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Hoofdstuk 5. Aandachtsfuncties bij licht verstandelijk gehandicapte kinderen: 
invloed van irrelevante stimuli op de snelheid van reageren 

5.1. Inleiding 

De opvatting dat kinderen met een verstandelijke handicap minder goed presteren op 

selectieve aandachtstaken dan kinderen met een gemiddelde intelligentie, wordt door 

onderzoeken steeds meer ondersteund (voor een overzicht van de onderzoeksliteratuur op dit 

gebied raadplege men Pearson, Norton & Farwell, 1997; zie tevens Hoofdstuk 2 van deze 

dissertatie). De resultaten van een groot deel van deze studies geven aan dat kinderen met een 

verstandelijke handicap gevoeliger zijn voor interfererende irrelevante informatie en eerder 

geneigd zijn te reageren op afleidende stimuli. Zo bleken deze kinderen minder goed in staat 

om in een discriminatie-leertaak op de relevante signalen te letten (Ullman & Routh, 1971; 

Hornstein & Mosley, 1986; Carter & Swanson, 1995) en leken meer moeite te hebben om 

responsen die worden uitgelokt door afleidende stimuli, te onderdrukken (Ellis, Woodley-

Zanthos, Dulaney & Palmer, 1989; Cha & Merrill, 1994). Het is echter onduidelijk in 

hoeverre Licht Verstandelijk Gehandicapte (LVG-) kinderen soortgelijke problemen vertonen. 

Omdat de selectieve aandachtsproblemen van verstandelijk gehandicapte kinderen worden 

toegeschreven aan problemen met hogere-orde cognitieve processen (strategiehantering, 

mentale flexibiliteit), zou er eerder sprake moeten zijn van een sprongsgewijze kwalitatieve 

ontwikkeling dan van een continue ontwikkeling van selectieve aandachtsprocessen. De 

verwachting is dan ook dat de eventuele selectieve aandachtsproblemen bij kinderen in het 

algemeen en bij LVG-kinderen in het bijzonder, niet van graduele aard zijn. 

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 als uitgangspunt gebruikt (Eriksen & Eriksen, 

1974; Eriksen & Schultz, 1979). 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 ze moesten 

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

geflankeerd door afleidende stimuli. 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). Daarnaast werden de 

afstanden tussen de centrale en flankerende stimuli gevarieerd. De deelnemers aan het 
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experiment reageerden trager op de ongelijke reeksen dan op de identieke reeksen, maar het 

traagst op de gelijke reeksen. De vertragende effecten werden minder bij grotere afstanden 

tussen de centrale en flankerende stimuli. Bij de verstandelijk gehandicapte deelnemers was 

de invloed van de afstanden echter minder groot dan bij de deelnemers met een gemiddelde 

intelligentie. Merrill en O'Dekirk (1994) interpreteerden hun bevindingen in termen van een 

aandachts-zoomlens model (vgl. Eriksen & Yeh, 1985) en concludeerden dat verstandelijk 

gehandicapten minder in staat zijn hun aandacht te richten ('in 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. Als flankerende stimuli (de 'afleiders') werden letters 

gebruikt die een tegengestelde respons uitlokten (de incompatibele reeks) of letters die niet 

gekoppeld waren aan een bepaalde respons (de neutrale reeks). In een derde conditie waren de 

afleiders afwezig (streepjes op de plaats van de afleiders: de flankerloze reeks). De verstande

lijk gehandicapte deelnemers werden in vergelijking met de deelnemers zonder verstandelijke 

handicap in hun snelheid van reageren meer vertraagd door de incompatibele reeksen dan 

door de neutrale reeksen. Bovendien lag voor de eerste groep deelnemers de snelheid van 

reageren lager op de neutrale reeksen dan op de flankerloze reeksen. Deze laatste bevinding 

werd geïnterpreteerd in termen van visuele selectieve aandachtsprocessen: verstandelijk 

gehandicapten zouden minder in staat zijn gebruik te maken van meer abstracte kenmerken 

van stimuli, zoals de categorie waartoe de afleiders behoren, om hun aandacht te richten. De 

auteurs beschouwen het effect van categoriale informatie als een indicatie voor een 'controle 

van bovenaf ('top-down control') van selectieve aandachtsprocessen. 

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

Eriksen en Schultz (1979) waarmee zij de vertragende invloed van incompatibele afleiders op 

de snelheid van reageren verklaarden. Dit model stelt dat de stimulusinformatie zich in het 

waarnemingssysteem gradueel opbouwt, waarbij de informatie gedurende dit proces continu 

wordt doorgesluisd naar het motorische systeem, alwaar de relevante responsen worden 

geprepareerd. Als een stimulusreeks afleiders bevat die andere responsen uitlokken dan de 

centrale stimulus doet, kan deze graduele preparatie ('priming') tot een gedeeltelijke activatie 

van tegengestelde en conflicterende responsen leiden. Wanneer een bepaald activatiecriterium 

is bereikt worden 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 interfere-
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rende afleiders kan aldus te maken hebben met een verhoogde gevoeligheid voor respons

conflicten, veroorzaakt door de afleiders. 

In dit onderzoek wordt, behoudens een aantal wijzigingen, 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; 

Stemerdink, 1996; Ridderinkhof, Van der Molen, Band & Bashore, 1997). In deze versie 

reageren de deelnemers op een centrale stimulus met een druk op een linker- of rechterknop 

van een toetsenbord. De centrale stimulus wordt aan weerszijden geflankeerd door twee 

afleidende stimuli, die in drie versies voorkomen: (i) replicaties van de centrale stimulus (de 

congruente reeksen); (ii) stimuli die een tegengestelde respons uitlokken (de incongruente 

reeksen); of (iii) stimuli die niet aan een bepaalde respons gekoppeld zijn (de neutrale 

reeksen). De incongruente reeksen lokten tragere responsen uit dan de overige reeksen, die 

onderling in hun effecten niet verschilden. Ook bij volwassenen worden dezelfde patronen 

gevonden (zie bijvoorbeeld Smid, Mulder & Mulder, 1990). Een belangrijke bevinding is dat 

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

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

beïnvloed worden door de als gevolg van de incongruente reeksen ontstane responsconflicten 

en tevens efficiënter kunnen inhiberen als de centrale stimulus eenmaal geselecteerd is 

(Ridderinkhof et al., 1997). Een pilotstudie bij LVG-kinderen (Ponsioen, Van der Molen & 

Stemerdink, 2000a) leverde als verrassend resultaat op dat de reactiesnelheid niet bleek te 

discrimineren tussen de groep LVG-kinderen en een groep op chronologische leeftijd 

gematchte kinderen met een gemiddelde intelligentie. Verondersteld werd dat met de 

gebruikte taakversie vooral lagere-orde cognitieve processen van inhibitie-controle werden 

aangesproken, waarbij LVG-kinderen niet voor hun leeftijdsgenoten met een gemiddelde 

intelligentie blijken onder te doen. 

In deze studie wordt onderzocht in hoeverre de twee-componenten opvatting van 

visuele selectieve aandacht (Merrill & O'Dekirk, 1994) ook op LVG-kinderen van toepassing 

is. Zijn LVG-kinderen net als kinderen met een gemiddelde intelligentie in staat hun aandacht 

te richten op een beperkt deel van het visuele veld? Zijn kinderen in het algemeen en LVG-

kinderen in het bijzonder in staat om 'van bovenaf controle uit te oefenen op visuele 

aandachtsprocessen? 

De wijzigingen die in deze studie werden doorgevoerd hadden tot doel de taakcondities 

zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met die van de klassieke flankertaak van 

Eriksen en Eriksen (1974). Daarom worden twee lettersets gebruikt die elk aan één type 
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respons zijn gekoppeld: het indrukken van een linker- of een rechterknop van het toetsenbord. 

Naast twee controlecondities, waarin alleen de centrale stimulus wordt getoond (de 

flankerloze trials), wordt in de overige condities de centrale stimulus aan weerszijden steeds 

geflankeerd door twee herhalingen van de andere letter uit dezelfde letterset (de homogene 

compatibele stimulusreeksen) of door twee herhalingen van een letter uit de andere letterset 

(de homogene incompatibele reeksen). Behalve de relatie tussen de centrale stimulus en de 

afleidende stimuli wordt ook het stimulustype gemanipuleerd. De afleidende stimuli kunnen 

letters zijn die niet tot een van de twee lettersets behoren maar wel fysieke kenmerken met de 

letters uit de sets gemeen hebben: of met de letterset waartoe de centrale stimulus behoort (de 

heterogene gelijkvormige reeksen) of met de andere letterset (de heterogene ongelijkvormige 

reeksen). De laatste twee taakmanipulaties betreffen de afstand tussen de stimuli en de 

wisseling van de afstandscondities binnen een trialblok: er was sprake van een constante 

afstandsconditie of van steeds wisselende condities. Met de uitgevoerde taakcondities werden 

de volgende voorspellingen getoetst: 

1. Het effect van categoriale informatie 

Met het twee-componenten model van Merrill en O'Dekirk (1994) in gedachten, wordt 

voorspeld dat LVG-kinderen minder gebruik maken van categoriale informatie dan hun 

leeftijdsgenoten met een gemiddelde intelligentie. Zo zullen bij de LVG-kinderen bij de 

heterogene ongelijkvormige reeksen de overeenkomsten tussen de afleiders en de stimuli die 

een tegengestelde respons ontlokken niet voldoende worden opgemerkt en aldus niet tot een 

vertraging van de responssnelheid op deze reeksen leiden. Daarentegen zullen de heterogene 

gelijkvormige reeksen wel een vertragend effect hebben, omdat bij dit type trials de 

identificatie van de centrale stimulus wordt bemoeilijkt door de fysieke overeenkomsten met 

de afleidende stimuli. Met andere woorden: bij de LVG-kinderen zal bij het gebruik van 

heterogene reeksen het effect van perceptuele competitie (Eriksen & Eriksen, 1974) 

overheersen. Bij de kinderen met een gemiddelde intelligentie wordt verwacht dat de 

categoriale overeenkomsten van de heterogene ongelijkvormige afleiders met de stimuli die 

een tegengestelde respons uitlokken, juist tot een vertraging van de respons snelheid zal leiden 

als gevolg van responscompetitie. Kortom, bij kinderen met een gemiddelde intelligentie zal 

het effect van stimulustype (heterogeen gelijkvormig versus ongelijkvormig) een zelfde 

richting hebben als het effect van stimulusreeks (homogeen compatibel versus incompatibel). 

2. Het efficiënt kunnen richten van de aandacht 

Als personen met een verstandelijke handicap moeite hebben met het richten van de 

aandacht op een beperkt gebied van het visuele veld (Merrill & O'Dekirk, 1994), dan mag 
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verwacht worden dat bij LVG-kinderen van de afleidende stimuli die verder van de centrale 

stimuli liggen nog een interfererende werking uitgaat en bij de kinderen met een gemiddelde 

intelligentie niet meer. 

3. Het flexibel kunnen richten van de aandacht 

De problemen die LVG-kinderen hebben met het richten van de aandacht zijn groter in 

taakcondities waarbij de afstand tussen de stimuli steeds wisselt, dan in taakcondities met een 

constante stimulusafstand. Het steeds opnieuw moeten focussen van de aandacht doet een 

sterker beroep op hogere orde cognitieve processen (bijvoorbeeld cognitieve flexibiliteit). 

Het experiment wordt in twee delen uitgevoerd. In het eerste deel wordt de eerste 

voorspelling getoetst, in het tweede deel de tweede en derde voorspelling. Omdat taak

onafhankelijke verschillen in basale responssnelheid de taakeffecten kunnen overschaduwen, 

worden extra analyses uitgevoerd waarbij voor deze basale snelheid gecontroleerd wordt. 

5.2. Onderzoeksopzet 

Deelnemers 

De grootte van de steekproef werd met een apriori power-analyse bepaald. Een 

inschatting van de effectgrootte werd verkregen uit de resultaten van een voorstudie waarin 

een klassieke versie van de Eriksen flankertaak was gebruikt (Ponsioen et al., 2000a; zie 

tevens Hoofdstuk 4 van deze dissertatie). Er werden drie groepen samengesteld: een 

onderzoeksgroep met LVG-kinderen (de LVG-groep) en twee controlegroepen met kinderen 

met een gemiddelde intelligentie. De 25 LVG-kinderen uit de onderzoeksgroep werden 

gerekruteerd uit een orthopedagogische instelling voor LVG-zorg, uit een basisschool voor 

speciaal onderwijs en uit een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De eerste 

controlegroep (de CA-controlegroep) telde 25 kinderen met een gemiddelde intelligentie, 

gerekruteerd uit vier basischolen voor regulier onderwijs en een middelbare school voor 

regulier onderwijs. Deze kinderen waren op chronologische leeftijd gematcht met de kinderen 

uit de onderzoeksgroep. De tweede controlegroep (de MA-controlegroep) telde eveneens 25 

kinderen, gerekruteerd uit vier reguliere basisscholen, die op mentale leeftijd zijn gematcht 

met de kinderen uit de onderzoeksgroep. Alleen die kinderen werden voor deelname aan het 

onderzoek uitgenodigd bij wie geen sprake was van: (i) ernstige gedrags- en/of psychiatrische 

problematiek; (ii) manifest neurologisch lijden (organische stoornis, epilepsie) en (iii) het 

gebruik van gedragsregulerende medicatie. Alle kinderen hadden een normaal of tot normaal 

gecorrigeerd gezichtsvermogen, geen problemen met het gehoor en verkeerden in een goede 

gezondheid. De ouders / verzorgers en, in het geval van een Kinderbeschermingsmaatregel, de 
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(gezins-)voogden werden schriftelijk op de hoogte gebracht van de inhoud van het onderzoek 

en om toestemming ('informed consent') gevraagd. 

Opzet 

De onafhankelijke variabelen waren groep (drie niveaus: licht verstandelijk 

gehandicapte kinderen, kinderen met een gemiddelde intelligentie gematcht op 

chronologische leeftijd, kinderen met een gemiddelde intelligentie gematcht op mentale 

leeftijd), geslacht (twee niveaus: jongen, meisje), stimulusreeks (twee niveaus: compatibele 

afleiders, incompatibele afleiders), stimulustype (twee niveaus: homogene afleiders, 

heterogene afleiders), stimulusafstand (vier niveaus: 0.0645 graden, 0.5 graden, 1.0 graden, 

1.5 graden) en trialserie (twee niveaus: variabele stimulusafstand, constante stimulusafstand). 

Stimulusreeks, stimulus type, stimulusafstand en trialserie werden als binnen-subject factoren 

gemanipuleerd. De afhankelijke variabelen waren de reactiesnelheid van de goede responsen 

en de foutpercentages. 

Stimuli en apparatuur 

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

Compaq Deskpro personal computer gebruikt. De toetsen 7' en 'z' werden gemarkeerd als 

respectievelijk de rechterknop en de linkerknop. Elke trial startte met het gedurende lOOOms 

vertonen van een waarschuwingsstimulus: een '+'-teken in het midden van het beeldscherm. 

Hierna werd de stimulusreeks aangeboden, voor een maximale periode van 2500 ms. Het 

tijdsinterval tussen de waarschuwingsstimulus en de stimulusreeks bedroeg 250 ms. De helft 

van de deelnemers werd geïnstrueerd om de linkerknop in te drukken als de centrale stimulus 

de letter 'H' of de letter 'K' was en de rechterknop als de centrale stimulus de letter 'S' of de 

letter 'C' was. Voor de overige de deelnemers was dit omgekeerd: bij 'H' en 'K' de 

rechterknop, bij 'S' en 'C' de linkerknop. Er werden twee soorten stimulusreeksen gebruikt: 

compatibele en incompatibele reeksen. De compatibele reeksen (bijvoorbeeld 'KKHKK') 

bestonden uit een centrale stimulus en afleiders die dezelfde respons als de centrale stimulus 

uitlokten. De incompatibele reeksen (bijvoorbeeld 'SSHSS') bestonden uit een centrale 

stimulus geflankeerd door stimuli die een tegengestelde respons uitlokten. 

Naast de zojuist beschreven afleiders, de 'homogene compatibele en incompatibele 

afleiders', werden andere letters gebruikt die zelf niet gekoppeld waren aan een bepaalde 

respons, de "heterogene afleiders'. Van deze laatste afleiders werden twee typen gebruikt: 

stimuli die dezelfde fysieke kenmerken hadden als de letterset waartoe de centrale stimulus 
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behoorde, de 'heterogene gelijkvormige afleiders' (voor de letterset 'H' en 'K' waren dit de 

'hoekige' letters "N' en W , bijvoorbeeld 'NWKNW'; voor de letterset 'S' en 'C' waren dit de 

ronde letters 'G' en 'Q', bijvoorbeeld 'GQCGQ'). Ten tweede: stimuli die de kenmerken 

hadden van de andere letterset, de 'heterogene ongelijkvormige afleiders' (bijvoorbeeld 

"NWSNW'). De horizontale gezichtshoek van de stimulusreeksen was minimaal 1.0 graden en 

maximaal 1.5 graden. De verticale gezichtshoek bedroeg 1.17 graden. De kleinste afstand 

tussen de stimuli was 0.0645 graden, de overige afstandscondities waren 0.5 graden, 1.0 

graden en 1.5 graden. De stimulusreeksen werden in trialblokken met een variabele 

afstandsconditie en in blokken met een constante afstandsconditie aangeboden. Basismetingen 

werden verkregen met trials waarin de centrale stimulus zonder afleiders werd aangeboden 

(de flankerloze trials). 

Omdat een gerandomiseerde afwisseling van alle mogelijke taakcondities 

(stimulusreeks, stimulustype, stimulusafstand en trialserie) tot een te groot aantal trials zou 

leiden, werd het experiment in twee delen uitgevoerd. In het eerste deel worden twee 

testsessies doorlopen. Een sessie begint met een blok met 100 trials, waarin de taakcondities 

stimulusreeks en stimulustype gerandomiseerd afgewisseld worden met flankerloze trials,en 

wordt afgesloten met een blok met alleen flankerloze trials. Alle stimulusreeksen in dit deel 

van het experiment hebben een constante afstandsconditie van 0.5 graden. In het tweede deel 

van het experiment worden drie testsessies uitgevoerd. Elke sessie start met een blok met 80 

trials, waarbij er sprake is van een constante stimulusafstand van 0.0645 graden, 1.0 graden of 

1.5 graden en een gerandomiseerde afwisseling van compatibele en incompatibele afleiders. 

Op dit eerste blok volgt een blok met 120 trials (een van de drie testsessies) of 100 trials (de 

overige twee sessies), bestaande uit reeksen met compatibele en incompatibele afleiders met 

een steeds wisselende stimulusafstand van 0.0645 graden, 1.0 graden of 1.5 graden. De drie 

testsessies worden in een systematisch gevarieerde volgorde doorlopen. Het aantal trials per 

taakconditie in de twee delen van het experiment wordt in Tabel 5.2.1. en in Tabel 5.2.2. 

weergegeven. 

Procedure 

De test werd individueel binnen de scholen van de kinderen afgenomen. De kinderen 

werden geïnstrueerd om zo snel en zo accuraat mogelijk te reageren op de centrale stimulus 

door de '/'- of de 'z'-toets van het toetsenbord in te drukken. Er werd begonnen met een 

oefensessie. Tussen de trialblokken werd een korte pauze ingelast waarin de kinderen 

feedback kregen over hun prestatie op een zojuist afgesloten trialblok in termen van 
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gemiddelde reactiesnelheid en nauwkeurigheid. De testafname besloeg in totaal ongeveer 35 

minuten. Om een indicatie te krijgen van het mentale ontwikkelingsniveau van de kinderen en 

jongeren werden de Raven Coloured Progressive Matrices (CPM; tot en met 10 jaar) en de 

Raven Standard Progressive Matrices (vanaf 11 jaar) afgenomen. Na afloop van een testronde 

ontvingen de kinderen een kleine attentie. 

Statistische analyse 

De groepsverschillen werden beoordeeld door middel van oneway variantie-analyse 

(ANOVA), multivariate variantie-analyse (MANOVA) en regressie-analyse. De taakcondities 

werden als 'binnen-subject'-factoren in een MANOVA met herhaalde metingen opgenomen. 

De variantie-analyses werden volgens de General Linear Model (GLM) procedures 

uitgevoerd met statistische software van SPSS® (2000). 

Tabel 5.2.1. Aantal trials per taakconditie in deel 1 van het experiment; de trials worden in een gerandomiseerde 
volgorde aangeboden; elke sessie wordt afgesloten met 20 flankerloze trials; de testsessies worden in een vaste 
volgorde uitgevoerd 

Experiment 
Deell 
(stimulus-
afstand: 0.5 
graden) 

Sessie 1 

Sessie 2 

Homogene 

Compatibel 

20 

20 

afleiders 

Incompatibel 

20 

20 

Gevarieerde 
taakconditie 

Heterogene afleiders 

Gelijkvormig Ongelijkvormig 

20 20 

20 20 

Flankerloze 
trials 

20 

20 

Constante 
taakconditie 

Flankerloze 
trials 

20 

20 

Tabel 5.2.2. Aantal trials per taakconditie in deel 2 van het experiment; de trials worden in een gerandomiseerde 
volgorde aangeboden 

Experiment Constante afstand Gevarieerde afstand 
Deel 2 Homogene Homogene Homogene Homogene 

compatibele afleiders incompatibele afleiders compatibele afleiders incompatibele afleiders 

.065 .5' 1.0 1.5 .065 .5' 1.0 1.5 .065 .5 1.0 1.5 .065 .5 1.0 1.5 

17 16 15 8 16 19 13 16 

40 14 14 6 18 11 9 11 17 

40 9 10 19 14 13 12 16 7 
' de 0.5 graden afstandconditie wordt in deel 1 van het experiment opgenomen 

Sessie 1 

Sessie 2 

Sessie 3 

40 

40 

40 

40 
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5.3. Resultaten 

Uitbijters 

Extreme responstijden, waarbij de afwijking van het individueel gemiddelde groter of 

gelijk aan 2.5 standaarddeviatie was, werden uit de dataset verwijderd. Hierbij werd de 

procedure gevolgd, aanbevolen door Ratcliff (1993). 

Groepskenmerken 

Op de variabelen die waren gebruikt om gematchte groepen te creëren werd een 

variantie-analyse uitgevoerd. Zoals verwacht verschilde de LVG-groep niet op chronologische 

leeftijd van de CA-controlegroep en niet op mentale leeftijd van de MA-controlegroep. De 

werkhouding en motivatie werden beoordeeld op grond van testobservatie en zelfbeoordeling 

van de proefpersonen. Hoewel de onderzoeksgroep wat meer variatie vertoonde dan de beide 

controlegroepen ten aanzien van deze maten, zijn de verschillen tussen de groepen onderling 

niet significant. De groepskenmerken zijn ondergebracht in Tabel 5.3.1. 

Tabel 5.3.1. Groepskenmerken 

Variabele 
Leeftijd2 

IQ 
(Raven) 
Mentale 
leeftijd 
(Raven) 
Taak 
motivatie0 

Inzet0 

(N 
M 

11.75 

66.86 

7.70 

0.88 

1.00 

LVG-groep 
=25; 13<f, 12?) 

(Range) 

(7.75-16.36) 

(49.66-84.21) 

(6.00-10.00) 

(-1-+1) 

(-) 

SD 

2.45 

9.58 

1.23 

0.44 

0.00 

CA-controlegroep 
(N=25; 13tf, 12?) 

M (Range) 

11.31 (6.71-15.50) 

112.53 (88.95-139.50) 

12.60 (7.96-16.75) 

0.92 (0 -+1) 

0.96 (0 -+1) 

SD 

2.25 

15.66 

2.54 

0.28 

0.20 

MA-controlegroep 
(N=25; 13d1, 12¥) 

M (Range) 

7.57 (5.65 -11.65) 

110.64 (88.02-141.31) 

8.35 (6.00 -11.50) 

0.92 (0 -+1) 

0.92 (0 -+1) 

SD 

1.47 

14.63 

1.76 

0.20 

0.20 
"Het verschil in leeftijd tussen de LVG-groep en de CA-controlegroep was niet-significant (p=0.885; Tamhane's 
T2 multipele ANOVA post-hoc vergelijkingen) 
b Het verschil in mentale leeftijd tussen de LVG-groep en de MA-controlegroep was niet-significant (p= 
0.362;Tamhane's T2 multipele ANOVA post-hoc vergelijkingen) 
c Op basis van 3-punts observatieschalen (motivatie: -1= negatief, 0= neutraal, +1= positief; inzet: -1= laag, 0= 
redelijk, +1= hoog); de verschillen tussen de groepen waren alle niet-significant 

5.3.1. Experiment Deel 1: het effect van categoriale informatie 

Resultaten 

De taakcondities in dit deel van het experiment worden weergegeven in Tabel 5.3.1.1. 

De gemiddelde responstijden en percentages foutieve responsen werden met een 3 (groep: 

LVG-groep, CA-controlegroep, MA-controlegroep) bij 2 (sekse: jongens, meisjes) bij 2 
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(stimulusreeks: compatibele afleiders, incompatibele afleiders) bij 2 (stimulustype: homogene 

afleiders, heterogene afleiders) multivariate variantie-analyse (MANOVA) getoetst, met 

groep en sekse als tussen-subject factoren en stimulusreeks en stimulustype als binnen-subject 

factoren. In Tabel 5.3.1.2.worden de gemiddelde responstijden en percentages foutieve 

responsen per taakconditie voor de LVG-groep en de twee controlegroepen samengevat, 

aangevuld met de resultaten op de flankerloze trials die in een apart trialblok waren 

ondergebracht ('de geblokte flankerloze trials') of gerandomiseerd tussen de overige trials 

werden aangeboden ('de gemixte flankerloze trials'). De resultaten van de MANOVA worden 

in Tabel 5.3.1.3. weergegeven. 

Tabel 5.3.1.1. Taakcondities 

Stimulustype 

Homogeen 

Heterogeen 

Stimulusreeks 

Compatibel 
Incompatibel 
Gelijkvormig 
Verschillend 

Flankerloze trials 

Trialserie 
Constante afstand 

~ 

X 

.065 .5 

X 
X 
X 
X 

1.0 1.5 
Variabele afstand 

~ 

X 

.065 .5 1.0 1.5 

Tabel 5.3.1.2. Gemiddelde responssnelheid en standaarddeviaties op de flankerloze trials en de 
homogene compatibele en incompatibele en de heterogene gelijkvormige en ongelijkvormige trials 
(Experiment deel 1: het effect van categoriale informatie) 
Taakcondities 
(constante stimulus 
afstand 
van 0.5 graden) 

Variabele Groep 

LVG-groep CA-controlegroep MA-controlegroep 

Geblokte flankerloze RT 
Trials % fouten 
Gemixte flankerloze RT 
Trials % fouten 
Homogene compatibele RT 
afleiders % fouten 
Heterogene compatibelet RT 
afleiders % fouten 
Homogene incompatibele RT 
afleiders % fouten 
Heterogene incompatibele RT 
afleiders % fouten 

M 
778.92 

8.00 
813.29 

7.40 
804.54 

6.60 
860.76 

7.80 
824.73 

8.00 
811.21 

5.30 

SD 
196.35 

9.07 
201.17 

7.23 
182.05 

6.77 
210.94 

6.18 
174.40 

6.21 
188.08 

4.91 

M 
629.44 

5.10 
654.65 

5.90 
671.11 

4.00 
679.98 

4.00 
686.61 

5.30 
675.07 

2.70 

SD 
167.53 

5.75 
158.00 

4.73 
154.47 

4.27 
161.76 

3.82 
166.76 

3.84 
154.82 

3.67 

M 
906.58 

6.40 
964.71 

8.00 
944.73 

6.10 
962.48 

8.80 
935.27 

8.50 
931.12 

5.50 

SD 
176.62 

5.45 
178.25 

5.54 
184.91 

5.87 
177.93 

6.89 
148.24 

8.42 
161.90 

4.89 
t Om de leesbaarheid en de interpretatie van de resultaten te vergemakkelijken wordt in dit deel van de analyses 
gesproken over heterogene compatibele en incompatibele afleiders terwijl het naar de letter van de wet gaat om 
heterogene afleiders die respectievelijk gelijkvormig en ongelijkvormig zijn aan de compatibele afleiders (in het 
laatste geval dus gelijkvormig aan de incompatibele afleiders) 
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Tabel 5.3.1.3. Effecten van de factoren Groep, Sekse, Stimulusreeks en 
Stimulustype op de responssnelheid en het percentage fouten (vetgedrukt de F-
waarden met een significantie-niveau kleiner dan 5%) 

Factor 

Groep (G) 
Sekse(S) 
G x S 
Stimulusreeks (R) 
R x G 
R x S 
R x G x S 
Stimulustype (T) 
T x G 
T x S 
T x G x S 
R x T 
R x T x G 
R x T x S 
R x T x G x S 

RT 
F 

14.77 
0.34 
0.07 
4.93 
2.93 
0.46 
1.90 
3.81 
2.09 
0.38 
0.40 

23.78 
4.65 
0.02 
1.07 

P 
0.000 
0.559 
0.929 
0.030 
0.060 
0.501 
0.158 
0.055 
0.132 
0.537 
0.670 
0.000 
0.013 
0.895 
0.348 

% fouten 
F 

4.43 
5.10 
1.09 
0.45 
0.11 
0.08 
0.14 
1.91 
0.38 
0.04 
0.28 

20.01 
0.96 
0.70 
0.08 

P 
0.016 
0.017 
0.344 
0.507 
0.900 
0.774 
0.866 
0.171 
0.687 
0.844 
0.755 
0.000 
0.388 
0.407 
0.923 

De taakcondities bleken van invloed op de responssnelheid, met de aantekening dat het 

effect van stimulustype net boven het significantie-niveau van 5% viel. Voor de richting van 

de taakeffecten is de significante interactie tussen de twee condities bepalend, die overigens 

ook weer per groep bleek te verschillen (zie in Tabel 5.3.1.3. de effecten van "R x T' en van 'R 

x T x G'). In Figuur 5.3.1.1. worden de bedoelde interacties in beeld gebracht. 

De interactie tussen de twee taakcondities was voor de LVG-groep in de voorspelde 

richting: een vertraging van de responssnelheid bij de heterogene gelijkvormige stimulus-

reeksen (in Figuur 5.3.1.1. als 'heterogeen compatibel' aangeduid) en een tegengesteld effect 

bij de homogeen compatibele reeksen. Post-hoc analyse (Tamhane's T2) maakte duidelijk dat 

dit verschil voor deze groep als significant beschouwd kan worden (p < 0.001). 
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Stimulustype 

— • — L V G h o m 

—O—LVGhet. 

- - • - - CA hom. 

- -O- - CA het. 

.--A--- MA hom 

---A--. MA het. 

conip. incomp. 

Stimulus reeks 

Figuur 5.3.1.1. Interactie tussen Groep, Stimulusreeks (comp. = 
compatibel, incomp. = incompatibel) en Stimulustype (hom. = 
homogeen, het. = heterogeen) op de responssnelheid 

De categoriale overeenkomsten en verschillen van de heterogene afleidende stimuli met 

de centrale stimulus lijken bij de LVG-groep minder een rol te spelen dan de perceptuele 

overeenkomsten en verschillen. Bij de jongste controlegroep, de MA-controlegroep, waarbij 

er overigens ook sprake was van een significant verschil tussen de effecten van de heterogene 

compatibele en incompatibele reeksen op de responssnelheid (p_ < 0.05), kan het ontbreken 

van een verschil tussen de effecten van de homogene compatibele en incompatibele reeksen 

eveneens op de invloed van perceptuele processen duiden. Bij de oudere controlegroep, de 

CA-controlegroep, was het verschil tussen de effecten van de homogene compatibele en 

incompatibele reeksen juist wel significant (p < 0.05), in tegenstelling tot die voor de 

heterogene reeksen. Ook met betrekking tot het percentage foutieve responsen manifesteerde 

zich vergelijkbaar interactie-effect tussen stimulustype en stimulusreeks, waarin de drie 

groepen echter niet verschilden. 

Post-hoc analyses van de onderlinge groepsverschillen in responssnelheid en percentage 

fouten (Tamhane's T2) maakten duidelijk dat de LVG-groep langzamer (p < 0.01) en minder 

accuraat (p < 0.05) was dan de CA-controlegroep, maar sneller (p < 0.05) dan de MA-

controlegroep. De LVG-groep en de MA-controlegroep verschilden onderling niet-significant 

in het percentage foutieve responsen. In het algemeen bleken de jongens minder accuraat dan 
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de meisjes, F(l,69) = 6.00, p_ < 0.05. Er was geen sprake van een interactie-effect tussen groep 

en sekse op het foutpercentage. 

Tussen de responssnelheid en het percentage foutieve responsen werden correlaties 

berekend voor iedere groep en elke taakconditie. Alle correlaties bleken positief, waardoor er 

geen aanleiding is om 'speed-accuracy tradeoff-effecten te veronderstellen. Met andere 

woorden, een hogere responssnelheid ging niet ten koste van de nauwkeurigheid waarmee de 

taak werd uitgevoerd. 

De responsen op de geblokte flankerloze trials waren gemiddeld 40 ms sneller dan die 

op de gemixte flankerloze trials (zie Tabel 5.3.1.2.). Met een variantie-analyse werd het 

verschil tussen de twee flankerloze trialcondities getoetst, met groep als tussen-subject factor. 

Dit resulteerde in significante hoofdeffecten voor trialconditie, F(l,69) = 17.51, p_ < 0.001, en 

voor groep, F(2,69) = 16.89, p_ < 0.001. Van een interactie tussen groep en trialconditie bleek 

geen sprake. Post-hoc analyses (Tamhane's T2) leverden significante verschillen op tussen de 

twee flankerloze trialcondities voor de CA- en de MA-controlegroep, met respectievelijk p_ < 

0.05 en g < 0.01. De relatief hoge gemiddelde responstijd van de MA-controlegroep op de 

gemixte flankerloze trials vraagt om een nadere verklaring. Indien de eerder geopperde 

veronderstelling juist is dat perceptuele processen bij deze groep jonge kinderen een groter 

gewicht in de schaal leggen bij het uitvoeren van de taak dan bij de oudere kinderen en de 

LVG-kinderen, zou het steeds wisselen van het visuele beeld in deze taak conditie (reeksen 

met 5'letters worden afgewisseld met een enkele letter) een rol kunnen hebben gespeeld. 

Omdat de basale verschillen in responssnelheid de taakeffecten kunnen overschaduwen, 

werden aanvullende analyses uitgevoerd waarbij er voor deze basale responssnelheid 

gecontroleerd werd. De gemiddelde responstijd op de geblokte flankerloze trials werd 

hiervoor als maat genomen en als co variabele in de MANO VA- toetsen opgevoerd. De 

resultaten van deze analyse worden in Tabel 5.3.1.4. samengevat. 

Het effect van de factor stimulusreeks (tragere responsen op de compatibele reeksen) 

bleef significant, zelfs op een meer uitgesproken wijze dan zonder de covariabele. Interessant 

in dit verband was de significante interactie tussen de factor stimulusreeks en de basale 

responssnelheid ('R x BS', zie Tabel 5.3.1.4.). Multipele regressie-analyse gaf aan dat alleen 

de responssnelheid op de compatibele stimulsreeksen samenhing met de basale 

responssnelheid. Ook de drieweg-interactie tussen groep, stimulusreeks en stimulustype ("R x 

T x G') bleef significant. Voor alle groepen gold dat de heterogene gelijkvormige afleiders tot 

de traagste responsen leidden. Alleen voor de LVG-groep was er tevens sprake van een effect 

van de factor stimulusreeks: de incompatibele trials zorgden bij deze groep voor tragere 
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responsen. Met de basale responssnelheid als co variabele verdween het hoofdeffect van de 

factor groep, F(l,68) = 224.80, p_ < 0.001. 

Tabel 5.3.1.4. Effecten van de factoren Groep, 
Sekse, Stimulusreeks en Stimulustype op de 
responssnelheid met de Basissnelheid als 
covariaat (vetgedrukt de F-waarden met een 
significantie-niveau kleiner dan 5%) 

Factor 

Basissnelheid (BS) 
Groep (G) 
Sekse (S) 
G x S 
Stimulusreeks (R) 
R x B S 
R x G 
R x S 
R x G x S 
Stimulustype (T) 
T x B S 
T x G 
T x S 
T x S x BS 
T x G x S 
R x T 
R x T x G 
R x T x S 
R x T x G x S 

RT 
F 

224.80 
0.84 
0.18 
0.66 

12.44 
17.49 
0.23 
0.09 
2.61 
1.15 
2.40 
1.81 
0.21 
0.46 
0.19 
0.44 
4.61 
0.00 
1.03 

P 
0.000 
0.435 
0.670 
0.521 
0.001 
0.000 
0.796 
0.770 
0.081 
0.288 
0.126 
0.172 
0.651 
0.632 
0.668 
0.507 
0.013 
0.954 
0.363 

Discussie 

Perceptuele competitie ('...competition between or an inhibition among feature 

analysers.', Eriksen & Eriksen, 1974, p. 148) lijkt een betere verklaring voor de resultaten van 

het eerste deel van het experiment dan responscompetitie. Ondanks de compatibiliteit van de 

afleidende stimuli met de centrale stimulus, wat een faciliterend effect zou moeten hebben op 

het responsselectie-proces, werden de responsen in deze taakconditie juist vertraagd. De 

overeenkomsten in visuele kenmerken tussen de stimuli in de heterogene compatibele 

stimulusreeksen kunnen de identificatie van de centrale stimulus echter bemoeilijken. Deze 

veronderstelling werd ondersteund door de bevinding dat er bij de jongste kinderen met een 

gemiddelde intelligentie niet eens sprake was van responscompetitie bij de homogene 

stimulusreeksen. De conclusie dat met het manipuleren van het stimulustype vooral de 

perceptuele processen worden aangesproken, lijkt daarom gerechtvaardigd. De afleidende 
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stimuli in dit deel van het experiment beïnvloedden daarmee meer de eerste fase van het 

informatieverwerkingsproces (de 'input') dan latere fasen. Hoewel Eriksen en Eriksen (1974) 

veronderstelden dat de perceptuele effecten verdwijnen onder de relatief sterke 

responscompetitie-effecten, bleek er ook in hun experiment sprake van een soortgelijke 

bevinding bij de kleinste stimulusafstandsconditie (0.0645 graden). 

De verwachting dat bij de LVG-groep met het aanbieden van heterogene 

stimulusreeksen het effect van de perceptuele competitie dat van de responscompetie zal 

overtreffen, wordt door de resultaten ondersteund (zie tevens Merrill en O'Dekirk, 1994). Er 

waren echter geen aanwijzingen dat dit niet opgaat voor de kinderen met een gemiddelde 

intelligentie. Bij de groep jonge kinderen (de MA-controlegroep) speelde de perceptuele 

competitie mogelijk een nog sterkere rol dan bij de LVG-kinderen. Bij de oudere kinderen (de 

CA-controlegroep) werd het effect van perceptuele competitie met de heterogene 

stimulusreeksen vrijwel tenietgedaan door een responscompetitie-effect, dat een aanwijzing is 

voor het gebruiken van categoriale informatie. 

De LVG-groep onderscheidde zich van de beide controlegroepen door een gemiddeld 

hoger percentage foutieve responsen. In voorgaande onderzoeken met aandachtstaken bij 

LVG-kinderen (Ponsioen et al, 2000a ; Ponsioen, Harder, Van der Molen & Stemerdink, 

2000b; zie tevens Hoofdstuk 4 van deze dissertatie) werden eveneens hogere foutpercentages 

bij deze groep kinderen gevonden. Het waren toen vooral de LVG-jongens waarvoor dit gold. 

In dit onderzoek maakten ook weer de jongens gemiddeld de meeste fouten, van een interactie 

met groep was nu echter geen sprake. 

5.3.2. Experiment deel 2A: het efficiënt kunnen richten van de aandacht 

Resultaten 

De taakcondities in dit deel van het experiment worden weergegeven in Tabel 5.3.2.1. 

Tabel 5.3.2.1. Taakcondities 

Stimulus type 

Homogeen 

Heterogeen 

Stimulusreeks 

compatibel 
incompatibel 
gelijkvormig 
ongelijkvormig 

Flankerloze trials 

Trialserie 
Constante afstand 

— .065 
X 
X 

.5* 
(X) 
(X) 

1.0 
X 
X 

1.5 
X 
X 

Variabele afstand 
~ .065 .5 1.0 1.5 

Vanwege een mogelijk taakvolgorde-effect in een later stadium buiten beschouwing gelaten (zie de tekst) 
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De gemiddelde responstijden en percentages foutieve responsen werden met een 3 (groep: 

LVG-groep, CA-controlegroep, MA-controlegroep) bij 2 (sekse: jongens, meisjes) bij 2 

(stimulusreeks: compatibele afleiders, incompatibele afleiders) bij 4 (stimulusafstand: 0.0645 

graden, 0.5 graden, 1.0 graden, 1.5 graden) multivariate variantie-analyse (MANOVA) 

getoetst, met groep en sekse als tussen-subject factoren en stimulusreeks en stimulusafstand 

als binnen-subject factoren. De gemiddelde responstijden en de foutpercentages worden in 

Tabel 5.3.2.2. samengevat, de MANOVA-resultaten in Tabel 5.3.2.3. 

Tabel 5.3.2.2. Gemiddelde responssnelheid en standaarddeviaties op de homogene compatibele en incompatibele 
trials in vier afstandscondities: 0.0645 graden, 0.5 graden, 1.0 graden en 1.5 graden 
(Experiment deel 2A: het efficiënt kunnen richten van de aandacht) 
Taakcondities Variabele Groep 

Stimulus- Stimulus- LVG-groep CA-controlegroep MA-controlegroep 
reeks afstand 

(graden) NI SD M SD M SD 
Compatibel 0.0645 RT 848.53 243.29 628.33 151.72 948.62 177.02 

% fouten 6.20 8.23 2.50 3.54 5.90 5.25 
0.5 

1.0 

1.5 

0.0645 

0.5 

1.0 

RT 
% fouten 
RT 
% fouten 

RT 
% fouten 
RT 
% fouten 
RT 
% fouten 
RT 
% fouten 

804.54 
6.60 

786.77 
5.20 

833.27 
7.50 

857.07 
10.10 

824.73 
8.00 

810.11 
6.00 

182.05 
6.77 

228.33 
9.49 

223.90 
10.18 

198.66 
8.34 

174.40 
6.21 

223.23 
7.67 

671.11 
4.00 

614.24 
2.40 

614.31 
2.60 

649.05 
5.80 

686.61 
5.30 

624.97 
4.30 

154.47 
4.27 

149.45 
3.02 

163.87 
2.84 

138.76 
5.48 

166.76 
3.84 

151.46 
4.42 

944.73 
6.10 

903.02 
3.50 

888.69 
4.60 

949.88 
5.20 

935.27 
8.50 

915.13 
6.10 

184.91 
5.87 

178.27 
3.39 

182.46 
2.86 

169.98 
5.86 

148.24 
8.42 

205.00 
6.25 

1.5 RT 838.24 204.60 629.52 151.51 898.02 206.20 
% fouten 7.60 9.61 5.10 4.59 4.50 4.15 

De hoofdeffecten van de taakcondities stimulusreeks en stimulusafstand waren significant en, 

voor een deel, in de voorspelde richting: de compatibele reeksen leidden tot snellere 

responsen dan de incompatibele reeksen; en hoe kleiner de stimulusafstand, des te trager 

waren de responsen (zie Figuur 5.3.2.1.). Er waren echter twee bijzonderheden met betrekking 

tot het laatste effect: (i) bij de LVG-groep zorgde de grootste afstandsconditie (1.5 graden) 

voor een vertraging van de responsen en (ii) de 0.5 graden afstandsconditie leidde bij de CA-

controlegroep tot relatief tragere responsen. Deze twee bevindingen lagen ten grondslag aan 

het interactie-effect tussen stimulusafstand en groep, dat juist boven het significantie-niveau 

van 5% uitkwam. Omdat de bevinding met de CA-controlegroep een gevolg kan zijn van een 

volgorde effect van de trialblokken (Deel 1 van het experiment kende stimulusreeksen met 

een constante afstand van 0.5 graden; zie de Tabellen 5.2.1. en 5.2.2.), werden de analyses 
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opnieuw uitgevoerd op alleen de drie overige afstandcondities: 0.0645 graden, 1.0 graden en 

1.5 graden. De resultaten van deze analyses worden samengevat in Tabel 5.3.2.4. 

Tabel 5.3.2.3. Effecten van de factoren Groep, Sekse, 
Stimulusreeks en Stimulusafstand (4 condities) op de 
responssnelheid en het percentage fouten (vetgedrukt de F-waarden 
met een significantie-niveau kleiner dan 5%) 

Factor 

Groep (G) 
Sekse (S) 
G x S 
Stimulusreeks (R) 
R x G 
R x S 
R x G x S 
Stimulusafstand (A) 
A x G 
A x S 
A x G x S 
R x A 
R x A x G 
R x A x S 
R x A x G x S 

RT 
F 

17.47 
0.50 
0.22 
8.70 
1.08 
0.01 
0.56 
4.00 
2.13 
0.38 
1.75 
0.32 
0.68 
0.73 
0.77 

P 
0.000 
0.481 
0.805 
0.004 
0.345 
0.911 
0.574 
0.011 
0.054 
0.769 
0.114 
0.809 
0.669 
0.538 
0.593 

% fouten 
F 

3.65 
4.07 
0.53 

29.72 
1.39 
0.37 
0.94 
2.29 
0.80 
2.25 
0.77 
0.86 
1.91 
0.67 
0.17 

P 
0.031 
0.047 
0.591 
0.000 
0.256 
0.544 
0.397 
0.086 
0.573 
0.091 
0.593 
0.465 
0.084 
0.572 
0.985 

1000 

—•—LVGcomp. 

— O — LVG incomp. 

- - • — CA comp. 

—O- — CA incomp. 

--•A--- MA comp. 

• -•A--- MA incomp. 

Stimulusafstand 

Figuur 5.3.2.1. Interactie tussen Stimulusreeks en Stimulusafstand 
op de responssnelheid voor de verschillende groepen 
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De hernieuwde analyses lieten de hoofdeffecten van de taakcondities intact, evenals het 

hoofdeffect van de factor groep. Een post-hoc analyse gaf aan dat de LVG-groep en de MA-

controlegroep beide significant trager reageerden dan de CA-controlegroep, met 

respectievelijk p < 0.01 en p_ < 0.001. Het verschil tussen de LVG-groep en de MA-

controlegroep was niet-significant. Ondanks het feit dat in algemene zin de taakeffecten niet 

verschilden per groep (met het weglaten van de 0.5 afstandsconditie verdween ook de 

interactie tussen groep en stimulusafstand), bleef de al genoemde bevinding met de grootste 

stimulusafstand bij de LVG-groep opvallend. Het verschil in de gemiddelde responstijd op de 

compatibele reeksen tussen de afstandcondities van respectievelijk 1.0 graden en 1.5 graden 

bleek met een post-hoc analyse significant. 

Op het percentage fouten was er een hoofdeffect van stimulusreeks en een bescheiden 

groepseffect, met de LVG-groep als de meest inaccurate groep. De onderlinge 

groepsverschillen bleken na post-hoc analyse (Tamhane's T2) echter niet-significant. De 

resterende (geringe) significante effecten op de foutpercentages waren de interactie tussen 

stimulusafstand en sekse (waarbij de jongens de meeste fouten maakten op de reeksen met de 

kleinste afstand) en tussen stimulusreeks, stimulusafstand en groep. Evenals in Deel 1 van het 

experiment waren het vooral de jongens die de fouten maakten en die daarbij reageerden op 

de afstandscondities (zie Figuur 5.3.2.2). De LVG-groep had gezien de percentage foutieve 

responsen veel moeite met de incompatibele stimulusreeksen in de kleinste afstandsconditie 

en, in iets mindere mate, met zowel de compatibele als de incompatibele reeksen in de 

grootste afstandsconditie (zie Figuur 5.3.2.3). Dit bijzondere effect van de grootste 

afstandsconditie bij de LVG-groep lijkt op het eerder besproken effect van deze conditie bij 

dezelfde groep op de responssnelheid (zie Figuur 5.3.2.1.). Van 'speed-accuracy tradeoff -

effecten was in dit deel van het experiment geen sprake, negatieve correlaties tussen de 

responssnelheid en de foutpercentages ontbraken. Het controleren voor basale 

responssnelheid resulteerde in een hoofdeffect van de stimulusreeks op de responstijd en in 

een significant interactie-effect van stimulusreeks met stimulusafstand (zie Tabel 5.3.2.3. en 

Figuur 5.3.2.4.). De versnelling van de responsen bij reeksen met een grotere stimulusafstand 

deed zich voor bij de overgang van 0.0645 graden naar 1.0 graden en dan in sterkere mate bij 

de compatibele reeksen. Deze versnelling werd ook weer voor een deel, ook weer bij de 

compatibele reeksen ongedaan gemaakt met het vergroten van de afstand tot 1.5 graden. 
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Figuur 5.3.2.2. Interactie tussen Sekse en Stimulusafstand op het 
percentage foutieve responsen 
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compatibel 

incompatibel 

0.0645 1.0 1.5 

Stimulus afstand 

Figuur 5.3.2.4. Interactie tussen Stimulusreeks en Stimulusafstand op de 
responssnelheid (gecontroleerd voor de Basissnelheid) 

Tabel 5.3.2.4. Effecten van de factoren Groep, Sekse, 
Stimulusreeks en Stimulusafstand (3 condities) op de 
responssnelheid met de Basissnelheid als covariaat 
(vetgedrukt de F-waarden met een significantie-
niveau kleiner dan 5%) 

Factor 

Groep (G) 
Sekse (S) 
G x S 
Stimulusreeks 
R x B S 
R x G 
R x S 
R x G x S 
Stimulusafstand 
A x B S 
A x G 
A x S 
A x G x S 
R x A 
R x A x BS 
R x A x G 
R x A x S 
R x A x G x S 

RT 
F 

4.22 
0.01 
1.06 
4.89 
2.79 
0.05 
0.06 
0.09 
0.03 
0.13 
1.03 
0.42 
1.26 
5.43 
6.20 
0.56 
1.72 
0.61 

P 
0.019 
0.928 
0.351 
0.030 
0.100 
0.949 
0.810 
0.917 
0.970 
0.875 
0.394 
0.661 
0.289 
0.007 
0.003 
0.689 
0.186 
0.660 



Discussie 

De taakeffecten waren in dit deel van het experiment, op twee uitzonderingen na, in de 

voorspelde richting: de compatible stimulusreeksen leidden tot snellere responsen en minder 

fouten dan de incompatibele reeksen en een kleine afstand tussen de stimuli verlaagt de 

responssnelheid en verhoogt de onnauwkeurigheid. De eerste uitzondering betreft het effect 

van de afstandconditie van 0.5 graden bij de CA-controlegroep. Vanwege het optreden van 

een mogelijk taak-volgorde effect werd deze conditie verder buiten de analyses gehouden. 

Feit blijft echter dat dit effect zich alleen bij de CA-controlegroep voordeed en niet bij de 

LVG-groep en bij de jongere kinderen met een gemiddelde intelligentie. De CA-

controlegroep kon blijkbaar profiteren van een (onopzettelijke) leerervaring in Deel 1 van het 

experiment, de overige groepen niet, of minder. Daar het taakvolgorde-effect in dit 

experiment geen bewuste taakmanipulatie was, zijn de condities waaronder dit leerproces 

optreedt (bijvoorbeeld het aantal trials in het eerste deel van het experiment) niet aan het licht 

gekomen. De tweede uitzondering betreft de bevinding dat de LVG-groep hun responsen 

vertraagden en minder accuraat werden op de stimulusreeksen met de grootste afstand. 

Mogelijk dat bij het vergroten van de stimulusafstand voor LVG-kinderen de 

stimulusconfiguratie van een centrale stimulus en flankerende stimuli uiteenvalt in een 

configuratie van onsamenhangende losse stimuli. De 'zoomlens' van de aandachtsfunctie in 

dat geval door het afnemen van de dominante rol van de centrale stimulus naar de overige 

stimuli kunnen verspringen. 

De resultaten van dit deel van het experiment geven geen aanleiding om te concluderen 

dat LVG-kinderen minder in staat zouden zijn hun aandacht op een beperkt gebied van het 

visuele veld te richten dan kinderen met een gemiddelde intelligentie. De LVG-groep bleek in 

het algemeen gevoeliger voor de taakmanipulaties dan de controlegroepen, maar de 

taakeffecten verschilden niet per groep. Voor alle groepen gold dat de kleinste 

stimulusafstand en de incompatibele trials de responsen het meest vertraagden. De LVG-

groep leek gezien de relatief hoge foutpercentages (zie Figuur 5.3.2.3.), het meest gehinderd 

in de taakcondities met de hoogste moeilijkheidsgraad (de incompatibele reeksen met een 

afstand van 0.0645 graden). 

5.3.3. Experiment Deel 2B: het flexibel kunnen richten van de aandacht 

Resultaten-

De taakcondities in dit deel van het experiment worden weergegeven in Tabel 5.3.3.1. 

De gemiddelde responstijden en percentages foutieve responsen werden met een 3 (groep: 
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LVG-groep, CA-controlegroep, MA-controlegroep) bij 2 (sekse: jongens, meisjes) bij 2 

(stimulusreeks: compatibele afleiders, incompatibele afleiders) bij 3 (stimulusafstand: 0.0645 

graden, 1.0 graden, 1.5 graden) bij 2 (trialserie: constante stimulusafstand, variabele 

stimulusafstand) multivariate variantie-analyse (MANOVA) getoetst, met groep en sekse als 

tussen-subject factoren en stimulusreeks, stimulusafstand en trialserie als binnen-subject 

factoren. De gemiddelde responstijden en de foutpercentages worden in Tabel 5.3.3.2. 

samengevat, de MANOVA-resultaten in Tabel 5.3.3.3. 

Tabel 5.3.3.1. Taakcondities 

Stimulustype 

Homogeen 

Heterogeen 

Stimulusreeks 

compatibel 
incompatibel 
gelijkvormig 
ongelijkvormig 

Flankerloze trials 

Trialserie 
Constante afstand 

~ .065 
X 
X 

.5 1.0 
X 
X 

1.5 
X 
X 

Variabele afstand 
~ .065 

X 
X 

.5 1.0 
X 
X 

1.5 
X 
X 

Ook in dit deel van het experiment waren de taakeffecten op de responssnelheid significant en 

in de verwachte richting: de incompatibele reeksen en de kleinste stimulusafstand (0.0645 

graden) ontlokten tragere responsen en snellere responsen werden verkregen in de 

trialblokken met een constante stimulusafstand. 

De groepen verschilden opnieuw in de gemiddelde responssnelheid over alle 

taakcondities heen, van interactie-effecten tussen groep en de taakcondities was geen sprake. 

Paarsgewijze vergelijking van de onderlinge groepsverschillen gaf aan dat de LVG-groep 

trager was dan de CA-controlegroep (p_ < 0.001). Het verschil tussen de LVG-groep en de 

MA-controlegro ep kwam net boven het significantieniveau van 5% uit (p = 0.065). Op de 

foutpercentages was er sprake van een interactie-effect tussen stimulusreeks en 

stimulusafstand, waarbij de incompatibele reeksen met de kleinste afstand tot de hoogste 

foutpercentages leidden. 
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Tabel 5.3.3.2. Gemiddelde responssnelheid en standaarddeviaties op de homogene compatibele en 
incompatibele trials in drie afstandscondities: 0.0645 graden, 0.5 graden, 1.0 graden en 1.5 graden voor 
trialseries met een constante afstandsconditie en trialseries met een variabele afstandsconditie 
(Experiment deel 2B: het flexibel kunnen richten van de aandacht) 

Taakcondities Variabele Groep 
Trialserie Stimulus-

reeks 
Stimulus-
afstand 
(graden) 

LVG-groep CA-controlegroep MA-controlegroep 

M SD M SD M SD 
Constant Com

patibel 

Incom
patibel 

Variabel Com
patibel 

Incom
patibel 

0.0645 

1.0 

1.5 

0.0645 

1.0 

1.5 

0.0645 

1.0 

1.5 

0.0645 

1.0 

RT 
% fouten 
RT 
% fouten 
RT 
% fouten 
RT 
% fouten 
RT 
% fouten 
RT 
% fouten 
RT 
% fouten 
RT 
% fouten 
RT 
% fouten 
RT 
% fouten 
RT 
% fouten 

848.53 
6.20 

786.77 
5.20 

833.27 
7.50 

857.07 
10.10 

810.11 
6.00 

838.24 
7.60 

836.87 
6.50 

838.94 
6.90 

859.30 
6.40 

901.74 
8.50 

845.96 
8.00 

243.29 
8.23 

228.33 
9.49 

223.90 
10.18 

198.66 
8.34 

223.23 
7.67 

204.60 
9.61 

216.19 
9.01 

225.37 
8.14 

226.80 
7.54 

233.34 
8.04 

218.20 
7.32 

628.33 
2.50 

614.24 
2.40 

614.31 
2.60 

649.05 
5.80 

624.97 
4.30 

629.52 
5.10 

668.17 
2.50 

649.16 
2.60 

656.04 
4.20 

699.70 
6.80 

667.49 
5.80 

151.72 
3.54 

149.45 
3.02 

163.87 
2.84 

138.76 
5.48 

151.46 
4.42 

151.51 
4.59 

167.95 
2.28 

163.86 
3.57 

153.92 
4.25 

162.51 
5.57 

177.77 
5.14 

948.62 
5.90 

903.02 
3.50 

888.69 
4.60 

949.88 
5.20 

915.13 
6.10 

898.02 
4.50 

981.48 
3.80 

926.17 
3.60 

960.76 
4.60 

988.08 
7.00 

964.53 
6.20 

177.02 
5.25 

178.27 
3.39 

182.46 
2.86 

169.98 
5.86 

205.00 
6.25 

206.20 
4.15 

192.75 
3.76 

167.52 
2.29 

199.16 
3.80 

188.49 
6.85 

191.72 
4.40 

1.5 RT 
% fouten 

845.84 
9.70 

215.87 
10.34 

668.49 
3.70 

177.12 
3.54 

965.44 
5.70 

199.44 
4.24 

Met de compatibele reeksen deed zich hetzelfde voor in de grootste afstandsconditie, hoewel 

in geringere mate. Het interactie-effect gaf betekenis aan een hoofdeffect van stimulusreeks: 

op de incompatible reeksen werden relatief de meeste fouten gemaakt. Er bleek sprake van 

een vierweg-interactie op het foutpercentage van groep met stimulusreeks, stimulusafstand en 

trialserie, in welk licht het hoofdeffect van groep moet worden gezien. Dit interactie-effect 

wordt weergegeven in Figuur 5.3.3.1. Opvallend was dat de LVG-groep, in tegenstelling tot 

de controlegroepen, relatief veel fouten maakte op de incompatibele stimulusreeksen in de 

grootste afstandsconditie in de variabele trialserie en dat de MA-controlegroep relatief minder 

fouten maakte op de incompatibele stimulusreeksen in de kleinste afstandconditie in de 

constante trialserie. De moeite die de LVG-kinderen hebben met de stimulusreeksen in de 

grootste afstandsconditie, zoals in Deel 2A van dit experiment tot uitdrukking kwam, werd 

door de variabele trialseries versterkt. 
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Tabel 5.3.3.3. Effecten van de factoren Groep, Sekse, Trialserie, Stimulusreeks en 
Stimulusafstand (3 condities) op de responssnelheid en het percentage fouten 
(vetgedrukt de F-waarden met een significantie-niveau kleiner dan 5%) 

Factor 

Groep (G) 
Sekse (S) 
G x S 
Trialserie (TS) 
T S x G 
T S x S 
TS x G x S 
Stimulusreeks (R) 
R x G 
R x S 
R x G x S 
Stimulusafstand (A) 
A x G 
A x S 
A x G x S 
T S x R 
TS x R x G 
TS x R x S 
TS x R x G x S 
T S x A 
TS x A x G 
TS x A x S 
TS x A x G x S 
R x A 
Rx A x G 
R x A x S 
R x A x G x S 
TS x R x A 
TS x R x A x G 
TS x R x A x S 
T S x R x A x G x S 

RT 
F 

16.67 
0.88 
0.59 

39.80 
1.07 
2.25 
0.84 

23.60 
0.34 
1.31 
0.98 

13.14 
1.32 
1.20 
2.12 
1.54 
0.03 
1.70 
0.48 
0.27 
1.01 
0.42 
0.58 
2.91 
1.87 
0.74 
0.58 
2.21 
1.85 
0.30 
0.19 

P 
0.000 
0.350 
0.556 
0.000 
0.348 
0.138 
0.437 
0.000 
0.714 
0.257 
0.380 
0.000 
0.266 
0.306 
0.082 
0.219 
0.973 
0.196 
0.622 
0.766 
0.404 
0.659 
0.677 
0.061 
0.120 
0.480 
0.681 
0.118 
0.122 
0.740 
0.945 

% fouten 
F 

3.52 
4.65 
0.72 
2.79 
0.23 
5J6 
0.79 

52.50 
1.22 
0.79 
2.45 
1.97 
0.64 
3.67 
1.26 
2.01 
1.63 
3.17 
0.41 
0.48 
0.38 
2.13 
0.78 
3.80 
2.11 
0.10 
1.28 
0.08 
3.11 
1.20 
1.33 

P 
0.035 
0.034 
0.491 
0.099 
0.793 
0.024 
0.459 
0.000 
0.300 
0.377 
0.094 
0.147 
0.634 
0.031 
0.288 
0.161 
0.203 
0.080 
0.662 
0.621 
0.824 
0.127 
0.538 
0.027 
0.082 
0.907 
0.281 
0.919 
0.017 
0.308 
0.262 

In overeenstemming met de resultaten van Deel 1 van het experiment maakten de 

jongens in het algemeen meer fouten dan de meisjes. Bovendien was er sprake van interactie

effecten op het foutpercentage van sekse met stimulusafstand (zie Figuur 5.3.3.2.) en van 

sekse met trialserie (zie Figuur 5.3.3.3.). In beide gevallen bleek er bij de meisjes geen sprake 

van hoofdeffecten van stimulusafstand en trialserie. Er waren geen aanwijzingen voor het 

inwisselen van snelheid voor nauwkeurigheid ('speed-accuracy tradeoff). 

Indien voor de basale responssnelheid gecontroleerd werd, bleef er alleen sprake van 

een bescheiden hoofdeffect van stimulusreeks op de responstijd, F(l,69) = 5.77,2 < 0.05. Dit 

effect moet echter gezien worden in het licht van de interactie tussen stimulusreeks en 

stimulusafstand, F(l,69) = 4.55, rj < 0.05. Het groepseffect op de responstijd was net niet 

significant op het 5%-niveau van: F(3,68) = 3.04, rj = .054. 
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Discussie 

De resultaten van dit deel (2B) van het experiment kwamen in hoofdlijnen overeen met 

de resultaten verkregen met de klassieke Eriksen flankertaak (Eriksen & Eriksen, 1974). Zo 

waren de effecten van de taakcondities flankercompatibiliteit en flankerafstand in de door 

Eriksen & Eriksen (1974) voorspelde richting: een vertraging van de responssnelheid bij het 

gebruik van incompatibele afleiders en met afleiders die een geringe afstand van de centrale 

stimulus verwijderd zijn. Het gerandomiseerd afwisselen van stimulusreeksen met een 

variabele afstand had eveneens een vertragend effect op de responsen. 

De veronderstelling dat LV G-kinderen meer moeite hebben met het flexibel richten van 

de aandacht, wordt door de resultaten van dit deel van het experiment niet ondersteund. 

Alleen met de incompatibele stimulusreeksen in de grootste afstandsconditie (1,5 graden) had 

de LVG-groep meer moeite met het flexibel sturen van de aandacht, wat overigens alleen in 

de verhoogde foutpercentages tot uitdrukking kwam. Voor alle groepen gold dat het met name 

de jongens waren die reageerden op de taakmanipulaties die in dit deel van het experiment 

werden uitgevoerd. 

5.4. Algemene discussie 

De verwachting dat de LVG-groep minder gebruik zal maken van categoriale informatie 

dan hun leeftijdsgenoten met een gemiddelde intelligentie wordt door de resultaten uit het 

eerste deel van het experiment ondersteund. De perceptuele conflicten die werden opgeroepen 

door de fysieke overeenkomsten en verschillen tussen de stimuli speelden bij de LVG-groep 

een veel grotere rol dan responscompetitie. In termen van het twee-componenten model van 

visuele selectieve aandacht van Merrill en O'Dekirk (1994) oefenden de LVG-kinderen geen 

controle 'van bovenaf uit op de aandachtsprocessen. De LVG-groep deed in dit opzicht niet 

onder voor de kinderen met een gemiddelde intelligentie die op mentale leeftijd gematcht 

waren met de LVG-groep (de MA-controlegroep). Bij deze laatste groep speelde de 

perceptuele competitie een nog nadrukkelijker rol dan de responscompetitie. 
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Ten aanzien van de tweede en de derde verwachting, respectievelijk het efficiënt en het 

flexibel kunnen richten van de aandacht, werden geen verschillen tussen de LVG-groep en de 

beide controle-groepen gevonden. Deze resultaten komen overeen met de resultaten van een 

voorgaand onderzoek naar aandachtsprocessen bij LVG-kinderen (Ponsioen et al., 2000a). 

De bevinding dat in het algemeen de taakeffecten in dit onderzoek in de voorspelde 

richtingen lagen, vormt een aanwijzing voor de validiteit van de gebruikte aandachtstaak. Er 

was echter een aantal uitzonderingen op het klassieke patroon dat een nadere verklaring 

behoeft. Ten eerste was er bij de CA-controlegroep mogelijk sprake van een leereffect, 

waardoor een afwijkend responstijd-patroon werd gevonden in de 0.5 graden afstandsconditie. 

Het ontbreken van een dergelijk, spontaan optredend leereffect kan een belangrijk kenmerk 

zijn van LVG-kinderen (Van Weelden, 1988; Swanson, 1989; Swanson, 1990; Wolman, 

1997; zie tevens Borkowski, Carr & Pressley, 1987). 

Een tweede opvallende bevinding betreft de patronen in de responstijden voor de 

compatibele trials. Deze patronen zijn grilliger dan door Eriksen en Eriksen (1974) en Merrill 

en O'Dekirk (1994) worden vermeld bij het vergroten van de stimulusafstand. Dit gold zowel 

voor de LVG-groep als voor de beide controlegroepen. Als men de resultaten echter niet 

alleen in termen van responscompetitie duidt, dus aan output-kant van het 

informatieverwerkingsproces, maar ook rekening houdt met perceptuele processen (de input-

kant), dan worden de gevonden patronen inzichtelijker (vergelijk de resultaten uit deel 1 van 

het experiment). Bij kinderen kan perceptuele interferentie (de competitie tussen verschillende 

stimuli op basis van overeenkomstige fysieke kenmerken; zie Bjork & Estes, 1973) een 

nadrukkelijker rol spelen dan bij volwassenen. Eriksen & Eriksen (1974) veronderstelden dat 

dergelijke processen bij volwassenen overschaduwd worden door de veel dominanter 

aanwezige responscompetitieprocessen. In de variant van de flankertaak die in dit onderzoek 

werd gebruikt moesten perceptuele processen wel een nadrukkelijker rol spelen dan met de 

flankertaak die in een vorige onderzoek (Ponsioen et al., 2000a) werd gehanteerd, aangezien 

in plaats van één letter per responsconditie nu twee letters per responsconditie als target-

stimulus fungeerden en er bovendien geen identieke stimulusreeksen werden aangeboden. 

Een derde opmerkelijk resultaat werd met de grootste afstandconditie (1.5 graden) bij de 

LVG-groep gevonden: een vertraging van de responssnelheid en een vermindering van de 

nauwkeurigheid ten opzichte van de daaraan voorafgaande afstandsconditie (1.0 graden). 

Gesuggereerd werd dat hierbij eveneens perceptuele processen een rol kunnen hebben 

gespeeld. Hiermee is echter niet verklaard waarom deze bevinding alleen de LVG-groep 
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betrof. Nader onderzoek moet uitmaken of dit kunnen 'fixeren' van de aandacht wél een 

probleem voor LVG-kinderen vormt en het efficiënt en flexibel kunnen richten van de 

aandacht niet. 

Een terugkerende bevinding is de onnauwkeurigheid waarmee de LVG-kinderen taken 

uitvoeren. In een voorgaande studie (Ponsioen et al., 2000a) werd geconcludeerd dat het 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. Een verschil met dit onderzoek 

was evenwel dat de hoge foutenpercentages nu een karakteristiek bleek van zowel de LVG-

jongens als van de LVG-meisjes en bovendien van jongens in het algemeen. 

Een vergelijking van dit onderzoek met het voorgaande onderzoek laat nog meer 

verschillen zien. Hoewel er in dit onderzoek in twee van de drie uitgevoerde experimenten 

geen sprake was van verschillen in taakeffecten tussen de LVG-groep en de CA-

controlegroep, was de LVG-groep nu over alle taakcondities heen gemiddeld trager dan de 

laatste groep. Met de flankertaak die in dit onderzoek werd gebruikt worden echter meer 

processen aangesproken dan met de variant die in de vorige studie werd gehanteerd. Door het 

hanteren van twee letters per responsconditie werd de taakcomplexiteit verhoogd, waardoor 

een sterker beroep op centrale (werkgeheugen) processen moest worden gedaan. Met het 

opnemen van taakcomponenten van selectieve aandacht die meer met hogere-orde cognitieve 

processen van inhibitie-controle te maken hebben (vgl. het hiërarchische model van Stuss, 

1992; zie tevens Hoofdstuk 4 van deze dissertatie), gaan de verschillen tussen de 

controlegroepen en de LVG-groep zich aftekenen. In het eerste deel van het experiment werd 

dit gerealiseerd door het introduceren van categoriale informatie als taakconditie, waarop de 

groepen verschillend bleken te reageren. Voor het overige resulteerde de verhoogde 

taakcomplexiteit in globale verschillen tussen de groepen in responssnelheid en percentages 

foutieve responsen. De invloed van de hogere-orde cognitieve processen als strategiehantering 

en inhibitiecontrole op de aandachtsprocessen van LVG-kinderen wordt ook vanuit de 

onderzoeksliteratuur aangevoerd (Hornstein & Mosley, 1986; Merrill, Cha & Moore, 1994; 

Bergen & Mosley, 1994; Cha & Merrill, 1994). Gericht onderzoek naar dit type cognitieve 

processen bij LVG-kinderen ligt dus voor de hand. 
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