ < 0.01). Op beide 

taakvariabelen waren alleen de verschillen tussen de MMR-groep en de BR-groep significant 

(E < 0.01). 

| totaal aantal 

— woorden 

"*! uitgestelde 

I I I I 1 herinnering 
MMR BR LD 

Groep 

Figuur 3.5.7. Decielscores voor het totaal aantal correct 
gereproduceerde woorden op de 15-Woordentest en het aantal 
correct gereproduceerde woorden bij uitgestelde herinnering per 
niveaugroep 

De Story Recall Test (Verhaaltje navertellen) 

Het onthouden van een kort verhaaltje vraagt meer dan het onthouden van de letterlijke 

woorden waarin het verhaal is opgesteld. De verhaaltjes in de Story Recall Test (waarvan 

meerdere vormen in omloop zijn, als zelfstandige taak of als subtest16), bevatten meer 

informatie dan een persoon in een keer kan onthouden. 

16 Bijvoorbeeld de Logical Memory Test als onderdeel van de Wechsler Memory Scale (Lezak, 1983). 
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Figuur 3.5.8. Decielscores voor het het gemiddeld aantal fouten (vals 
positieven en vals negatieven) op de 15-Woordentest tijdens de 
herkenning afname per niveaugroep 

De taak geeft een indicatie van het semantische korte- en lange-termijn geheugen 

(Lezak, 1983). De onderzoeker leest hardop een kort verhaaltje voor (acht zinnen lang) en de 

proefpersoon moet daarna het verhaal reproduceren in zoveel mogelijk dezelfde woorden. Na 

twintig minuten krijgt de proefpersoon nogmaals de vraag het verhaaltje te reproduceren. De 

scoring is gebaseerd op het aantal thema's waarin het gereproduceerde verhaaltje overeenkomt 

met het origineel. Er zijn alleen normatieve gegevens beschikbaar voor verschillende IQ-

groepen (IQ's < 90, IQ's tussen 90 en 110, IQ's > 110) en voor verschillende leeftijdsgroepen 

(jonger dan 16 jaar, tussen 16 en 45 jaar, ouder dan 45 jaar) (Vieijra et al., 1994). 

De IQ-niveaugroepen uit het diagnostisch databestand verschilden niet op de Story 

Recall Test. De gemiddelde score van alle groepen lag boven het zevende deciel (zie Figuur 

3.5.9.). 
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Figuur 3.5.9. Gemiddelde decielscores op de 
Story Recall Test (Verhaaltje navertellen) per niveaugroep 

De Knox Blokken Test 

Op een plankje zijn in een rij vier houten blokjes bevestigd. De proefpersoon dient de 

onderzoeker na te doen die de blokjes volgens voorgeschreven patronen aanraakt. De 

patronen worden steeds langer en complexer. Hoewel de Knox Blokken Test ook wel als een 

test voor het meten van het visuele geheugen wordt beschouwd (zie bijvoorbeeld Bouma et 

al., 1996), wijzen onderzoeksgegevens uit dat het bij deze taak meer gaat om het onthouden 

van tijdsgerelateerde, sequentiële informatie en daarmee meer een beroep doet op linker-

hemisferische dan rechter-hemisferische processen (zie Lezak, 1983). Er zijn normatieve 

standaardscores (T-scores) beschikbaar voor verschillende leeftijdsgroepen. 

Een univariate variantie-analyse, met leeftijd als covariaat, op de data uit het 

psychodiagnostisch databestand, leverde een significant groepseffect op [F(2,160) = 12.38, g 

< 0.001]. Tussen de niveaugroepen onderling bleek alleen het verschil tussen de MMR-groep 

en de BR-groep significant (p. < 0.001). De resultaten worden weergegeven in Figuur 3.5.10. 
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Figuur 3.5.10. Gemiddelde T-score op de Knox Blokken Test 
per niveaugroep 

De Trail Making Test 

De Trail Making Test (TMT) werd in eerste instantie gebruikt om visueel-conceptuele 

en visuomotorische functies te meten (Lezak, 1983). Later werd de TMT steeds meer ingezet 

als een planningstaak (Das, Naglieri & Kirby, 1994; Boller, Traykov, Dao-Castellana, 

Fontaine-Dabernard, Zilbovicius, Rancurel, Pappata & Samson, 1995; Burgess, 1997). De test 

bestaat uit twee gedeelten. Deel A bestaat uit een blad papier met omcirkelde getallen, 

oplopend vanaf het getal 1. De proefpersoon dient met een potlood de oplopende 

getallenreeks te volgen door ("zo snel als hij kan, zonder zijn potlood van het papier te 

nemen", Lezak, 1983) steeds een lijn te trekken van de ene cirkel naar de volgende cirkel (van 

1 naar 2 naar 3 et cetera). In deel B is de instructie gelijkluidend maar wisselen op het 

testformulier getallen en letters elkaar af. De proefpersoon moet door het trekken van een 

potloodlijn nu in afwisseling van getallen en letters de oplopende reeks volgen (van 1 naar A 

naar 2 naar B naar 3 et cetera). De snelheid waarmee de delen A en B worden uitgevoerd kan 

worden omgezet in percentielscores aan de hand van normgegevens (op basis van 

leeftijdsgroepen; Vieijra et al., 1994). 

Een significant groepseffect op de gemiddelde percentielscore werd zichtbaar met een 

multivariate variantie-analyse (met leeftijd als covariaat) van de TMT-gegevens uit het 

psychodiagnostisch databestand, F(4,348) = 8.02, rj < 0.001. Univariate analyse gaf 

as 

X 
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significante groepseffecten te zien voor zowel de TMT A [F(2,174) = 9.05, p < 0.001], als 

voor de TMT-B [F(2,174) = 15.08, p < 0.001]. Met betrekking tot deel A van de TMT was 

alleen het verschil tussen de MMR-groep en de BR-groep significant (p < 0.01), voor deel B 

bleken alle onderlinge groepsverschillen significant (p < 0.01). Post-hoc analyses (t-tests voor 

gepaarde steekproeven) maakten significante verschillen zichtbaar tussen de gemiddelde 

percentielscores van deel A en deel B per niveaugroep, met p < 0.001, p < 0.001 en p < 0.05, 

voor respectievelijk de MMR-groep, de BR-groep en de LD-groep. Deze resultaten 

suggereren dat de beide delen van de TMT op verschillende cognitieve processen een beroep 

doen. Op deel A benaderen de twee hoogste niveaugroepen het gemiddelde prestatieniveau 

voor hun leeftijdsgroep (boven het 40e percentiel) en blijft alleen de laagste niveaugroep 

achter. Op deel B worden de prestatieniveaus van de groepen verder uit elkaar getrokken en 

blijven ook voor de hoogste niveaugroep onder het 40e percentiel ten opzichte van hun 

leeftijdsgenoten (zie Figuur 3.5.11.) 
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Figuur 3.5.11. Gemiddelde percentielscores op de Trailmaking 
Test per niveaugroep 

De Complex Figure Test 

Het testmateriaal van de Complex Figure Test (CFT) bestaat uit een voorbeeldplaat met 

daarop in zwart-wit afgedrukt de complexe figuur van Rey's complex figure (zie Figuur 

3.5.12.). De eerste opdracht is het natekenen van deze figuur aan de hand van het voorbeeld 

(de 'kopieer' conditie). Hierna wordt het voorbeeld verwijderd en wordt van de proefpersoon 
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verlangd de figuur nogmaals te tekenen, maar nu uit het hoofd (de 'onmiddellijke herinnering' 

conditie). Na een periode van twintig minuten wordt de proefpersoon een laatste keer 

gevraagd de figuur te tekenen (de 'uitgestelde herinnering' conditie). Voor de taakprestaties in 

de drie condities worden percentielscores berekend aan de hand van normgegevens (op basis 

van leeftijdsgroepen). De complexe figuur werd ontworpen om perceptuele organisatie- en 

visuele geheugenprocessen te onderzoeken (Lezak, 1983). Factor analytische studies vonden 

hoge ladingen voor de 'kopieer' conditie en de 'onmiddellijke herinnering' conditie op de 

factoren Mentale Planning en Mentale Organisatie (beide aspecten van executieve functies) en 

voor de 'uitgestelde herinnering' conditie op de factor Visueel Geheugen (zie voor een 

overzicht van deze studies Bouma et al., 1996). 

Figuur 3.5.12. De complexe figuur van Rey (Osterrieth, 1944) 

Een multivariate variantie-analyse met niveaugroep als tussen-subject factor en leeftijd 

als covariaat, resulteerde in een significant groepseffect, F(4,422) = 19.52, p_ < 0.001. 

Univariate analyse resulteerde in significante groepseffecten voor de "kopieer'-conditie 

[£(2,211) = 44.16, E < 0.001] en voor de 'uitgestelde herinnering' conditie [F(2,211) = 25.85, 

p. < 0.001]. Alle onderlinge groepsverschillen waren significant (p. < 0.001). Post-hoc analyse 

van de binnen-subject verschillen tussen de gemiddelde percentielscores voor de Tcopieer'-

conditie en de 'uitgestelde herinnering' conditie (gegevens met betrekking tot de 

'onmiddellijke herinnering' conditie waren niet beschikbaar), waren alle, zonder uitzondering, 

significant op 1%-niveau. De resultaten worden weergegeven in Figuur 3.5.13. De 
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significante correlatie tussen de scores in de 'kopieer'-conditie en die in de 'uitgestelde 

herinnering-conditie, r = .65, 2 < 0.001, wijzen mogelijk op een gemeenschappelijke 

onderliggende factor. Het is niet onwaarschijnlijk dat een goede planningsstrategie ten 

grondslag ligt aan een optimale geheugenprestatie in de 'uitgestelde herinnering' conditie. 
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Figuur 3.5.13. Gemiddelde percentielscores op de Complex 
Figure Test (CFT) voor de kopieer conditie en de uitgestelde 
herinnering conditie per niveaugroep 

De Stroop Test 

De Stroop test (Stroop, 1935) pretendeert cognitieve processen als mentale flexibiliteit 

en inhibitiecontrole te meten (Bouma et al., 1996). Voor een optimale prestatie op deze test 

moet men in staat zijn de perceptuele instelling aan te passen aan veranderende taakeisen. De 

Nederlandse versie van de test (Hammes, 1971) omvat drie kaarten met elk 100 stimuli, 

gerangschikt in een matrix van 10 bij 10 stimuli. Op kaart I (de "Woordkaart') zijn de namen 

van de kleuren blauw, groen, rood en geel in een gerandomiseerde volgorde in het zwart 

afgedrukt. De stimuli op kaart II (de 'Kleurkaart') zijn rechthoekige vlakjes in de vier kleuren, 

ook weer in een gerandomiseerde volgorde afgedrukt. Kaart III (de 'Kleur-Woordkaart') is 

identiek aan kaart I, maar nu zijn de kleurnamen afgedrukt in een van de drie daarvan 

afwijkende kleuren. De proefpersoon moet eerst de Woordkaart zo snel mogelijk hardop 
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voorlezen. Vervolgens moet hij de gekleurde vlakjes op de Kleurkaart zo snel mogelijk 

hardop benoemen. Tenslotte moet hij de kleuren waarin woorden van de Kleur-Woordkaart 

zijn gedrukt zo snel mogelijk benoemen. De kaarten I en II fungeren als controle condities 

voor kaart UI. Op deze laatste kaart moet de proefpersoon de geautomatiseerde leesrespons 

onderdrukken ten faveure van een minder geautomatiseerde respons, namelijk het benoemen 

van kleuren. De vertraging die op kaart UI optreedt ten opzichte van de kaarten I en II 

(uitgedrukt in een decielscore aan de hand van leeftijdsnormen) wordt verklaard uit 

interferentie van de onderliggende cognitieve processen. Het adequaat omgaan met deze 

vormen van interferentie wordt ook wel als een indicatie beschouwd van executieve functies 

of frontale processen. (Lowe & Rabbitt, 1997; Parkin, 1997). 

De resultaten van de LVG-kinderen en -jongeren uit het psychodiagnostisch databestand 

worden afgebeeld in Figuur 3.5.14. Een univariate variantie-analyse, met niveaugroep als 

tussen-subject factor en leeftijd als covariaat, leverde geen significant groepseffect op 

[F(2,155) = 2.22, p_ = 0.112], alleen het onderlinge groepsverschil tussen de MMR-groep en 

de BR-groep bleek significant (p < 0.05). 
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Figuur 3.5.14. Gemiddelde decielscore op de Stroop test per 
niveaugroep 
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Samenvattende analyses 

Om de verschillen tussen de niveaugroepen beter te kunnen vergelijken worden in 

Figuur 3.5.15. alle gemiddelde testprestaties per niveaugroep in z-scores afgebeeld. De 

resultaten van de variantie-analyses worden samengevat in Tabel 3.5.2. 

Tests 

Figuur 3.5.15. Gemiddelde testprestaties per niveaugroep 

Van de zeventien afhankelijke variabelen laten er zes groepsverschillen zien 

overeenkomstig de drie onderzochte niveaugroepen: MMR < BR < LD. Om te beoordelen in 

hoeverre deze bevinding verklaard wordt door een sterke samenhang van de betreffende 

variabelen met het IQ, is een multipele regressie-analyse (stepwise) uitgevoerd met de 

zeventien taakvariabelen als onafhankelijke variabelen en IQ als afhankelijke variabele. Twee 

variabelen bleken een goede voorspellende waarde te hebben, in volgorde van importantie: de 

variabele Tcopieer' van de Complex Figure Test en de variabele 'goed-score' van de Benton 

Visual Retention Test. Hoewel het datamateriaal beperkt was in de zin dat er nauwelijks 

kinderen waren met meetpunten op alle variabelen (de regressie-analyse kon alleen met het 

paarsgewijs uitsluiten van cases met missing values worden uitgevoerd; bovendien werden de 

groepen alleen onderling vergeleken, controlegroepen met kinderen zonder leerproblemen 

ontbraken), lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het IQ niet als de grootste gemene deler 

gezien mag worden. 
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Welke verdere conclusies kunnen nu uit de gepresenteerde testresultaten worden 

getrokken? Alleerst is er een aantal tests waarop de niveaugroepen zich niet of nauwelijks 

onderscheiden. Dit kunnen tests zijn die even zwak of juist even sterk worden uitgevoerd. De 

Brus 2-minuten leestest laat zien dat de leerstoornis de grootste gemene deler is voor alle 

niveaugroepen. Een gemiddeld didactisch ontwikkelingsniveau van 25 maanden is 

kenmerkend voor zowel de MMR-groep, de BR-groep als van de LD-groep (de score-range 

en derhalve de standaardafwijkingen zijn in de drie groepen evenwel vergelijkbaar groot!). 

Tabel 3.5.2. Verschillen tussen de niveaugroepen op diverse cognitieve tests 
Tests 

Brus 
Beery 
Bourdon 

Benton 

15-Woordentest 

Story recall 

Knox Blokken 
Trailmaking 

Complex Figure Test 

Stroop 

Afhankelijke variabelen 

d.l.e. 
Standaardscore 
Standaardscore 
Nauwkeurigheid 
Goed-score 
Fout-score 
Aantal woorden decielscore 
Uitgest. herinnering decielscore 
Herkenning ruwe score 
Onmiddellijke herinnering 
Uitgestelde herinnering 
T-score 
TMT A percentielscore 
TMT B percentielscore 
Kopieer percentielscore 
Uitgest. herinnering perc. score 
Decielscore 

VariantH 

df 

3,106 
2,356 
2,166 
2,166 
2,178 
2,178 
1,155 
1,155 
1,155 

4,204 

2,160 
2,174 
2,174 
4,422 
4,422 
2,155 

:-analyset 

F 

00.64 
32.24** 
08.18** 
02.46 
27.71** 
23.46** 
04.74* 
05.35** 
02.00 

00.36 

12.38** 
09.05** 
15.08** 
44.16** 
25.85** 
02.22 

Onderlinge 
groepsverschillen 

-
MMR < BR < LD** 

MMR < BR** 
MMR < BR* 

MMR < BR < LD** 
MMR < BR < LD** 

MMR < BR** 
MMR < BR** 

MMR < BR** 
MMR < BR** 

MMR < BR < LD** 
MMR < BR < LD** 
MMR < BR < LD** 

MMR < BR* 

t Test voor groepsverschillen 
*p<0.01,**E< 0.001 

De resultaten op de Story Recall test en de recognitie van de 15-Woordentest geven 

echter een vergelijkbaar goed prestatieniveau van de drie niveaugroepen aan. Lange-termijn 

geheugenproblemen, met name als het gaat om het opslaan en terughalen van semantische 

informatie, zijn op grond van deze gegevens niet kenmerkend gebleken voor LVG-kinderen, 

of in ruimere zin, voor kinderen en jongeren met leerproblemen. Dit is een bevestiging van de 

onderzoeksliteratuur over het lange-termijn geheugen bij licht verstandelijk gehandicapten 

(zie Hoofdstuk 2, paragraaf 2.5.3. van deze dissertatie). Tegen de verwachting in was het 

resultaat op de nauwkeurigheidsvariabele van de Bourdon-Vos aandachtstaak, de kwalitatieve 

maat voor visuele selectieve aandacht. De groepen verschilden onderling wel op de 

snelheidsvariabele van deze taak, maar maakten niet meer fouten dan hun chronologische 

leeftijdsgenoten. Van het inwisselen van de snelheid voor de nauwkeurigheid waarmee de 

taak wordt uitgevoerd (het 'speed-accuracy tradeoff effect') waren geen aanwijzingen: er was 
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geen sprake van een samenhang tussen beide Bourdon-variabelen. Wellicht dat de prestaties 

op de Bourdon-Vos begrepen moeten worden in het licht van het onderscheid tussen 

cognitieve processen die bewuste inspanning vereisen en inspanningsloze, geautomatiseerde 

processen (zie Hoofdstuk 2, paragraaf 2.4.2. van deze dissertatie). De leeftijdsadequate 

prestatie als het gaat om de nauwkeurigheid vraagt van de LVG-kinderen meer inspanning, 

wat tot uitdrukking komt in een lager werktempo. De visuele configuraties (stippenpatronen) 

zouden bij LVG-kinderen dan minder geautomatiseerde herkenningsresponsen opleveren. Dit 

kan getoetst worden met een visuele selectieve aandachtstaak met minder abstracte stimuli 

(bijvoorbeeld de Brabantse Symbolen Test, Van der Kroef, 1990). 

De taakvariabelen die los van de intelligentie de drie niveaugroepen het sterkst 

onderscheidden waren: de snelheidsvariabele van de Bourdon-Vos test voor visuele selectieve 

aandacht, het totaal aantal onthouden woorden en de delayed recall van de 15-Woordentest, 

Deel B van de Trailmaking Test, de delayed recall van de Complex Figure Test en de 

standaardscore van de Beery VisuoMotor Integration Test. Het werkgeheugen lijkt de 

gemeenschappelijke factor van de 15-Woorden Test, de Trailmaking Test en de Complex 

Figure Test. Miyake, Friedman, Emerson, Witzki en Howerter (2000) spreken in dit verband 

over een component van de executieve functies, welke ze omschrijven als 'het bijwerken en 

controleren van de inhoud van het werkgeheugen' (zie tevens Hoofdstuk 2, paragraaf 2.6. van 

deze dissertatie). 

Om een indicatie te verkrijgen voor een gemeenschappelijke onderliggende cognitieve 

functie vanuit het diagnostisch materiaal, werd de correlatiematrix van de zes Ottem-factoren, 

waarbij een onderscheid in cognitieve functies wordt verondersteld (zie paragraaf 3.4. van dit 

Hoofdstuk), en de zojuist aangegeven variabelen van de 15-Woorden Test, de Complex 

Figure Test en de Trailmaking test nader bekeken met een stapsgewijze uitgevoerde 

discriminant-analyse. De enige factor waarmee de drie cognitieve tests (bescheiden, maar 

significant) correleerden was de NTP-factor (nonverbale transformatie van procedurele 

informatie). 

3.6. Conclusies 

De belangrijkste conclusies die uit de analyses van de psychodiagnostische data van de 

LVG-kinderen en -jongeren te trekken zijn, kunnen in drie thema's onderverdeeld worden: (i) 

de kwestie van het bepalen van het intelligentieniveau, (ii) de inzichten die met het meten van 

specifieke cognitieve functies verkregen werden en (iii) de wijze waarop het onderzoek van 
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cognitieve vaardigheden bij LVG-kinderen en -jongeren, het onderwerp van deze dissertatie, 

het best ondernomen kan worden. 

Alvorens op deze thema's nader in te gaan, dient er eerst een aantal kanttekeningen 

gemaakt te worden. Zo waren er de beperkingen die het beschikbare databestand met de 

psychodiagnostische gegevens op de analyse-mogelijkheden legde. Zo was het niet mogelijk 

om een overall factor-analyse uit te voeren om de samenhang tussen de diverse tests te 

kunnen beoordelen. Teveel kinderen en jongeren hadden te weinig gemeenschappelijke 

testscores, de IQ-score uitgezonderd. Behalve de in de inleiding tot dit hoofdstuk aangevoerde 

praktische oorzaak hiervoor (te weinig tijd voor dataverzameling in de instellingen), zou het 

ook te maken kunnen hebben met het ontbreken van een diagnostisch onderzoeksmodel voor 

het meten van cognitieve functies. Veel tests en taken worden op ad-hoc basis ingezet, 

waarbij de kwalitatieve analyse (hoe worden de testopdrachten uitgevoerd, wat zijn relatief 

sterke en zwakke punten in het cognitieve profiel van dat ene kind?) meer centraal staat dan 

het kwantitatief meten van prestaties met genormeerde tests (zoals met de klassieke 

neuropsychologische testbatterijen als de Halstead-Reitan en de Luria-Nebraska het geval 

was; zie tevens Kolb & Wishaw, 1990). Desondanks geven de in dit hoofdstuk beschreven 

testgegevens aanleiding tot het trekken van een aantal voorlopige conclusies over het 

cognitief functioneren van LVG-kinderen en -jongeren, gesteund door het gegeven dat de 

LVG-steekproef redelijk representatief bleek voor de landelijke LVG-instellingspopulatie (zie 

de Tabellen 3.2.1. en 3.2.2.). 

Ook werd een opvallend hiaat geconstateerd in de registratie van kenmerken van LVG-

kinderen en -jongeren: het ontbreken van systematische gegevens over de 

opvoedingsgeschiedenis, zoals informatie over de gezinsomstandigheden, opvoedingsstijlen 

en sociaal-economische factoren. Hoewel dit een onderwerp is dat strikt genomen buiten het 

kader van deze dissertatie valt, is het in dit hoofdstuk over de kenmerken van LVG-kinderen 

en -jongeren toch het vermelden waard, daar met achtergrondinformatie de kenmerken een 

bodem kunnen krijgen.17 Alleen de extreem negatieve factoren worden geregistreerd 

(kindermishandeling, incest, ernstige verwaarlozing), maar ook hierbij is geen sprake van een 

duidelijke systematiek (zie Musegaas & Zwart, 1999). Een betere kennis van deze factoren, 

waarvan men toch veronderstelt dat deze een belangrijke rol spelen, zo niet in het ontstaan 

dan toch zeker in de verdere ontwikkeling van de cognitieve problemen van LVG-kinderen en 

-jongeren (zie Hoofdstuk 2 van deze dissertatie), had wellicht een betere differentiatie van de 

17 Het gaat hierbij om het systematisch registreren van achtergrondgegevens; deze gegevens spelen in de 
klinische begeleiding en behandeling vanzelfsprekend wel een belangrijke rol. 
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LVG-populatie mogelijk gemaakt dan de in dit hoofdstuk gehanteerde indeling op basis van 

het globale intelligentieniveau. 

Het bepalen van het intelligentieniveau 

Het eerste thema dat door de analyses naar voren komt betreft het bepalen van het 

intelligentieniveau bij LVG-kinderen en -jongeren. Het eerste probleem dat zich hierbij 

aandient is het ontbreken van een duidelijk criterium om het IQ-niveau te bepalen. Dit lijkt 

een triviaal probleem, aangezien het IQ toch niet anders is dan de totaalscore op een 

intelligentietest. Toch blijken de begrippen 'IQ' en 'Licht Verstandelijk Gehandicapt' niet altijd 

volgens de betreffende definities gehanteerd te worden (zie Hoofdstuk 1, paragraaf 1.3. van 

deze dissertatie) en lijken soms zelfs als synoniemen te worden gebruikt. De niveaugegevens 

die ten behoeve van de Landelijke Registratie Zorg- en Dienstverlening aan mensen met een 

verstandelijke handicap (LRZ) worden geregistreerd, zijn om deze laatste reden weinig 

betrouwbaar en leiden tot een grove onderschatting van het intellectueel potentieel van de 

LVG-populatie. Even zo belangrijk is de vraag naar de meetequivalentie van de IQ-tests die 

het meest bij LVG-kinderen en -jongeren worden ingezet. De gegevens uit het diagnostische 

databestand ondersteunen de opvatting dat het gebruik van de WAIS tot geflatteerde IQ-

scores leidt bij LVG-jong-volwassen. De conclusie dat deze IQ-toename veroorzaakt wordt 

door een test-artefact (meten beide instrumenten wel hetzelfde?) vinden Carvajal et al. (1986) 

onvoldoende. Ook bij een herhaalde afname van de WAIS bleef er in hun studie sprake van 

een toename. De auteurs vragen zich dan ook af in hoeverre intelligentie bij LVG-populaties 

als een stabiele menselijke 'trek' kan worden beschouwd. 

De gegevens uit het psychodiagnostisch databestand geven ook aan dat men in het 

interpreteren van WISC-profielen bij LVG-kinderen en -jongeren niet klakkeloos de klassieke 

typeringen a la Bannatyne en/of Kaufman kan hanteren. Niet alleen is een dergelijk gebruik 

van deze factor-schema's per definitie twijfelachtig, men gaat ermee voorbij aan de 

empirische achtergrond van deze test. Tevens komen uit de analyses verschillende 

factorprofielen per niveaugroep naar voren naast verschillen in de relatieve gewichten en in de 

samenstellingen van de factoren. Een schema als dat van Ottem (1999) geeft meer handvatten 

om WISC-profielen te duiden in termen van onderliggende cognitieve processen. De 

verschillen in factorprofielen tussen de niveaugroepen, die zich ook met Ottems schema 

voordoen, kunnen nu meer worden geïnterpreteerd in termen van verschillen in cognitieve 

processen, waarmee de klinische relevantie van het intelligentieonderzoek toeneemt. Een 

eerste aanwijzing voor de waarde van het schema was dat de factor die binnen het schema de 
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hoogste differentiërende waarde bezit met betrekking tot de niveaugroepen, ook het meest 

gerelateerd bleek aan de meest differentiërende afzonderlijke psychodiagnostische taken. 

Het meten van specifieke cognitieve functies 

Welke lessen kunnen nu worden getrokken uit de testgegevens van de LVG-kinderen en 

-jongeren? Hiermee wordt teruggekomen op de vraag of het IQ de dominerende factor is in zo 

niet alle, dan toch de meeste testprestaties. Het materiaal wijst uit dat de meeste tests meer 

informatie geven dan van het algemeen intellectueel functioneren alleen. Er bleek niet alleen 

sprake te zijn van aanzienlijke variaties in sores per test binnen de niveaugroepen (vergelijk 

de standaardafwijkingen in Tabel 3.5.1.), tevens waren de verschillen tussen de 

niveaugroepen testafhankelijk. Bij slechts twee van de in totaal zeventien verschillende 

taakvariabelen (van de in totaal tien geanalyseerde tests) bleek er een duidelijke overlap met 

het IQ in het onderscheiden van de drie in de analyses opgenomen niveaugroepen: de kopieer-

variabele van de Complex Figure Test en de goed-score van de Benton Visual Retention Test. 

Een aantal van de overige taakvariabelen bleek geen onderscheid te kunnen aanbrengen 

tussen de drie niveaugroepen, of vanwege een overall zwakke prestatie op de test (de Brus 2-

minuten leestest), of vanwege redelijke tot goede prestaties (de Story Recall test, recognitie 

van de 15-Woorden Test en de nauwkeurigheidsmaat van de Bourdon-Vos test voor visuele 

selectieve aandacht). De resultaten met de Brus 2-minuten leestest kunnen vanzelfsprekend 

als een indicatie worden gezien van het gemeenschappelijke leerprobleem van de 

niveaugroepen. De bevinding dat voor de drie niveaugroepen het didactisch plafond rond de 

25 maanden ligt is een nader onderzoek waard. De prestaties op de Story Recall test en op de 

15-Woordentest zijn een indicatie voor de eerder gerapporteerde intacte lange-termijn 

geheugenfuncties bij licht verstandelijk gehandicapten (Zie Hoofdstuk 2 van deze dissertatie). 

Tenslotte waren er taakvariabelen met een eigen, deels gemeenschappelijk discriminerend 

vermogen: de snelheidsvariabele van de Bourdon-Vos test voor visuele selectieve aandacht, 

het totaal aantal onthouden woorden en de delayed-recall van de 15-Woordentest, Deel B van 

de Trailmaking Test, de delayed-recall van de Complex Figure Test en de standaardsscore van 

de Beery VisuoMotor Integration Test. De variabelen van de 15-Woordentest, de Complex 

Figure Test en de Trailmaking Test hebben een component van wat men de laatste jaren in de 

onderzoeksliteratuur aanduidt met de term 'executieve functies', namelijk het werkgeheugen. 

Voor het trage werktempo op de Bourdon-Vos test werd in een vorige paragraaf als verklaring 

aangevoerd dat de visuele stimuli in deze test bij LVG-kinderen minder geautomatiseerde 

herkenningsresponsen oproepen dan bij kinderen met een gemiddelde intelligentie. De 
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'unieke' (onafhankelijk van het IQ) variantie van de Beery VisuoMotor Integration test vraagt 

om een nadere verklaring. Opvallend is dat deze taak grosso modo minder goed wordt 

uitgevoerd door LVG-kinderen en -jongeren dan de kopieer-taak van de Complex Figure Test. 

Schijnbaar werkt de mentale set of instelling die zich bij de Beery vormt door de langzaam 

oplopende moeilijkheidsgraad van de na te tekenen figuren in het nadeel. Indien dit het geval 

is (gemakkelijk te toetsen door de complexe figuren van de Beery als losse taken aan te 

bieden), dan zou het gaan om het kunnen veranderen van de mentale instelling, dus opnieuw 

om een executieve functie-probleem. 

Onderzoek van cognitieve vaardigheden bij LVG-kinderen en -jongeren 

De conclusies uit dit hoofdstuk en het vorige hoofdstuk (het literatuuroverzicht) geven 

aanleiding tot de volgende probleemstelling: (i) intelligentie-tests maken niet zoveel duidelijk 

over de onderliggende cognitieve vaardigheden van LVG-kinderen; (ii) gericht onderzoek 

naar specifieke cognitieve functies bij LVG-kinderen (aandacht, geheugen) is schaars en de 

uitkomsten zijn niet eenduidig; (iii) de kernproblemen lijken zich toe te spitsen op cognitieve 

processen die zich met het begrip 'executieve functies' laten samenvatten; (iv) in de huidige 

neuropsychologische instellingsdiagnostiek ontbreekt het aan een theoretisch model om de 

cognitieve functies van LVG-kinderen in kaart te brengen; (v) (aanvullend:) tevens zijn er 

nauwelijks tests voorhanden waarmee op een systematische manier klinische ervaring is 

opgedaan om specifieke cognitieve functies bij LVG-kinderen te meten. Deze dissertatie kan 

als een poging beschouwd worden om de gesignaleerde hiaten op te vullen. In de volgende 

hoofdstukken wordt een aantal studies beschreven naar specifieke cognitieve functies bij 

LVG-kinderen en -jongeren. Het 'Planning-Attention-Simultaneous-Successive (PASS) 

model' van Das et al. (1994) heeft model gestaan voor de selectie van de cognitieve 

onderzoeksdomeinen, waarbij de nadruk ligt op aandachtsfuncties en planningsfuncties 

(inclusief de sociale cognitie), 'de functionele eenheden die in de klinische LVG-praktijk het 

meest in het oog springen' (Hoofdstuk 1 van deze dissertatie). Het literatuuronderzoek en de 

analyses verricht op het psychodiagnostische materiaal, heeft deze klinische praktijkervaring 

op vele punten bevestigd. Problemen op het gebied van executieve functies lijken de 

problemen op de meer basale cognitieve gebieden te verklaren. De eerste studies bestrijken 

het domein van de aandachtsprocessen, de laatste studies die van executieve functies en 

sociale cognities. Het systematisch kunnen inzetten van de cognitieve tests in de klinische 

praktijk was, waar mogelijk, een criterium om een test binnen een domein als onderzoekstaak 

op te nemen. 
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