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Hoofdstuk 4. Twee voorstudies: selectieve aandacht en geheugenprocessen bij licht 
verstandelijk gehandicapte kinderen18 

4.1. Inleiding 

Twee voorstudies waren de aanzet tot een aantal onderzoeken bij LVG-kinderen en -jongeren 

op het gebied van specifieke cognitieve functies. In de termen van het 'Planning-Attention-

Simultaneous-Successive (PASS) model' van Das, Naglieri en Kirby (1994) richtten deze 

voorstudies zich met name op de eerste functionele eenheid: de aandachtsfuncties (zie Figuur 

1.4.1. in Hoofdstuk 1 van deze dissertatie). Voor dit doel werden taken geselecteerd waarmee 

aandachtsprocessen waren onderzocht bij kinderen met psychopathologische aandoeningen 

(ADHD en gedragstoornissen, Van der Meere, Hughes, Borger & Sallee, 1995), kinderen met 

autisme / PDD-NOS (Althaus et al., 1996) en kinderen met phenylketonuria (pku), een 

metabolische stoornis (Stemerdink, 1996). 

Op basis van literatuuronderzoek (zie Hoofdstuk 2 van deze dissertatie) en analyse van 

de psychodiagnostische gegevens van licht verstandelijk gehandicapte (LVG) kinderen en -

jongeren (zie Hoofdstuk 3 van deze dissertatie) werd de suggestie gewekt dat basale 

cognitieve functies bij deze kinderen intact lijken en het vooral de hogere cognitieve functies, 

de 'frontaal-functies', zijn waarbij zich de problemen voordoen. Deze suggesties worden 

verder onderzocht in de onderzoeken die in dit hoofdstuk worden beschreven. 

4.2. Selectieve aandacht bij licht verstandelijk gehandicapte kinderen: 
de invloed van irrelevante stimuli op de snelheid van reageren 

In de eerste voorstudie werden selectieve aandachtsprocessen onderzocht met een taak 

die ontwikkeld is binnen het Eriksen 'flanker-noise' paradigma (Eriksen & Schultz, 1979). 

Onderzocht werd in hoeverre LVG-kinderen gevoeliger zijn voor interfererende irrelevante 

informatie dan hun leeftijdsgenoten met een gemiddelde intelligentie. 

4.2.1. Inleiding 

Er worden geen eenduidige verbanden gevonden tussen het mentale 

ontwikkelingsniveau van een (licht) verstandelijk gehandicapt kind en de ontwikkelingsgraad 

van cognitieve functies als bijvoorbeeld aandacht, geheugen en metacognitie (Bebko, J.M. & 

Met dank aan Nanke Stemerdink, Popke Harder, Dirk-Jan van der Meer, Jaap van der Meere en J-ex 
Kalveiboer. 
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Luhaorg, H., 1998; Iarocci, G. & Burack, J.A., 1998). Gericht onderzoek naar deze functies 

kan tot een beter begrip leiden van de cognitieve vaardigheden van verstandelijk gehandicapte 

kinderen en daarmee tot een beter zicht op de begeleidings- en behandelingsmogelijkheden 

voor deze kinderen. In dit onderzoek wordt het presteren van licht verstandelijk gehandicapte 

kinderen op selectieve aandachtstaken nader onderzocht. 

In de onderzoeksliteratuur vindt men in toenemende mate aanwijzingen dat kinderen 

met een verstandelijke handicap minder presteren op selectieve aandachtstaken dan kinderen 

met een gemiddeld intellectueel niveau (zie voor een literatuuroverzicht Pearson, Norton & 

Farwell, 1997). Het merendeel van de onderzoeken geeft aan dat verstandelijk gehandicapte 

kinderen meer afgeleid worden door irrelevante informatie en bovendien meer geneigd zijn op 

afleidende stimuli te reageren. Zo zijn deze kinderen minder in staat om de aandacht te richten 

op de relevante informatie in een leeropdracht (bijvoorbeeld het leren discrimineren tussen 

stimuli; Ullman & Routh, 1971) en lijken meer moeite te vertonen de reacties op irrelevante 

stimuluskenmerken te onderdrukken (Ellis, Woodley-Zanthos, Dulaney & Palmer, 1989) dan 

niet geretardeerde kinderen. Het is echter niet duidelijk of kinderen met alleen een lichte 

verstandelijke handicap (LVG-kinderen) dezelfde problemen vertonen. 

Het doel van deze studie is het onderzoeken van de prestaties van LVG-kinderen op een 

taak waarmee selectieve aandacht wordt gemeten. In navolging van Merrill en O'Dekirk 

(1994) werd een 'flanking-noise'-paradigma (Eriksen & Schultz, 1979) als uitgangspunt 

gebruikt. In het onderzoek van Merrill en O'Dekirk naar selectieve aandachtstekorten bij 

verstandelijk gehandicapte volwassenen kregen de deelnemers aan het experiment in het 

centrum van het visuele veld een stimulus te zien waarop gereageerd diende te worden 

(bijvoorbeeld door het indrukken van een bepaalde knop). Deze stimulus werd echter 

geflankeerd door afleidende stimuli (de 'flanking-noise')- De flankerende stimuli waren 

letters of cijfers die identiek aan de centrale stimulus waren (de identieke stimulusreeks), of 

tot dezelfde categorie behoorden (gelijke reeks), of tot een andere categorie (ongelijke reeks). 

Tevens werden de afstanden tussen de centrale en flankerende stimuli gevarieerd. De 

deelnemers aan het experiment reageerden trager op de ongelijke reeksen dan op de identieke 

reeksen, maar het traagst op de gelijke reeksen. De effecten werden minder bij grotere 

afstanden tussen de centrale en flankerende stimuli. De invloed van de afstanden was echter 

bij de verstandelijk gehandicapte deelnemers minder groot dan bij de deelnemers met een 

gemiddelde intelligentie. Merrill en ODekirk (1994) interpreteerden hun bevindingen in 

termen van een zoomlens model van selectieve aandacht (vgl. Eriksen & Yeh, 1985) en 

concludeerden dat verstandelijk gehandicapten minder in staat zijn hun aandacht te richten ('in 
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te zoomen') op een beperkt gedeelte van het visuele veld. 

Merrill en O'Dekirk (1994) citeren Cha en Merrill die het flanking-noise paradigma op 

een wat andere wijze hanteerden. Zo fungeerden als flankerende stimuli letters die een 

tegengestelde respons uitlokten (incompatibele reeks) of letters die niet gekoppeld waren aan 

een bepaalde respons (neutrale reeks); in een derde conditie ontbraken flankerende stimuli 

(streepjes op de plaats van de flankers: de flankerloze reeks). De verstandelijk gehandicapte 

deelnemers reageerden langzamer op de incompatibele reeksen dan op de neutrale reeksen, 

dan de deelnemers zonder verstandelijke handicap. De eerste groep deelnemers reageerde 

bovendien langzamer op de neutrale reeksen dan op de flankerloze reeksen. 

De bevindingen van Cha en Merrill zijn consistent met het 'continuous flow model' van 

Eriksen en Schultz (1979), waarmee zij de invloed van incompatibele flankers op de snelheid 

van reageren verklaarden. Belangrijke begrippen in dit model zijn perceptuele processen. 

respons-competitie en inhibitie. Verondersteld wordt dat informatie over een visuele stimulus 

(bijvoorbeeld een reeks letters, waarbij alleen de centrale letter de relevante informatie bevat) 

in het visuele waarnemingssyteem gradueel wordt opgebouwd, waarbij in eerste instantie 

visuele zoek- en stimulus-identificatieprocessen een rol spelen. De stimulus-informatie wordt 

gedurende dit proces continu doorgestuurd naar het motorische systeem, alwaar de relevante 

responsen worden voorbereid (ook wel aangeduid met de term 'priming'). Dit kan tot een 

gedeeltelijke activatie van tegengestelde en conflicterende responsen leiden en daarmee tot 

respons-competitie, als een stimulusreeks flankers bevat die andere responsen uitlokken dan 

de centrale stimulus doet; inhibitie-processen voorkomen dat responsen in deze fase worden 

uitgevoerd. Als een bepaald activatie-criterium is bereikt wordt het inhiberen opgeheven en 

worden de geselecteerde responsen uitgevoerd tegen een achtergrond van gedeeltelijk 

geactiveerde responsen. Een aanname in het model is dat gedeeltelijk geactiveerde responsen 

het uitvoeren van de adequate respons vertragen (vgl. Eriksen, Coles, Morris & O'Hara, 

1985). De observatie dat verstandelijk gehandicapte personen meer gehinderd worden door 

interfererende flankers kan aldus te maken hebben met een verhoogde gevoeligheid voor 

respons-conflicten, veroorzaakt door de flankerende stimuli, dan wel met een verminderd 

vermogen tot inhiberen. 

In dit onderzoek werd een versie van het flanking-noise paradigma gehanteerd die is 

ontleend aan voorgaande onderzoeken naar de interferentie-gevoeligheid van kinderen (vgl. 

Ridderinkhof & Van der Molen, 1995; Ridderinkhof, Van der Molen, Band & Bashore, 1997; 

Stemerdink et al., 1997). In deze versie reageren de deelnemers op een centrale stimulus (2 

soorten: aan een reactie links of een reactie rechts gekoppeld) met een druk op een linker- of 
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rechterknop van een toetsenbord. Door de vaste plaats van de centrale stimulus, nog extra 

benadrukt door deze vooraf te laten gaan door een teken ('pre-cue') op dezelfde plek, spelen 

visuele zoekprocessen geen rol van betekenis. De centrale stimulus wordt geflankeerd door 4 

replicaties (2 aan weerszijden) van deze stimulus (de congruente reeksen), door 4 flankers die 

een tegengestelde respons uitlokken (incongruente reeksen), of door 4 identieke flankers die 

niet aan een bepaalde respons gekoppeld zijn (neutrale reeksen). Op de incongruente reeksen 

werd trager gereageerd dan op de overige reeksen; er werden geen verschillen gevonden in 

reactiesnelheid tussen de congruente en neutrale reeksen. Ook bij volwassenen werd hetzelfde 

patroon gevonden (vgl. Smid, Mulder & Mulder, 1990). Een belangrijke bevinding was dat 

het interferentie-effect (het verschil in reactiesnelheid tussen de incongruente en neutrale 

reeksen) met de leeftijd afnam. Dit veronderstelt dat kinderen met het ouder worden minder 

beïnvloed worden door respons-conflicten, veroorzaakt door de incongruente reeksen en 

tevens efficiënter kunnen inhiberen als de centrale stimulus eenmaal geselecteerd is 

(Ridderinkhofetal., 1997). 

In deze studie werd tevens de relatieve grootte van de centrale stimulus en de aard van 

de stimuli gemanipuleerd. In een voorgaand onderzoek bleken er sterkere interferentie-

effecten op te treden als de centrale stimulus kleiner was dan de flankerende stimuli 

(Stemerdink et al., 1995). In termen van het continuous flow model duurt het voor een relatief 

kleine centrale stimulus langer alvorens het respons-activatie criterium bereikt is, waardoor de 

activatie (priming) van conflicterende responsen (uitgelokt door de flankers) toeneemt. De 

aard van de stimulus werd in de huidige studie gemanipuleerd door zowel letters als pijlen te 

gebruiken. In onderzoeken met volwassenen worden als stimuli vooral letters gebruikt (vgl. 

Eriksen & Schultz, 1979). De relatie tussen een letter-stimulus en een respons moet worden 

aangeleerd door de taakinstructies; de naar links- of rechts wijzende pijlen blijken echter 

automatisch de een respons uit te lokken, waardoor het activatie-niveau van de inadequate 

responsen (uitgelokt door de flankerende stimuli) bij het gebruik van pijlen in het begin van 

het informatieverwerkingsproces hoger ligt dan bij het gebruik van letters (Ridderinkhof, Van 

der Molen & Bashore, 1995). 

Op basis van het continuous flow model mag verwacht worden dat het interferentie-

effect voor kinderen met een gemiddelde intelligentie het sterkst optreedt bij de incongruente 

reeksen pijlen met de relatief kleine pijlen als centrale stimuli en het minst sterk bij de 

congruente reeksen letters met letters van gelijke grootte. De interferentie-effecten bij de 

overige reeksen incongruente stimuli zullen in vergelijking hiermee tussenliggende waarden 

vertonen. Op grond van de bevindingen van Merrill en O'Dekirk bij volwassenen, mag men 
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bij LVG- kinderen sterkere interferentie-effecten verwachten door het gebruik van minder 

efficiënte controle-mechanismen. 

4.2.2. Methode 

Deelnemers 

Twee groepen kinderen namen deel aan dit onderzoek. Eén groep was samengesteld uit 

14 kinderen met een licht verstandelijke handicap (6 jongens en 8 meisjes). De leeftijden 

varieerden van 10.0 tot 15.3 jaar (M=12.6 en sd=1.6); het WISC-RN IQ varieerde van 54 tot 

78 (M= 65.1 en sd= 7.1). Het waren allen leerlingen van een school voor speciaal (mik-) 

onderwijs. De andere groep bestond eveneens uit 14 kinderen (7 jongens en 7 meisjes), 

leerlingen van reguliere basisscholen. De leeftijden varieerden van 10.3 tot 15.5 jaar (M=12.6 

en sd=1.6); het WISC-RN IQ varieerde van 87 tot 108 (M=97.9 en sd=5.9). Alle kinderen 

beschikten over een normaal of tot normaal gecorrigeerd gezichtsvermogen, waren goed 

gezond en zonder omschreven neurologische problemen. Van alle kinderen hadden de ouders 

of verzorgers schriftelijke toestemming ('informed consent') voor deelname aan het onderzoek 

afgegeven. 

Opzet 

De onafhankelijke variabelen waren groep (licht verstandelijk gehandicapt, gemiddeld 

intelligent), geslacht (jongen, meisje), stimulustvpe (letter, pijl), stimulus reeks (congruent, 

neutraal, incongruent) en afmeting van de centrale stimulus (klein, normaal). Stimulustype, 

stimulusreeks en afmeting werden als binnen-subject factoren gemanipuleerd. De afhankelijke 

variabelen waren de foutpercentages en de reactiesnelheid van de goede responsen. De 

verschilscores tussen de reactietijden op de incongruente en neutrale reeksen werden 

beschouwd als maat voor de interferentiegevoeligheid (Ridderinkhof & Van der Molen, 

1995). 

Stimuli en apparatuur 

Voor het aanbieden van de stimuli en het registreren van de responsen werd een 

Macintosh Classic computer gebruikt. De stimuli bestonden uit de letters 'H', 'S' en 'B', of 

naar-links, naar-rechts en naar-boven wijzende pijlen (zie Tabel 4.2.2.1). 
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Tabel 4.2.2.1. Taakcondities in de Eriksen en Schultz flankertaak 
target 
grootte 

normaal 

klein 

flanker 
congruentie 

congruent 

incongruent 

neutraal 

congruent 

incongruent 

neutraal 

letter 
type respons 

rechterknop 

S S S S S 

H H S H H 

B B S B B 

S S s S S 

H H s H H 

B B s B B 

linkerknop 

HHHHH 

S S H S S 

BBHBB 

HHHHH 

S S H S S 

BBHBB 

stimulustype 

PÜ1 
type respons 

rechterknop 

E > c > l = > i = > i r > 

<=.<=>•=><=.<=. 

00cr>lM> 
•=>•=> * r z > r r > 

<z. o 0 <=•<=. 
tftt*1>1> 

linkerknop 

<Z, <=.<=•<=,<=, 
r ^ c J X j z i r ^ c ^ 

ttttOl>1ï 
< = I < Z 1 0 < Z I « Z I 

•=>rr>^.z>iz> 

tfttofrtt 

De stimuli waren reeksen van 5 letters of pijlen. Er werden drie soorten reeksen 

gebruikt: congruente, neutrale en incongruente reeksen. De congruente reeksen bestonden uit 

een centrale stimulus en identieke flankerende stimuli en de neutrale reeksen uit een centrale 

stimulus geflankeerd door letters of pijlen die niet aan een bepaalde respons waren gekoppeld 

(respectievelijk de letter B' of een naar boven gerichte pijl). De incongruente reeksen 

bestonden uit een centrale stimulus, aan weerszijden geflankeerd door stimuli die een 

tegengestelde respons uiüokten. 

De afmeting van de centrale stimulus was gelijk aan die van de flankers of kleiner. De 

horizontale hoek van de reeksen was 3.40 graden, de verticale hoek .40 graden. Voor de 

kleine stimuli was de verticale hoek .20 graden. Elke trial startte met het aanbieden van een 

waarschuwingsstimulus, een '+'-teken in het midden van het computerscherm gedurende 165 

ms. Hierna werd de stimulusreeks aangeboden totdat een respons gegeven werd. Het interval 

tussen de waarschuwingsstimulus en de stimulusreeks was 230 ms. Het interval tussen de 

respons en de waarschuwingsstimulus van de volgende trial was 1165 ms. Reacties die sneller 

waren dan 150 ms of trager dan 1165 ms werden niet geregistreerd. De verschillende 

stimuluscondities (type, reeks en afmeting centrale stimulus) werden in gemengde blokken 

aangeboden: drie blokken met letters, gevolgd door drie blokken met pijlen. De blokken 

bestonden elk uit 60 testtrials. 

Procedure 

De kinderen werden individueel op hun eigen school getest. Zij werden geïnstrueerd zo 

snel en nauwkeurig mogelijk een reactie te geven op de centrale stimulus door op de "/" of de 
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"z" toets van het toetsenbord te drukken, aangegeven met respectievelijk een rode en groene 

sticker. Er werden 2 oefenblokken en 6 testblokken aangeboden. Na elk oefenblok en na 3 

testblokken met 1 stimulustype (letters of pijlen) werd feedback gegeven (het percentage 

foute responsen, het percentage goede responsen, de gemiddelde reactietijd). Tussen de 

testblokken 3 en 4 werd een korte pauze ingelast. De totale testsessie nam ongeveer 25 

minuten in beslag. 

4.2.3. Resultaten 

De reactietijden die meer dan 2 SD afweken van het eigen gemiddelde werden verder 

buiten beschouwing gelaten. De gemiddelde reactietijden en de foutpercentages werden met 

MANOVA-met-herhaalde-metingen geanalyseerd met groep (2 niveaus) en geslacht (2 

niveaus) als tussen-subject factoren en stimulus-afmeting (2 niveaus), stimulustype (2 

niveaus) en stimulusreeks (3 niveaus) als binnen-subject factoren. 

Zoals verwacht was er sprake van tragere responsen en meer fouten als de kinderen 

moesten reageren op incongruente reeksen, in vergelijking met de neutrale en congruente 

reeksen, F(2, 48) = 50.76, p_ < 0.001 en F(2, 48) = 17.25, p_ < 0.001, voor respectievelijk de 

reactietijden en de foutpercentages. Het hoofdeffect van de factor stimulusreeks op de 

reactietijd krijgt nadere betekenis door de significante interacties met de factoren 

stimulustype, F(2, 48) = 19.54, p < 0.001 en stimulus-afmeting, F(2, 48) = 11.49, p < 0.001. 

Het hoofdeffect van de factor stimulusreeks op het foutpercentage gaat gepaard met een 

significante interactie met de factor stimulustype, F(2, 48) = 7.05, p < 0.01; de interactie met 

stimulus-afmeting was niet significant, p_= 0.28. De interacties worden weergegeven in Figuur 

4.2.3.1. 

Het blijkt dat het interferentie-effect (de verschilscores tussen de incongruente en 

neutrale reeksen voor zowel de reactietijden als de foutpercentages) bij de pijl-reeksen sterker 

optreedt dan bij de letter-reeksen (zie Figuur 4.2.3.l.A en Figuur 4.2.3.l.B). Het interferentie-

effect, uitgedrukt in toename van het foutpercentage, wordt versterkt door het gebruik van een 

relatief kleine centrale stimulus (Figuur 4.2.3.1.D); bij het gebruik van de reactietijd als 

interferentie-maat is hiervan echter geen sprake (Figuur 4.2.3.l.C). Met de aantekening dat de 

interfererende invloed van de afmeting van de centrale stimulus alleen in de nauwkeurigheid 

waarmee de taak wordt uitgevoerd tot uitdrukking komt en niet in de reactiesnelheid, zijn de 

effecten van de taakcondities conform de verwachtingen. 
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neutraal incongruent congruent 

Stimulusreeks 

2 

neutraal incongruent 

Simulusreeks 

congruent 
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680 

670 

660 

650 

1 6 ^ 
e 
S 630 
ga 

1 620 

| 610 

s 
600 
590 
580 
570 

I 

I 

centrale stimulus 

2] normaal 

• klein 

neutraal incongruent congruent 

Stimulusreeks 

neutraal incongruent congruent 

Stimulusreeks 

Figuur 4.2.3.1. Het effect van de aard van de stimulus op de responstijd (A) en het 
foutpercentage (B) als een functie van de stimulusreeks; het effect van de afmeting 
van de centrale stimulus op de responstijd (C) en het foutpercentage (D) 
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De groep LVG-kinderen maakte meer fouten dan de groep kinderen met een 

gemiddelde intelligentie, F(l, 24) = 10.48, p_ < 0.01; de reactietijden tussen beide groepen 

verschilden echter niet, F < 1.0. Het hoofdeffect van de factor groep op het foutpercentage 

krijgt betekenis door de interactie met de factor geslacht, F(l, 24) = 12.12, p_ < 0.01. Het 

foutpercentage lag voor de LVG-jongens aanzienlijk hoger, 16%, dan voor de overige 

groepen (voor de LVG- meisjes: 3%, voor de controlegroep jongens: 4%, voor de 

controlegroep meisjes: 4%). Vanwege dit verhoogde foutpercentage bij de LVG-jongens werd 

gekeken of bij deze groep de snelheid van reageren niet ten koste ging van de 

nauwkeurigheid, met andere woorden of er sprake was van een 'speed-accuracy tradeoff 

effect'. De positieve correlaties tussen reactietijd en foutpercentage voor alle groepen geven 

echter aan dat dit effect niet optrad. 

De verwachting was dat LVG-kinderen meer gehinderd zouden worden door de 

incongruente flankers. Dit werd getoetst door een analyse uit te voeren op de verschilscores 

tussen de reactietijden op de incongruente en de neutrale stimulusreeksen. Zo bleek er sprake 

te zijn van een significant hoofdeffect van stimulusreeks, F(l, 24) = 27.23, p < 0.001, waarbij 

de interactie met de factoren groep en geslacht moet worden betrokken (significante drieweg-

interactie tussen stimulusreeks, groep en geslacht, F(l, 24) = 4.14, p < 0.05). De interactie 

wordt uitgebeeld in Figuur 4.2.3.2. Voor alle groepen, behalve de groep meisjes met een 

gemiddelde intelligentie, geldt dat de pijl-reeksen significant sterkere interferentie-effecten 

veroorzaken dan de letter-reeksen. Verder blijken de LVG-jongens niet gevoeliger voor 

interferentie dan de LVG-meisjes, ondanks het verhoogde foutpercentage van de jongens. 

De belangrijkste bevinding van dit onderzoek is echter dat de LVG-kinderen niet 

interferentie-gevoeliger zijn dan hun gemiddeld begaafde leeftijdgenoten. Deze bevinding 

werd door middel van post-hoc toetsen statistisch geverifieerd: alle verschillen tussen de 

LVG-kinderen en de kinderen met een gemiddelde intelligentie bleken niet-significant. Ook 

de correlaties tussen het interferentie-effect en het IQ waren niet-significant: r = 0.12 voor de 

pijl-reeksen, r = 0.14 voor de letter-reeksen. 

4.2.4. Discussie 

De in dit onderzoek gebruikte Eriksen-flankertaak blijkt te doen wat van deze taak 

verwacht werd: incongruente flankers interfereren met de taakprestatie en de interferentie

effecten blijken sterker op te treden bij het gebruik van pijlen in plaats van letters als stimuli 

en, zij het in iets mindere mate, bij het verkleinen van de centrale stimulus (zie bijvoorbeeld 
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Ridderinkhof et al., 1997; Stemerdink et al., 1995). Wel dient hierbij te worden opgemerkt dat 

het verwachte verschil in interferentie-effecten tussen de pijl-reeksen en de letter-reeksen voor 

alle groepen, behalve voor de groep meisjes met een gemiddelde intelligentie, werd gevonden. 

Er is voor deze afwijkende bevinding niet direct een verklaring voorhanden, de be

trouwbaarheid van deze bevinding dient eerst te worden onderzocht. Het effect van de 

incongruente reeksen is uitgelegd in termen van respons-competitie (zie Eriksen et al., 1985). 

100 

^ 80' 
8 e o 

| 60' 
•g 
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Figuur 4.2.3.2. Het effect van de aard van de stimulus op 
interferentie als een functie van groep en geslacht 

Ontwikkelingspsychologisch onderzoek met overeenkomstige onderzoeksparadigma's 

wees uit dat de invloed van incongruente reeksen zich bij jonge kinderen het sterkst voordoet. 

De onderzoeken van Ridderinkhof en Van der Molen (1995) en Ridderinkhof et al. (1997) 

wijzen uit dat kinderen met het ouder worden beter gaan presteren op taken waarbij sprake is 

van respons-competitie. Ook de inhibitoire controle (het inhiberen van irrelevante informatie 

of irrelevante responsen en het stoppen met inhiberen als de relevante informatie 

geïdentificeerd en de adequate respons geselecteerd is) kent een ontwikkelingsloop. Op grond 

van het gegeven dat verstandelijk gehandicapten interferentie-gevoeliger zijn en minder in 

staat tot het onderdrukken van responsen op afleidende stimuli dan personen met een 

gemiddelde intelligentie (vgl. Ellis et al., 1989; Cha & Merrill, 1994; Merrill & Taube, 1996), 

was de verwachting in dit onderzoek dat de groep LVG-kinderen sterkere interferentie-
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effecten zouden laten zien. De onderzoeksresultaten wezen echter anders uit: er was meer 

sprake van overeenkomsten dan van verschillen in prestatie tussen de LVG-kinderen en hun 

gemiddeld begaafde leeftijdgenoten. Reactiesnelheid bleek niet te discrimineren tussen de 

groep LVG-kinderen en de groep kinderen met een gemiddelde intelligentie en de effecten 

van de afmeting van de centrale stimulus en de aard van de stimulus waren niet verschillend. 

Het meest verrassend was echter dat voor beide groepen de invloed van incongruente 

stimulusreeksen even sterk bleek. 

De onderzoeksresultaten zijn niet overeenkomstig de gangbare bevinding dat 

verstandelijk gehandicapte kinderen meer gehinderd worden door afleidende stimuli en 

minder in staat zijn reacties op deze stimuli te onderdrukken (zie onder anderen Pearson et al., 

1997). Een belangrijk verschil tussen dit onderzoek en de onderzoeksliteratuur op het gebied 

van mentale retardatie is dat kinderen met een lichte verstandelijke handicap de 

onderzoeksgroep vormden. Zo doen Merrill en O'Dekirk (1994) melding van een duidelijk 

verschil in reactiesnelheid tussen groepen personen zonder verstandelijk handicap (433 ms) en 

personen met een verstandelijke handicap (775 ms). In het huidige onderzoek bleek de 

reactiesnelheid echter niet te discrimineren tussen beide groepen. De onderzoeksresultaten 

van Merrill en O'Dekirk (1994) laten bij nauwkeurige bestudering echter zien dat de 

gerapporteerde verschillen wat betreft de interferentiegevoeligheid alleen bij het gebruik van 

grote afstanden tussen de stimuli optraden; de groepen hadden evenveel last van interferentie 

als de stimuli dicht bij elkaar stonden, een conditie waarin interferentie-effecten toch het 

meest uitgesproken zijn (zie in hun artikel de figuren 2 en 3). Deze observatie veronderstelt 

dat personen met een verstandelijke handicap in staat zijn adequaat met situaties om te gaan 

waarin sprake is van respons-competitie, ofschoon het hun minder goed lukt de aandacht op 

een beperkt gebied van het visuele veld te richten. 

Als het vermogen om responsen op afleidende, irrelevante stimuli te inhiberen bijdraagt 

aan de individuele verschillen in cognitief functioneren (zie bijvoorbeeld Harnishfeger & 

Bjorklund, 1994) en in het algehele intellectuele functioneren (Dempster, 1991), dan is het 

van belang de volgende vraag te stellen. Waarom verschilden de kinderen met een lichte 

verstandelijke handicap niet met hun niet verstandelijk gehandicapte leeftijdgenoten in 

interferentie-gevoeligheid binnen het flanking-noise-paradigma van Eriksen and Schultz 

(1979), waarbij is aangetoond dat er aanzienlijke responsconflicten worden uitgelokt (zie voor 

een overzicht: Van der Molen, Bashore, Halliday & Callaway, 1991)? 

Voor vervolgonderzoek is het aan te raden componenten van selectieve aandacht die 

meer met hogere-orde cognitieve processen van inhibitie-controle te maken hebben (vgl. het 
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hiërarchische model van Stuss, 1992), te onderscheiden van aandachtscomponenten die zich 

op een lager cognitief niveau afspelen (vgl. het output-interferentie model van Brainerd & 

Reyna, 1989). De eerstgenoemde aandachtscomponenten maken deel uit van recente 

neuropsychologische beschouwingen over executieve functies (Barkley, 1997; Rabbitt, 1998), 

die geassocieerd worden met de frontale cortex (zie Ridderinkhof & Van der Molen, 1997). 

Mogelijk dat licht verstandelijk gehandicapte kinderen problemen hebben met de meer 

centrale vormen van inhibitie-controle en niet met inhibitiecontrole op een lager cognitief 

niveau. In het onderzoek van Merrill en O'Dekirk (1994) werd een versie van de Eriksen-

flankertaak gebruikt waarbij het interferentie-effect bij niet-verstandelijk gehandicapten 

minder groot bleek als de centrale stimulus tot een andere categorie behoorde (bijvoorbeeld 

letters) dan de flankerende stimuli (cijfers). De verstandelijk gehandicapte deelnemers aan het 

onderzoek van Merrill en O'Dekirk bleken minder efficiënt in het benutten van deze 

categoriale informatie, waarbij volgens de auteurs een beroep wordt gedaan op centrale of 

'top-down'-aspecten van selectieve aandacht. Tevens is het aan te bevelen inhibitietaken te 

gebruiken waarbij er bij kinderen sprake is van een duidelijke samenhang met de activiteit 

van de frontale cortex. In dit kader hebben Casey et al. (1997) de bruikbaarheid van taken 

binnen het Go-NoGo-paradigma (Mesulam, 1985) aangetoond. 

De resultaten van dit onderzoek onderschrijven het belang om bij licht verstandelijk 

gehandicapte kinderen de verschillende domeinen van cognitief functioneren afzonderlijk te 

verkennen en daarvoor niet het globale intellectuele functioneren als maatstaf te nemen. 

Inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen het cognitief functioneren van licht 

verstandelijk gehandicapte kinderen en niet-verstandelijk gehandicapte kinderen heeft directe 

betekenis voor de begeleidings- en behandelingsmogelijkheden in scholen voor speciaal 

onderwijs en instellingen voor LVG-zorg. 

4.3. Geheugenprocessen bij licht verstandelijk gehandicapte kinderen: 
de efficiëntie van geheugen-zoekprocessen 

In de tweede voorstudie werden geheugenzoekprocessen bij LVG-kinderen en -jongeren 

onderzocht waarbij Stembergs seriële model van elementaire processen centraal stond 

(Sternberg, 1969, 1975). Een belangrijk kenmerk van de gehanteerde onderzoekstaak in deze 

studie was het onderscheidend vermogen ten aanzien van basale of perifere cognitieve 

processen en de meer centrale processen. 
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43.1. Inleiding 

Evenals in een vorig onderzoek (zie paragraaf 4.2.; Ponsioen et al., 2000) wordt in deze 

studie een poging gedaan cognitieve deelvaardigheden van licht verstandelijk gehandicapte 

(LVG) kinderen in kaart te brengen. Van een specifieke en gedifferentieerde diagnostiek van 

cognitieve functies is binnen de zorg en het onderwijs voor LVG-kinderen nog nauwelijks 

sprake, terwijl het toch gaat om kinderen die per definitie gekenmerkt worden door cognitieve 

problemen. 

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). Binnen de cognitieve psychologie worden hiervoor zogenaamde Elementaire 

Cognitieve Taken (ECT's) gebruikt die voor het analyseren van informatie

verwerkingsprocessen ontwikkeld zijn (Bowling & Mackenzie, 1996; Todman & Gibb, 

1985). Korte reactietijden op deze ECT's zouden wijzen op een fysiologisch bepaalde hogere 

snelheid van informatieverwerking en worden geassocieerd met een hoger intelligentieniveau 

(Neubauer, 1997). Om de reactietijd op een ECT goed te kunnen duiden is het noodzakelijk 

inzicht te hebben in de (temporele) structuur van het informatieverwerkingsproces: welke 

deelprocessen spelen achtereenvolgens een rol bij het uitvoeren van een dergelijke taak? Zo 

zijn er eenvoudige reactietijd-taken, waarbij er slechts één reactie op een aangeboden stimulus 

wordt verlangd, en meer complexe taken waarbij keuze- en beslissingsmomenten zijn 

ingebouwd. 

Een model waarvoor in hoofdlijnen veel empirische ondersteuning is verkregen, is het 

Sternberg seriële model van elementaire processen (Sternberg, 1969, 1975). Het 

informatieverwerkingsproces wordt in dit model voorgesteld als een opeenvolgende reeks van 

onderling onafhankelijke fasen (zie Figuur 4.3.1.1.). 

stimulus >- -> stimulus 
encodering 

>- > serieel 
zoekproces 

>- -> binair 
beslissen 

> •-> respons selectie 
en -uitvoer 

>- -> respons 

Figuur 4.3.1.1. Sternberg paradigma; de stippellijnen tussen de fasen duiden op de mogelijkheid van 
tussenliggende, nog onbekende fasen. Uit: Sternberg, 1975 

Sternberg veronderstelde dat het reactieproces in een door hem ontwikkelde (korte

termijn) geheugen zoektaak op zijn minst vier afzonderlijke informatieverwerkingsstadia 

omvat. Het bestaan van deze stadia werd vastgesteld in experimenten waarin verschillende 

taakcondities (factoren) systematisch werden gemanipuleerd. Op grond van een additieve 
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relatie tussen de effecten van deze factoren op de duur van de reactietijd trok Sternberg de 

conclusie dat er bij geheugen-zoekprocessen tenminste vier fasen betrokken zijn. De eerste 

fase is die van de 'stimulus-encodering'. In deze fase wordt een mentaal beeld van de stimuli 

gevormd. In een standaard zoektaak worden op een beeldscherm achtereenvolgens twee sets 

stimuli aangeboden, respectievelijk een geheugenset en een testset. De geheugenset kan 

bestaan uit één of meerdere stimuli (bijvoorbeeld cijfers), de testset bestaat in de 

oorspronkelijke versie van de taak uit één stimulus die tot dezelfde categorie als de stimuli uit 

de geheugenset behoort. De deelnemer moet op basis van de vertoonde teststimulus beslissen 

of deze wel of niet deel uitmaakte van de geheugenset door een 'ja'- of een 'nee'-knop in te 

drukken. De reactietijd wordt gemeten vanaf het aanbieden van de teststimulus tot het 

indrukken van een respons-knop. De basiseenheid van de taak, de trial, omvat de sequentie 

vanaf het aanbieden van de geheugenset tot en met het afgeven van een respons. Met het 

manipuleren van de taakcondities kunnen de verschillende informatieverwerkingsfasen 

worden beïnvloed. De leesbaarheid (afbeeldingskwaliteit, contrast) van de stimuli beïnvloedt 

de lengte van het 'encodeer-stadium'. De tweede fase betreft het 'serieel zoekproces'. In deze 

fase wordt de teststimulus vergeleken met de mentale representaties van de stimuli uit de 

geheugenset; de duur van dit stadium neemt toe met de omvang van de geheugenset. In de 

derde fase wordt 'een binaire beslissing' genomen op basis van de uitkomst van het 

zoekproces. Een positief antwoord wordt gegeven wanneer de stimulus deel uitmaakt van de 

geheugenset, een negatief antwoord wanneer de stimulus er geen deel van uitmaakt. Een 

negatieve beslissing neemt gemiddeld meer tijd in beslag dan een positieve beslissing. In de 

vierde fase tenslotte vindt 'de responsselectie en -uitvoer' plaats. Deze is gebaseerd op de 

genomen beslissing in het derde stadium en wordt beïnvloed door de relatieve frequentie 

waarin een bepaalde respons vereist is (hoe hoger de frequentie, des te sneller dit stadium 

wordt doorlopen). 

De gemiddelde reactietijd blijkt met het verhogen van het aantal stimuli van de 

geheugenset lineair toe te nemen. De grafiek van deze functie is een rechte lijn waarvan de 

hoogte (de 'intercept') beïnvloed blijkt te worden door de stimulus- en responskenmerken en 

de richting (de 'richtingscoëfficiënt' van de lijn) door de grootte van de geheugenset. Met de 

interceptwaarde wordt daarom het aandeel van de meer perifere (perceptuele en motorische) 

processen in de totale reactietijd geschat, met de richtingscoëfficiënt wordt de tijdsduur van 

het centrale zoekproces ingeschat (Harris, 1974; Bowling & Mackenzie, 1996). 

Recent onderzoek met de Sternberg-zoektaak heeft het belang van het centrale 

geheugen-zoekproces onderstreept als het gaat om de relatie met het intelligentieniveau 
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(Necka, 1992, Neubauer, 1997). Geheugenonderzoek met de geheugen-zoektaak bij 

verstandelijk gehandicapten toonde aan dat de Sternberg-paradigma ook op deze groep 

toepasbaar is. In vergelijking met normaal begaafde onderzoeksgroepen is er in het algemeen 

sprake van langere reactietijden, meer variabiliteit in de reactietijden en een hoger percentage 

foute responsen (Dugas & Kellas 1974; Harris & Fleer 1974; Maisto & Jerome 1977; Phillips 

& Nettlebeck 1984; Mosley 1985; Todman & Gibb, 1985). De onderzoeksresultaten zijn 

echter niet altijd eenduidig (vgl. Silverman 1974; Owings, 1980; Bowling & Mackenzie 1996; 

Neubauer, Riemann, Mayer & Angleitner 1996). De onderlinge vergelijking van de 

verschillende studies wordt bemoeilijkt door het gebruik van uiteenlopende 

onderzoeksgroepen, onderzoekstaken en -procedures. 

In deze studie worden de geheugenzoek-processen van LVG-kinderen onderzocht. Voor 

dit onderzoek is een variant op de Sternberg-taak gebruikt, de 'respons-bias' taak van 

Brookhuis, Mulder, Mulder en Gloerich (1983). Met deze taak is ervaring opgedaan bij 

uiteenlopende groepen kinderen: ADHD-kinderen (Van der Meere & Sergeant, 1988; Van der 

Meere et al., 1989), kinderen met ADHD en tics (Van der Meere et al., 1996), kinderen met 

phenylketonuria (Stemerdink et al., 1995) en kinderen met autisme / PDD-NOS (Althaus et 

al., 1996). De taak kent een testset bestaande uit vier stimuli waarmee de stimuli uit de 

geheugenset vergeleken dienen te worden. De gebruikte stimuli zijn medeklinkers en de 

geheugenset wisselt per trial ('varied set'). In het eerste gedeelte van de testafname bestaat de 

geheugenset uit één stimulus, in het tweede gedeelte uit twee stimuli, waardoor het aantal 

vergelijkingen tussen de testset en de geheugenset respectievelijk vier en acht is. Behalve de 

belasting van het zoekproces wordt ook de frequentie van de 'ja'- (er is een match) en 

daarmee van de 'nee'- (geen match) responsen gemanipuleerd: 50 % 'ja' en 50 % 'nee', of 

25% 'ja' en 75% 'nee'. Met deze laatste manipulatie worden de motorische processen 

beïnvloed. Zo zal bij een ongelijke frequentie van 'ja' en 'nee' responsen het 

responskeuzeproces sneller verlopen omdat de deelnemer zich op de respons met de hoogste 

frequentie kan voorbereiden. Er wordt verondersteld dat dit de responsselectie faciliteert 

(Stoffels et al., 1989; Stemerdink, 1995). De verwachting is dat LVG-kinderen trager reageren 

dan een op chronologische leeftijd gematchte groep niet-verstandelijk gehandicapte kinderen. 

Hun reactietijden zullen daarnaast een grotere variabiliteit laten zien. Belangrijker is echter 

dat wordt verwacht dat LVG-kinderen tekorten laten zien op zowel perifeer als centraal 

niveau. De intercept zal hoger zijn dan bij de controlegroep en de manipulatie van de 

responsfrequentie (relatieve frequenties 'ja'- en 'nee'-responsen, de 'respons-bias') zal bij de 

LVG-kinderen een geringer effect sorteren indien zij minder vaardig zijn in het selecteren van 

114 



een respons. Tenslotte wordt verwacht dat de richtingscoëfficiënt van de geheugen

zoekfunctie groter zal zijn dan bij de controlegroep. Dit zou betekenen dat het geheugen

zoekproces trager, maar wel op dezelfde wijze verloopt als bij de controlekinderen. 

4.3.2. Methode 

Deelnemers 

Voor de samenstelling van de onderzoeks- en de controlegroepen werden de populaties 

van een voorgaand onderzoek naar informatieverwerkingsprocessen bij LVG-kinderen 

gebruikt (zie Ponsioen et al., 2000). Eén groep was samengesteld uit 16 kinderen met een licht 

verstandelijke handicap (7 jongens en 9 meisjes). De gemiddelde leeftijd was 12 jaar en 8 

maanden (sd = 1.75). Het gemiddeld IQ zoals vastgesteld met de Wisc-rn was 65.88 (sd = 

5,83). Het waren allen leerlingen van een school voor speciaal (mik-) onderwijs. 

De andere groep bestond eveneens uit 16 kinderen (9 jongens en 7 meisjes), leerlingen uit het 

regulier basis- en voortgezet onderwijs. De gemiddelde leeftijd was 12 jaar en 9 maanden (sd 

= 1.6). Het gemiddeld IQ gemeten met de Wisc-rn was 99.5 (sd = 7,96). Deze kinderen 

werden op basis van een individuele matching op chronologische leeftijd met de kinderen van 

de onderzoeksgroep geselecteerd uit een grotere controlegroep (zie Stemerdink, 1996). 

Alle kinderen beschikten over een normaal of tot normaal gecorrigeerd gezichtsvermogen, 

waren goed gezond en zonder ernstige gedragsproblematiek, vrij van gedragsregulerende 

medicatie en zonder welomschreven medische en/of neurologische problemen. Afgezien van 

de genoemde selectiecriteria werd geen rekening gehouden met andere kenmerken van deze 

kinderen. Hoewel deze opzet niet ongebruikelijk is in de vakliteratuur op het gebied van de 

verstandelijke handicaps, zijn de auteurs zich bewust van de tekortkomingen ervan maar 

achten deze werkwijze verdedigbaar omdat deze studie en het voorgaande onderzoek eerste 

pogingen zijn om informatieverwerkingsprocessen van LVG-kinderen in kaart te brengen. 

Van alle kinderen hadden de ouders of verzorgers schriftelijke toestemming ('informed 

consent') voor deelname aan het onderzoek afgegeven. 

Opzet 

Het design betrof een herhaalde meting (repeated measures) met groep (licht 

verstandelijk gehandicapt, gemiddeld intelligent) als tussen-subject factor. Binnen-subject 

factoren waren responsprobabiliteit (50% ja-responsen - 50% nee-responsen, 25% ja -

responsen - 75% nee-responsen), cognitieve belasting (geheugenset met één stimulus, 

geheugenset met twee stimuli) en responstvpe (ja-responsen, nee-responsen). De afhankelijke 
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variabelen waren gemiddelde reactietijd (RT), gemiddeld percentage fouten (PF), gemiddeld 

percentage omissies (= het ontbreken van een respons: PO) en gemiddelde standaarddeviatie 

van de reactietijden (SD). 

Stimuli en apparatuur 

Het kind kreeg een beeldscherm op 70 cm afstand voor zich geplaatst. Een trial startte 

met het aanbieden van een leeg scherm gedurende 160 ms. Hierna werd 496 ms lang een 

'masker' aangeboden (4 asterisken in een vierkant), gevolgd door een leeg scherm gedurende 

160 ms, waarna gedurende 1440 ms de geheugenset werd aangeboden. Na opnieuw een 

masker-scherm (nu gedurende 992 ms) werd de testset aangeboden (gedurende maximaal 

1680 ms). De stimuli waren medeklinkers met een verticale gezichtshoek van .5 graden en 

een horizontale hoek van .3 graden. De masker-schermen en de geheugensets bestonden uit 

tekens die in een vierkant waren gerangschikt (respectievelijk asterisken en medeklinkers), 

met een verticale gezichtshoek van 1.33 graden en een horizontale hoek van 1.16 graden. Alle 

afbeeldingen werden in het centrum van het beeldscherm getoond (zie Figuur 4.3.2.1. voor 

een voorbeeld van twee trials in twee verschillende taakcondities). 

geheugen
set = 1 

geheugen
set =2 

masker 

* * 
• * 

• • 
* * 

schermvolgorde 

geheugenset 

R 

RT 

masker 

* * 
* * 

* * 
* * 

testset 

S T 
H K 

0 P 
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Figuur 4.3.2.1. Voorbeelden van twee trials van de Sternberg zoektaak (variant 
Brookhuis et al., 1983), met geheugensets van respectievelijk 1 stimulus en 2 stimuli 

De kinderen werden geïnstrueerd de (elke trial veranderende) geheugenset te onthouden 

en deze te vergelijken met de (ook elke trial veranderende) testset. De plaats van de stimuli, 

evenals de letters die de overeenkomstige stimuli uit de geheugen- en de testset uitmaakten, 

werden systematisch gevarieerd. Wanneer er sprake was van een match tussen een stimulus 

uit de geheugenset en de daarop volgende testset, was een ja-respons vereist (positieve trials), 

anders een nee-respons (negatieve trials). Responsen werden gemaakt door een linker- of 

rechterknop in te drukken (gemarkeerde "z" en 'T" toetsen van het toetsenbord). De kinderen 

werd gevraagd de ja-responsen steeds met de dominante hand uit te voeren, nee-responsen 
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met de niet-dominante hand. Het aantal items in de geheugenset varieerde van één (lage 

belasting) tot twee (hoge belasting). Een testset bevatte steeds vier items. De lage en hoge 

belastingscondities (een geheugen-zoekproces bestaande uit respectievelijk vier en acht 

vergelijkingen) werden onder twee verschillende respons-probabiliteitscondities 

gepresenteerd, met respectievelijk 50 % ja-responsen en 25 % ja-responsen. 

Achtereenvolgens werden vier trial blokken van 64 trials aangeboden: 50% conditie - lage 

belasting, 50% conditie - hoge belasting, 25% conditie - lage belasting, 25% conditie - hoge 

belasting. De eerste twee trialblokken van 64 trials werden voorafgegaan door een oefensessie 

bestaande uit 32 trials. 

Procedure 

De kinderen werden geïnstrueerd zo snel en accuraat mogelijk te reageren. De kinderen 

werden expliciet geïnformeerd met betrekking tot de responsprobabiliteit en gevraagd zich 

voor te bereiden op een hoger aantal nee-responsen in de 25% probabiliteits conditie. Tussen 

elke conditie werd een korte pauze ingelast. De totale testafname bedroeg ongeveer een half 

uur. 

4.33. Resultaten 

De reactietijden die meer dan twee standaarddeviaties afweken van het eigen 

gemiddelde van elk kind werden buiten beschouwing gelaten. De gemiddelde reactietijden 

van de correcte responsen, de foutpercentages, de omissie-percentages en de 

standaarddeviaties van de individuele reactietijden werden met MANOVA-met-herhaalde-

metingen geanalyseerd met groep als tussen-subjects factor (twee niveaus: de LVG- en de 

controlegroep) en als binnen-subject factoren respectievelijk responsprobabiliteit (twee 

niveaus: 50% ja-responsen en 25% ja-responsen), cognitieve belasting (twee niveaus: één 

stimulus en twee stimuli) en responstype (twee niveaus: positieve trials en negatieve trials). 

Bovendien werden de geheugen-zoekfuncties (de reactietijden van de correcte responsen 

afgezet tegen de grootte van de geheugenset) voor de positieve en negatieve trials onderling 

vergeleken op intercept-waarde en de richtingscoëfficiënt. 

Overzicht van de resultaten 

Tabel 4.3.3.1. geeft een overzicht van de gemiddelde reactietijden, foutpercentages, 

richtingscoëfficiënt en intercept-waarden per taakconditie voor de LVG-groep en de 

controlegroep. De geheugen-zoekfuncties voor de positieve en negatieve trials worden 
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afgebeeld in Figuur 4.3.3.1. Er blijken belangrijke verschillen te bestaan tussen 'ja' en 'nee' 

trials. Op de eerste plaats zijn de foutenpercentages voor beide groepen op 'ja' trials veel 

hoger dan op 'nee' trials, F(l,30) = 67.1, g < 0.001. Daarnaast is de richtingscoëfficiënt van 

de geheugen-zoekfunctie verschillend voor beide typen trials: de lineaire zoekfunctie verloopt 

voor de positieve trials minder stijl dan voor de negatieve trials, F(l, 30) = 9.20, p. < 0.001. 

Dit zou kunnen duiden op een verschillend zoekproces voor positieve en negatieve trials. Een 

soortgelijk resultaat werd door Brookhuis et al. (1983) verkregen, de studie waaraan de 

huidige variant van de Sternberg geheugen-zoektaak werd ontleend. De waarden van de 

richtingscoëfficiënt voor negatieve trials komen redelijk overeen met de door Cavanagh 

(1972) gerapporteerde waarden voor een volledig (uitputtend) verlopend zoekproces bij het 

gebruik van letters als stimuli, namelijk zo'n 40 ms per letter. 

Tabel 4.3.3.1. Gemiddelde reactietijd, gemiddeld percentage foute responsen, richtingscoëfficiënt 
en intercept-waarden voor de LVG-groep en de controlegroep per taakconditie 
groep 

Ivg 
controle 
Ivg 
controle 
Ivg 
controle 
Ivg 
controle 

respons-
probabiliteit 

50% -ja 
50% -ja 
50% -ja 
50% -ja 
25% -ja 
25% -ja 
25% -ja 
25% -ja 

respons
type 

ja 
ja 
nee 
nee 
ja 
ja 
nee 
nee 

geheugenset 1 * 

rt 
929.47 
846.15 
995.81 
913.09 
915.71 
843.92 
909.03 
879.40 

%fout 
17.77 
11.33 
6.64 
2.73 

19.53 
6.25 
7.03 
2.08 

geheuger 

rt 
1020.01 
944.98 

1162.35 
1122.96 
1044.88 
975.45 

1063.52 
1042.17 

set 2* 

%fout 
28.13 
11.33 
6.84 
2.93 

34.58 
18.33 
4.34 
2.55 

richtings
coëfficiënt 

22.63 
24.71 
41.63 
52.47 
32.29 
32.88 
38.62 
40.69 

intercept 

838.93 
747.32 
829.27 
703.22 
786.55 
712.38 
754.54 
716.62 

*geheugenset 1: 1 stimulus (= 4 vergelijkingen), geheugenset 2: 2 stimuli (= 8 vergelijkingen) 

Op grond van het hoge percentage fouten op de positieve trials en de afwijkende 

richtingscoëfficiënt die voor deze trials is gevonden, is de vraag legitiem of de processen die 

aan de responstijden ten grondslag liggen vergelijkbaar zijn. De responsen zijn immers voor 

de verschillende groepen op een zeer verschillend aantal trials gebaseerd. Tevens geeft 

Sternberg (1975) voor de toepasbaarheid van zijn model een bovengrens aan van 10% 

incorrecte responsen. Om deze reden zullen de volgende analyses uitsluitend betrekking 

hebben op de resultaten verkregen met de negatieve trials. 
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responstype 

ja 

nee 
4 8 

geheugenset 

Figuur 4.3.3.1. Toename van de gemiddelde reactietijd bij het vergroten van de 
geheugenset (van 1 stimulus naar 2 stimuli) voor positieve en negatieve trials 

Analyse van de negatieve trials 

Wat betreft de reactietijden was er sprake van hoofdeffecten voor de factoren 

responsprobabiliteit, F(l, 30) = 16.57, p < 0.01, en cognitieve belasting, F(l, 30) = 74.32, p < 

0.01. Bij een grotere geheugenbelasting en een gelijke responsprobabiliteit waren de 

responsen trager dan bij een geringe geheugenbelasting en een ongelijke probabiliteit (zie 

respectievelijk de Figuuren 4.3.3.1. en 4.3.3.2.). Er bleek geen sprake te zijn van een 

significant verschil in gemiddelde reactietijd tussen de LVG-groep en de controlegroep, F(l, 

30) = .90, p = 0.352, noch van significante interacties tussen groep en taakcondities. Ook met 

betrekking tot de richtingscoëfficiënt en de intercept-waarden van de geheugen-zoekfuncties 

deden zich tussen de beide groepen geen significante verschillen voor (respectievelijk F(l,30) 

= 0.41, p = 0.526 en F(l,30) = 0.40, p = 0.246). 
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Figuur 4.3.3.2. Afname van de gemiddelde reactietijd bij het verlagen van de 
responsprobabiliteit van de ja-responsen (van 50 % naar 25 %) 

De LVG-groep verschilde wel van de controlegroep met betrekking tot het percentage 

foute responsen, F(l, 30) = 4.52, p < 0.05. Het hoge percentage fouten bij de LVG-groep zou 

het gevolg kunnen zijn van het feit dat deze groep nauwkeurigheid uitwisselde voor snelheid. 

Van enige samenhang tussen de gemiddelde reactietijd en het percentage foute responsen per 

taakconditie bleek bij beide groepen echter geen sprake. 

Ook in de gemiddelde standaarddeviatie van de individuele reactietijden en het 

percentage omissies als afhankelijke variabelen bleek er sprake van significante verschillen 

tussen de LVG-groep en de controlegroep. De spreiding van de reactietijden was voor de 

LVG-groep groter, F(l,30) = 10.12, p < 0.01, bovendien liet deze groep gemiddeld vaker een 

respons achterwege, F(L30) = 12.11,]J<0.01. 

Omdat de groepsverschillen zich toespitsten op de foutpercentages werden analoog aan 

een vorig onderzoek naar informatieverwerkingsprocessen bij LVG-kinderen (Ponsioen, 

2000), exploratieve analyses uitgevoerd met geslacht als extra tussen-subject factor. Het 

groepseffect op het foutenpercentage bleek inderdaad veroorzaakt te worden door een 

significant interactie-effect met geslacht, F(l,28) • 6.03, p < 0.05. De LVG-jongens maakten 

gemiddeld meer fouten dan de overige groepen (zie Figuur 4.3.3.3.). Van een soortgelijk 
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interactie-effect met reactietijd als afhankelijke variabele bleek ook in dit onderzoek geen 

sprake, F(l,28) = 0.153, p_ = 0.999. 

1 geslacht 

• jongen 

I I meisje 
• ' ' '' ' '" '— *'"'"T""' 

controle 

groep 

Figuur 4.3.3.3. Gemiddeld percentage foute responsen voor de LVG-groep en 
de controle-groep voor negatieve trials 

4.3.4. Discussie 

Zoals in de Methode-paragraaf werd aangegeven laat het gekozen onderzoeksdesign 

alleen een betrekkelijk grove vergelijking tussen twee groepen die verschillen in algemeen IQ, 

toe. De resultaten dienen dan ook in dit licht beschouwd te worden. 

Uitgezonderd het zoekproces, uitgelokt door de positieve trials, waren de overige 

taakeffecten in de door het Sternberg paradigma voorspelde richting. Een verdubbeling van 

het zoekproces, van 4 vergelijkingen naar 8 vergelijkingen, leidde tot een vertraging van de 

responsen; een verhoging van de kans op een negatieve trial versnelde de nee-responsen. Het 

vergroten van de geheugenset deed de responsen eveneens in de voorspelde mate vertragen, 

althans bij de negatieve trials waarbij sprake was van een uitputtend zoekproces. De snelheid 

van het geheugen-zoekproces op negatieve trials bleek echter niet te differentiëren tussen de 

LVG-groep en de controlekinderen. De groepen verschilden echter wel op parameters als 

intra-individuele variabiliteit (de standaarddeviaties van de individuele reactietijden) en de 

nauwkeurigheid (het percentage foute responsen en omissies) waarmee het zoekproces werd 

uitgevoerd. Ten aanzien van de intra-individuele variabiliteit van de reactietijden citeerden 
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Neubauer et al. (1997) Jensen, die in dit kader een fysiologische verklaring aanvoerde. Omdat 

een grote spreiding van de reactietijden voornamelijk veroorzaakt wordt door de lange 

reactietijden (de 'korte kant' van de reactietijd-verdeling is immers fysiologisch begrensd), 

zou er sprake kunnen zijn van willekeurige, neuronaal bepaalde schommelingen in het 

informatieverwerkingsproces (Jensen, 1987). Hoewel een dergelijke verklaring nog tamelijk 

speculatief is, is het belangrijk een verklaringsmodel te vinden voor de verschillen die de 

LVG-kinderen op de Sternberg zoektaak vertoonden ten opzichte van hun niet-verstandelijk 

gehandicapte leeftijdgenoten. Een relatief hoge frequentie aan trage responsen (dus grote 

standaarddeviaties), zou samen moeten gaan met hoge percentages omissies en, indien hieraan 

'schommelingen in het informatieverwerkingsproces' ten grondslag liggen, met hoge 

foutpercentages. Een exploratie van de intercorrelaties tussen de betreffende parameters liet 

inderdaad significante r-waarden (Pearson, twee-zijdig) zien voor de LVG-groep zie Tabel 

4.3.4.1.). 

Tabel 4.3.4.1. Correlaties (Pearson, twee-zijdig) tussen de standaarddeviaties van de correcte 
responsen en respectievelijk het percentage foute responsen en het percentage omissies voor 
de LVG-groep en de controlegroep 

percentage foute responsen 

percentage omissies 

standaarddeviatie van de correcte responsen 
lvg-groep 

r = .70 
(P<.01) 
r = .58 

(p<.05) 

controlegroep 
r= .47 

(p = .064) 
r = .41 

(p = .H2) 

Hoewel er grosso modo geen sprake lijkt te zijn van basaal gestoorde zoekprocessen, 

zouden, de redeneertrant van Jensen volgend, LVG-kinderen een subtiele stoornis kunnen 

hebben die van globale aard is, maar die niet noodzakelijkerwijs de informatieverwerking 

behoeft te beïnvloeden. Deze subtiele stoornis is globaal omdat in het huidige onderzoek 

interacties tussen groep en taakmanipulaties ontbraken. Deze stoornis is niet structureel omdat 

de snelheid van correcte reacties geen onderscheid liet zien tussen de LVG-groep en de 

controlekinderen. Alleen op sommige trials reageerden de LVG-kinderen trager en maakten 

zij een fout, met name de jongens. Het is van belang de condities in kaart te brengen 

waaronder de vermoede stoornis negatieve dan wel geen consequenties heeft voor de 

taakuitvoering. Dit onderscheid is ook relevant met betrekking tot de begeleiding van LVG-

kinderen in de dagelijkse praktijk omdat daarmee meer kennis wordt verkregen van de 

optimale leercondities voor deze kinderen. Alvorens de op Jensen geïnspireerde verklaring 

van de huidige gegevens te accepteren, is vervolgonderzoek noodzakelijk. Op de eerste plaats 
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is een gedegen analyse van de verdeling van de reactietijden van belang. Met behulp van 

distributie-analyse is het mogelijk de aard van de vermoede stoornis bij LVG-kinderen in 

meer detail te bepalen. Dergelijke analyses zijn reeds in 1967 door Hohle uitgevoerd bij niet-

verstandelijk gehandicapte kinderen en recent door Leth-Steensen et al. (2000) bij ADHD-

kinderen. Dit laatste onderzoek liet op overtuigende wijze zien dat de afwijkende reactietijden 

van ADHD kinderen vooral in de staart van de verdeling worden aangetroffen, hetgeen door 

de auteurs werd geduid in termen van een tekort in zelfregulatie (d.i. een functionele en geen 

structurele stoornis). Voor een distributie-analyse is echter een groter aantal trials 

noodzakelijk dan nu beschikbaar is. 

De resultaten van dit onderzoek wijzen op het belang om bij vervolgonderzoek tevens 

rekening te houden met meer centraal cognitieve verklaringen voor de gevonden verschillen. 

De LVG-kinderen, met name de jongens, stemden hun snelheid van reageren niet af op hun 

prestatieniveau. Het hoge percentage foute responsen bij de LVG-jongens kwam overigens 

overeen met de bevindingen van een vorig onderzoek naar informatieverwerkingsprocessen 

bij LVG-kinderen (Ponsioen et al., 2000). Van de 7 jongens uit de LVG-groep maakten 2 

jongens geen deel uit van de vorige LVG-steekproef; het foutenpercentage was bij deze 

jongens gemiddeld 8%. Een voorlopige conclusie is dat dit hoge foutenpercentage bij de 

LVG-jongens meer een karakteristiek van de LVG-groep lijkt te zijn dan van de gebruikte 

onderzoekstaken of van de steekproeven. Onderzoek waarin de reflectie op het eigen gedrag 

('self-monitoring') wordt geoperationaliseerd (bijvoorbeeld door taakmanipulaties als het 

geven van feedback en het laten inschatten van de eigen prestaties), zou over de werking van 

deze factoren en de verschillen tussen LVG-jongens en -meisjes dienaangaande, uitsluitsel 

kunnen geven. Ook dient men bij LVG-kinderen rekening te houden met de invloed van 

extracognitieve factoren als taakmotivatie en cognitieve stijl (Iarocci & Burack, 1998) op de 

kwaliteit van geheugen-zoekprocessen of op de kwaliteit van informatieverwerkingsprocessen 

in bredere zin. 

Een doelstelling van deze studie was het in kaart brengen van cognitieve 

deelvaardigheden van LVG-kinderen. Het gegeven dat de taakeffecten bij deze groep 

kinderen in de voorspelde richting lagen, kan als ondersteuning gezien worden van de 

validiteit van de gebruikte geheugentaak en voor het feit dat een gericht kijken naar processen 

die onder het IQ-begrip schuil gaan de term LVG kan nuanceren. De geheugenprocessen die 

in dit onderzoek werden onderzocht lieten bij de LVG-kinderen geen achterstanden zien. De 

resultaten wijzen vooralsnog meer in de richting van hogere cognitieve processen als zelf

reflectie en zelf-regulatie. De problemen die LVG-kinderen in het dagelijks leven vertonen op 
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het gebied van planmatig, doelgericht denken en handelen, ook wel aangeduid met de term 

'executieve functies' (zie bijvoorbeeld Rabbitt, 1997), wijzen in dezelfde richting. Gericht 

onderzoek naar juist deze functies bij LVG-kinderen lijkt daarom zinvol, om niet alleen een 

goed beeld te krijgen van de specifieke vaardigheden van deze kinderen, maar ook van de 

condities waaronder zij tot optimaal presteren in staat zijn. Een IQ-score is niet ontvankelijk 

voor begeleiding en behandeling, vaardigheden zijn dit wel. 

4.4. Conclusies 

De resultaten van de twee voorstudies bevestigen het beeld dat opgeroepen werd door 

de literatuurstudie en de analyse van de psychodiagnostische gegevens van LVG-kinderen en 

-jongeren (respectievelijk beschreven in de Hoofdstukken 2 en 3 van deze dissertatie): de 

basale cognitieve functies van LVG-kinderen zijn in het algemeen intact, het zijn 

vermoedelijk vooral de hogere cognitieve functies die verantwoordelijk zijn voor de 

verschillen die in voorgaande studies werden gevonden. De resultaten suggereren dat 

complexe en minder eenvoudig te operationaliseren processen als zelfregulatie, de verschillen 

in kwaliteit van de taakprestaties tussen LVG-kinderen en kinderen met een gemiddelde 

intelligentie kunnen verklaren. In de volgende hoofdstukken worden onderzoeken beschreven 

waarin deze hogere orde cognitieve processen worden onderzocht. Allereerst wordt echter een 

studie besproken waarbij een kleinere stap naar de hogere orde processen wordt gemaakt. 

Vanuit de suggesties die in de eerste voorstudie werden gedaan, werd een nieuwe 

aandachtstaak ontwikkeld waarmee een beroep wordt gedaan op de meer centrale cognitieve 

processen. 
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