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Hoofdstuk 6. Executieve functies bij licht verstandelijk gehandicapte kinderen 

6.1. Inleiding 

Een opvallend kenmerk van LVG-kinderen is hun afhankelijkheid van derden om hun gedrag 

adequaat te sturen. Of zoals Van Weelden (1988) het formuleerde: "(deze) kinderen zijn niet 

in staat tot (het) sturen en evalueren van het eigen handelen...(deze problemen) hangen samen 

met hun gebrekkige metacognitie, ...het kunnen nadenken over eigen functioneren en het 

sturen van de eigen oplossings- en leerprocessen, het vooraf een plan maken over het eigen 

oplossingsgedrag en het achteraf evalueren ervan." (pag. 87). Veel van de problemen die men 

met cognitieve taken bij (licht) verstandelijk gehandicapten constateert, worden meer 

toegeschreven aan problemen met zelfsturing en zelfregulatie dan aan de specifieke cognitieve 

functies (aandacht, geheugen, et cetera; Bray, 1987; Bray & Turner, 1987; Belmont & 

Mitchell, 1987; zie Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 3 van deze dissertatie). 

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

vormen van cognitief zelfsturend handelen (Barkley, 1997), waardoor denkprocessen en 

gedragspatronen geïnitieerd en gecontroleerd worden (Phillips, 1997). Om inzicht te krijgen in 

de cognitieve functies die van invloed zijn op het gedragsmatig functioneren van LVG-

kinderen, ligt het beoordelen van EF bij deze kinderen voor de hand. Het opnemen van EF-

taken in het psychodiagnostisch onderzoek is echter zeker nog geen algemeen gebruik binnen 

de LVG-instellingen. Voor een deel zal dit te maken kunnen hebben met onduidelijkheden 

rond het begrip EF en met de problemen om dit begrip te operationaliseren. 

Deze studie is een eerste poging de betekenis van EF voor de diagostiek van LVG-

kinderen te onderzoeken. Alvorens tot een formulering van de onderzoeksvraag over te gaan, 

zal eerst kort worden ingegegaan op het begrip EF en op de problemen die met het meten van 

EF gepaard gaan. 

EF-onderzoek 

Neuropsychologisch worden EF-processen beschouwd als 'hogere orde cognitieve 

processen' (Shallice, 1988), welke gerelateerd zijn aan met 'de derde functionele eenheid' in 

het model van Luria (Luria, 1973; Das, Naglieri & Kirby, 1994; zie Figuur 1.4.1. in Hoofdstuk 

1 van deze dissertatie). De (pre-)frontale hersengebieden zouden hierbij een cruciale rol spelen 

(zie o.a. Rabbitt, 1997). Taken die worden gebruikt om EF-processen te meten worden dan 

ook vaak als 'frontale taken' betiteld. Miyake, Friedman, Emerson, Witzki & Howerter (2000) 
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wezen er echter op dat de anatomische term 'fontaal taak' en de functionele term TLF-taak' 

zeker niet als synoniemen beschouwd kunnen worden.19 

EF-onderzoek is op dit moment nog een onderneming met vele obstakels, die voor een 

belangrijk deel van methodologische aard zijn. Zo is de constructvaliditeit van de 

verschillende EF-componenten gering: het gaat vaak meer om beschrijvingen van 

taakopdrachten dan om onderliggende cognitieve functies. Ook suggereren de relatief lage 

intercorrelaties tussen de verschillende EF-maten dat het EF-concept is opgebouwd uit 

deelcomponenten, maar deze kunnen vooralsnog meer te maken hebben met taakspecificiteit: 

'Unless there is a clear attempt to separate the concept from its instantiation in a particular test, 

then little progress is likely to be.' (Delia Sala, Baddeley, Papagno & Spinnler 1995). 

Bovendien zouden identieke cognitieve processen aan verschillende EF-aspecten ten 

grondslag kunnen liggen (Rabbitt, 1997). De lage test-hertest betrouwbaarheid heeft voor een 

deel te maken met de aard van een EF-taak. Een cruciaal kenmerk van een dergelijke taak is 

immers het verrassingselement: het kind moet geconfronteerd worden met een voor hem/haar 

weinig vertrouwde taakopdracht. Met een tweede afname van een taak verdwijnt de verrassing 

en daarmee het EF-karakter (Rabbitt, 1997; Phillips, 1997). 

Een ander probleem is het per definitie ontbreken van een zuivere EF-taak. Noodza

kelijkerwijs zijn er altijd niet-executieve processen in het spel (waarneming, visuomotoriek, 

taal, geheugen, et cetera), omdat het bij EF immers gaat om de regulatie en controle van 

cognitieve processen. Indien één van deze processen problematisch verloopt drukt dit de 

prestatie op de EF-taak, zonder dat er sprake hoeft te zijn van een stoornis in een van de EF-

componenten. 

EF-taken zijn vooral beoordeeld op criteriumvaliditeit: patiënten met aandoeningen in 

de frontale hersengebieden, ondervinden vooral met dit soort taken problemen. Vanwege de 

grote variabiliteit aan frontale en andere co-morbide aandoeningen is het hierbij niet alleen 

lastig de taakprestaties juist te interpreteren, maar ook is het niet zinvol iedere test die door 

frontaal-patiënten slecht wordt uitgevoerd als EF-test te kenschetsen (Phillips, 1997). 

De 'state-of-the-art' van het EF-onderzoek maakt dat het bij validiteitskwesties van de 

tests nog vooral om 'face-validity' gaat. Om het kind tot niet-routinematig en strategisch 

handelen aan te kunnen zetten, moeten de gebruikte tests op zijn minst een nieuwe uitdaging 

voor hem vormen. Alleen zo kunnen de kenmerkende aspecten van executief functioneren 

19 "...some frontal lobe patients do not show any problems with frontal lobe tasks, whereas some patients who 
have lesions outside the frontal lobes can demonstrate severe impairments on them." (Miyake et al., 2000, biz. 
51; zie tevens Shallice & Burgess, 1991, Anderson, Damasio, Jones, & Tranel, 1991, Reitan & Wolfson, 1994). 
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gemeten worden. Ook moeten de opdrachten een bewuste inspanning uitlokken om tot 

doelgericht gedrag over te gaan en om overheersende maar inadequate gedragstendenties te 

onderdrukken. EF-taken worden tevens verondersteld een beroep te doen op werkgeheugen

aspecten (zie Phillips, 1997). 

EF als multimodaal begrip 

De multimodaliteit van het EF-begrip wordt alleen al gesuggereerd door de grote 

variëteit aan termen en begrippen die aan EF worden opgehangen: 'probleemoplossend 

gedrag', 'doelgericht gedrag', ' het switchen tussen mentale sets', 'mentale flexibiliteit', 

'inhibitie'. Deze termen hebben echter meer een intuïtieve betekenis dan empirische helderheid 

(Miyake et al., 2000). Desondanks wordt het steeds duidelijker dat het niet gaat om een 

globale, unimodale cognitieve functie, maar om een samenspel van verschillende, deels 

onafhankelijke, componenten. In deze visie worden door veel onderzoekers (bijvoorbeeld 

Welsh & Pennington, 1988; Pennington & Ozonoff, 1996; Lowe & Rabbitt, 1997) de 

volgende componenten onderscheiden: 

- inhiberen van inadequate gedragstendenties 

- hanteren van strategieën om tot effectief doelgericht handelen te komen 

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

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

wordt ook wel aangeduid met de termen 'prospectief geheugen' ("remembering to do 

necessary things at the right time", Rabbitt, 1997) en 'werkgeheugen' (Baddeley, 1986) 

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

respons-sets). 

Vanuit met name de neuropsychiatrische en gedragsneurologische onderzoeksliteratuur 

worden de aanwijzingen sterker dat de verschillende componenten zijn te relateren aan de 

functie van te onderscheiden frontale corticale structuren. Bradshaw (2001) beschreef een 

aantal, deels onafhankelijke, parallelle frontaal-subcorticale verbindingsbanen die ten 

grondslag liggen aan de verschillende EF-componenten. Zo zijn functies als 

strategiehantering, concept-shifting, cognitieve flexibiliteit en probleemoplossend gedrag toe 

te schrijven aan de dorsolateral prefrontale cortex; gedragsregulatie en respons-inibitie aan de 

laterale orbitofrontale cortex en gerichte aandacht en het initiëren van handelingen aan het 

anterieure deel van de gyrus cingulatus. De frontale gebieden zijn vanwege de ontogenetisch 
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late rijping kwetsbaar voor zowel het ontstaan van neurologische ontwikkelingsstoornissen 

(bijvoorbeeld autisme, ADHD, Gilles de la Tourette en mentale retardatie!), als van 

degeneratieve stoornissen op latere leeftijd (Alzheimer, Parkinson, Huntington). 

Miyake et al. (2000) hanteerden in het differentiëren van EF-componenten een 

statistische benadering. Deze auteurs gingen uit van drie EF-componenten die in de 

onderzoeksliteratuur het meest frequent werden opgevoerd en die zich bovendien door een 

eenduidiger beschrijving eenvoudiger lieten operationaliseren dan bijvoorbeeld een begrip als 

'planning': (i) het switchen tussen mentale sets of taken ('Shifting'), (ii) het bijwerken en 

controleren van de inhoud van het werkgeheugen ('Updating and Monitoring') en (iii) het 

inhiberen van dominante respons-tendenties ('Inhibition'). Een model met de drie 

gepostuleerde EF-componenten, met de gehanteerde operationalisaties, aangevuld met onder 

meer de Wisconsin Card Sorting Test en de Toren-van-Hanoi en een zogenaamde 

dubbeltaak21, werd vervolgens statistisch getoetst.22 De belangrijkste resultaten van de 

toetsing waren: (i) de drie componenten blijken, hoewel onderling enigszins gecorreleerd, toch 

duidelijk separate factoren te zijn, (ii) de drie componenten dragen verschillend bij tot de 

prestaties op complexe EF-taken: zo laadt de Wisconsin Card Sorting Test vooral op de factor 

'Shifting' en de Toren-van-Hanoi of de Toren-van Londen op Inhibition'. Verrassend was het 

ontbreken van enige relatie van de dubbeltaak met de drie EF-componenten. 

EF-onderzoek bij kinderen 

Aangezien het bij het merendeel van de EF-studies gaat om onderzoeksgroepen met vol

wassen patiënten doet zich een extra probleem voor bij het toepassen van wat Pennington & 

Ozonoff (1996) de 'frontale metafoor' noemen bij onderzoeksgroepen met kinderen, bij wie de 

onderliggende structurele en functionele neuropathologie minder duidelijk is. Bovendien 

worden daarbij vaak dezelfde tests gebruikt als bij volwassenen, zonder daarvoor de nodige 

aanpassingen aan het ontwikkelingsniveau van het het kind te plegen (Chelune & Baer, 1986; 

Welsh, Pennington & Groisser, 1991). Zo zijn er leeftijdsgebonden individuele verschillen in 

cognitieve stijl die correleren met de prestaties op EF-taken. Welsh en Pennington (1988) 

20 Bradshaw beschouwt de verschillende vormen van kinderpsychopathologie vanwege het gemeenschappelijke 
onderliggende corticale substraat, als liggend op een continuum, zowel ten opzichte van elkaar als van de 
normale gezonde conditie; in feite zijn het spectrum-stoornissen. Dit zou tevens de hoge co-morbiditeit 
verklaren. 
21 Een dubbeltaak vereist het gelijktijdig uitvoeren van twee verschillende taken, bijvoorbeeld het uitvoeren van 
een visuomotorsche taak terwijl een taak als cijferreeksen van de WISC wordt afgenomen; dit zou een beroep 
doen op een centrale executieve processor (zie o.a. Baddeley, 1986). 
22 Miyake et al. maakten gebruik van statistische technieken om latente factoren te analyseren, te weten 
confirmatory factor analysis en structural equation modelling. 
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vonden bijvoorbeeld een sterke samenhang tussen de snelheid van informatieverwerking en 

het percentage perseveratieve antwoorden op de Wisconsin Card Sorting Test. 

Veel van de EF-studies bij kinderen zijn uitgevoerd om normatieve gegevens te 

vergaren. Uit deze studies bleek dat kinderen tussen het tiende en twaalfde levensjaar het 

prestatieniveau van volwassenen benaderen op EF-taken (Welsh et al., 1991). Uit de 

bevinding dat de prestaties van jongere kinderen, met name voor wat betreft het soort fouten 

dat zij maakten, overeenkwamen met die van volwassenen met prefrontale letsels, maakte 

men op dat de prefrontale gebieden in functionele zin tot de prepuberteit nog nauwelijks een 

rol speelden. Andere studies vonden wel degelijk (rudimentaire) vormen van prefrontale 

vaardigheden bij (hele) jonge kinderen (Chelune & Thompson, 1987; Welsh & Pennington, 

1988). De studie naar de ontwikkeling van EF bij kinderen van Welsh et al. (1991) gaf 

aanleiding tot drie belangrijke conclusies: (i) de ontwikkelingslijn en het bereiken van een 

volwassen prestatieniveau verschillen per EF; (ii) er bleek geen sprake van een onderliggende 

EF-factor maar van een complexe factorstructuur met drie componenten en (iii) de 

taakprestaties op de EF-tests waren onafhankelijk van het IQ-taak. De leeftijd waarop er geen 

sprake meer is van een significant verschil met het prestatieniveau van een volwassene was 

voor de Toren-van-Hanoi23 6 jaar, voor de Wisconsin Card Sorting Test 10 jaar en voor een 

woordfluency-test 12 jaar. De auteurs relateren dit aan een verschillende rijping van de drie 

EF-componenten waarop de drie taken relatief het sterkst laden: (i) planmatig, strategisch 

gedrag (TOL); (ii) hypothese-toetsende vaardigheden en impulscontrole (WCST) en (iii) 

complexe planningsvaardigheden, motorische en verbale vaardigheden (welbespraaktheid of 

'verbal fluency'). 

EFenLVG 

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

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

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

verstandelijk gehandicapte kinderen een ontwikkelingsachterstand lieten zien op een 

planningstaak (de Toren-van-Hanoi'). Opvallend in deze studie was dat de LVG-kinderen 

vanwege problemen met het onthouden van alle stappen die nodig waren om tot een oplossing 

te komen, overschakelden op een andere oplossingsstrategie (het overdenken van minder 

stappen). Swanson (1989; 1990) vond soortgelijke verschillen in strategie-gebruik bij LVG-

23 Een versie met drie schijven, vergelijkbaar met de Toren-van-Londen (Welsh et al., 1991). 
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kinderen in een studie waarin een meer energetische opvatting van de term EF werd 

gehanteerd: '...het bewust inzetten van mentale capaciteit, gegeven een systeem met een 

beperkte capaciteit.' De onderzoeksresultaten wezen uit dat 'slow learners' (gemiddeld verbaal 

IQ 82) en 'mildly retarded' (gemiddeld totaal IQ 73) in staat bleken strategisch te compenseren 

voor een verminderde verbale capaciteit op een verbale leertaak, in bepaalde condities zelfs 

effectiever dan kinderen met partiële leerstoornissen. Fletcher en Bray (1995) vonden 

leeftijdsadequaat strategiegebruik bij licht verstandelijk gehandicapte kinderen met een 

visuele geheugentaak. Volgens de onderzoekers worden in de meeste studies waarin 

strategieproblemen van licht verstandelijk gehandicapten aan het licht komen, taken gebruikt 

die niet-zichtbare verbale strategieën vereisen, strategieën die alleen indirect kunnen worden 

afgeleid. 

Deze studie 

Om een aantal redenen is het van belang juist bij LVG-kinderen EF-onderzoek uit te 

voeren: (i) in de klinische praktijk is het zelfsturend en zelfregulerend gedrag van LVG-

kinderen opvallend inadequaat; (ii) LVG-kinderen hebben een ontwikkelings- en 

opvoedingsgeschiedenis met vaak vele luxerende factoren (perinatale problematiek, 

pedagogische en soms lichamelijke verwaarlozing) in de periode waarin de (pre-)frontale 

hersengebieden zich nog ontwikkelen en daardoor kwetsbaar zijn; (iii) EF-onderzoek bij 

LVG-kinderen kan de relatie tussen EF- en IQ helpen verduidelijken; ondanks een overlap 

tussen met name 'fluid-intelligentie'-taken (Raven's Progressive Matrices, CCF, Van Bon, 

1986) en EF-taken wordt er tussen beide concepten een zekere dissociatie verondersteld 

(Welsh et al., 1991; Rabbitt, 1997; Burgess, 1997). 

Zoals uit het voorgaande moge blijken is er geen specifieke test voorhanden waarmee op 

een betrouwbare en valide wijze het executief functioneren van LVG-kinderen kan worden 

bepaald. Bij het samenstellen van een EF-testbatterij voor dit onderzoek hebben de volgende 

argumenten een rol gespeeld: 

EF-taken dienen op de verschillende EF-componenten gericht te zijn (Burgess, 1997; 

Miyake et al., 2000); 

bij het gebruik van meerdere EF-taken waarbij vergelijkbare componenten een rol 

spelen kunnen de intercorrelaties tussen de verschillende taakvariabelen de inter

preteerbaarheid van de testresultaten in termen van EF-componenten ondersteunen; 

daar EF-taken noodzakelijkerwijs eveneens een beroep doen op niet-executieve 

functies, dienen ter controle tevens taken te worden gebruikt waarbij deze laatste 

167 



functies een rol spelen; EF-taken waarin taakvariabelen zijn opgenomen die als 

operationalisaties van niet-executieve functies kunnen worden beschouwd, verdienen 

de voorkeur boven aparte controle-taken omdat vertroebelende factoren als verschillen 

in taakcomplexiteit dan afwezig zijn; 

de EF-taken moeten verantwoord kunnen worden op basis van de beschikbare 

onderzoeksliteratuur op het gebied van executieve functies en minimaal 'face-validity' 

bezitten (nieuw en verrassend, mentaal uitdagend en inspannend, werkgeheugen

aspecten); 

er wordt in het kader van het onderzoeksproject waarin deze studie plaatsvond 

(onderzoek vanuit een klinische setting), gekozen voor genormeerde klinische tests. 

De drie EF-taken die in dit onderzoek zijn gebruikt, de Wisconsin Card Sorting Test 

(WCST), de Toren-van-Londen (TOL) en een woordfluency-taak (Ideeënproductie, een 

subtest van de Revised Amsterdamse Kinder Intelligentie Test, RAKTT), komen zoveel 

mogelijk aan bovengenoemde punten tegemoet en kunnen op basis van de 

onderzoeksliteratuur als meest gebruikte EF-tests worden aangemerkt. 

Van deze drie tests is de WCST waarschijnlijk de meest bekende taak. Oorspronkelijk 

ontwikkeld om abstract redeneren te onderzoeken (Berg, 1948) en later om strategiehantering 

en mentale flexibiliteit te beoordelen bij volwassen patiënten met aandoeningen in de frontale 

hersengebieden (Milner, 1963; Chelune & Baer, 1986; Phillips, 1997), wordt de WCST meer 

en meer bij kinderen afgenomen. Chelune en Baer (1986) vermelden WCST-leeftijdsnormen 

vanaf 6 jaar, waarbij de taakvariabelen 'aantal behaalde categorieën' en 'percentage 

perseveratieve fouten' als meest indicatief worden verondersteld voor de ontwikkeling van 

cognitieve vaardigheden als concept-formatie, het kunnen wisselen tussen verschillende 

respons-sets en het vermogen inadequate responsen te inhiberen (zie tevens Chelune & 

Thompson, 1987, Riccio, Hall, Morgan, Hynd, Gonzalez & Marshall, 1994 en Levin, 

Culhane, Hartmann, Evankovich & Mattson, 1991). In het onderzoek van Miyake et al. (2000) 

bleek de WCST het sterkst te laden op de EF-component 'Shifting' (zie tevens Bradshaw, 2001 

en de voorgaande paragraaf). 

Ozonoff & Pennington (1991) vermelden significante verschillen op de variabelen 

'percentage perseveratieve fouten' en 'failure-to-maintain-set' (= het aantal keren dat er een 

reeks van minimaal 5 en maximaal 9 correcte responsen wordt gegeven en daarmee net niet 

het criterium van 10 correcte responsen wordt bereikt om een categorie te voltooien) tussen 

een groep kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis en een controlegroep. De 

onderzoekers beschouwen dit resultaat als een indicatie voor het vermogen van respons-set te 
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kunnen veranderen en daarmee voor executief functioneren. Pennington & Ozonoff (1996) 

wijzen op een mogelijk plafond-effect en betrouwbaarheidsproblemen bij het gebruik van de 

WCST bij kinderen in de basisschoolleeftijd. 

Een mogelijk contaminerende factor bij de WCST is de geheugencomponent van de 

taak. Dunbar & Sussman (1995) vonden een interferentie-effect van een fonologische 

geheugentaak (zonder werkgeheugen-aspecten) op met name de WCST-variabele 'percentage 

perseveratieve fouten'. Om deze reden is in dit onderzoek het onderdeel 'cijferreeksen 

voorwaarts' van de Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) als controle-taak 

gebruikt. 

Van de WCST-taak worden de taakvariabelen 'percentage niet-perseveratieve fouten', 

'percentage goede responsen', 'percentage foute responsen' en 'percentage unieke responsen' 

als operationalisaties van niet-executieve functies beschouwd (taakbegrip) en de variabelen 

'percentage perseveratieve fouten', 'aantal behaalde categorieën' en 'failure-to-maintain-set' als 

EF-variabelen (Pennington & Ozonoff, 1996; Dunbar & Sussman, 1995; Riccio et al., 1994; 

Levin et al., 1991). 

De TOL is vanuit onderzoek naar planningsstoonissen bij patiënten met frontaal

aandoeningen ontwikkeld (Shallice, 1982). Onderzoek naar planningsvaardigheden met de 

TOL bij diverse groepen kinderen hebben de waarde van de TOL als EF-test bij kinderen 

onderstreept (zie Bryson, Landry & Wainwright; 1997). Zo is de test bijvoorbeeld afgenomen 

bij kinderen met verworven aandoeningen in de frontale hersengebieden (Levin et al., 1994), 

bij kinderen met pervasieve ontwikkelingsstoornissen (Ozonoff & Pennington, 1991) en bij 

kinderen met pku (Stemerdink, 1996). 

Naast planningsvaardigheden wordt zou de TOL ook de impulscontrole als een 

belanrijke taakvaardigheid beschouwd (Shallice, 1982; Shallice, 1988; Anderson, Anderson & 

Lajoie, 1996). In het onderzoek van Miyake et al. (2000) bleek de aan de TOL verwante 

Toren-van-Hanoi het sterkst te laden op de EF-component 'Inhibition' (zie de voorgaande 

paragraaf). 

De variabelen 'aantal goede oplossingen in 1 poging', 'aantal goede oplossingen in 

maximaal 3 pogingen' en 'gemiddelde decisietijd' worden in het algemeen als belangrijkste 

EF-variabelen beschouwd (Levin et al., 1994; Levin, Fletcher, Kufera, Harward, Lilly, 

Mendelsohn, Bruce, & Eisenberg, 1996; Robbins, James, Owen, Sahakian, Mclnnes, & 

Rabbitt, P., 1997). 

De TOL vereist ook vaardigheden die niet direct aan EF gelieerd zijn zoals visueel-

ruimtelijke vaardigheden. Spikman en Brouwer (1991) doen dan ook de aanbeveling om 
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hiervoor te controleren door naast de TOL een visueel-ruimtelijke taak (bijvoorbeeld de 

subtest 'Blokpatronen' van de WISC) als een controle-taak op te nemen, met name bij het 

gebruik van de handmatige versie van de TOL. 

Ook woordfluency-taken zijn veel gebruikt in onderzoek bij frontaal-patiënten. Een 

gebrek aan initiatief en een neiging tot inflexibel en rigide gedrag, met andere woorden EF-

problemen, kunnen bij een woordfluency-taak tot uiting komen in een lage woordproductie, 

perseveraties of het overtreden van taakregels (zie voor een literatuuroverzicht Bouma, 

Mulder, Lindeboom, 1996). Er zijn verschillende woordfluency-taken in gebruik die mogelijk 

in verschillende mate op EF-componenten laden. Zo zal het opsommen van woorden 

beginnend met een bepaalde letter (eigenlijk een letterfluency-taak) voor een proefpersoon 

ongebruikelijker en minder vertrouwd zijn (en daarmee op face-validity een hoger EF-gehalte 

hebben) dan een semantische woordfluency-taak, waarbij deze zoveel mogelijk woorden 

binnen een bepaalde categorie dient op te noemen. Omdat toch ook de letterfluency-taak in 

hoge mate leunt op het vermogen met eerder benutte strategieën woorden uit het lange-termijn 

geheugen op te halen, gebruikte Phillips (1996) in zijn onderzoek een picturale fluency taak 

waarbij het genereren van nieuwe informatie meer aan de orde is (de Ruff Figural Fluency 

Test; Ruff, Light & Evans, 1987). 

Voor dit onderzoek is de subtest 'Ideeënproductie' van de RAKTT als woordfluency-taak 

gebruikt. Ook bij deze taak wordt een sterker beroep gedaan op het genereren van nieuwe 

strategieën dan bij de meer gebruikelijke semantische en letterfluency-taken. Bovendien is het 

een taak met uitgebreide onderzoeks- en normgegevens (zie Evers, Van Vliet-Mulder & Ter 

Laak, 1992). In termen van de EF-componenten uit het onderzoek van Miyake et al. (2000) 

doet de woordfluency-taak een sterk beroep op de EF-(werkgeheugen)component 'Updating' 

(zie de voorgaande paragraaf). Bovendien is er sprake van een sterke overlap tussen de taak 

die in de studie van Miyake et al. het sterkst laadde op 'Updating', namelijk 'Random Number 

Generation' en fluency-taken (Phillips, 1997). 

Omdat bij woordfluency-taken de deelnemer moet putten uit het reservoir van reeds 

opgeslagen woorden, ligt het voor de hand voor deze woordenschat te controleren. Hiervoor is 

in dit onderzoek de subtest Woordbetekenis' geselecteerd, eveneens een subtest van de 

RAKTT, een test om de passieve woordenschat van een kind te kunnen bepalen. Deze test 

verdient de voorkeur boven een actieve woordenschattest omdat daarbij andere factoren 

(retrieval, mondeling taalvaardigheid) meer van invloed kunnen zijn. 

De taken worden bij een groep LVG-kinderen afgenomen, bij een controlegroep met 

kinderen met een gemiddelde intelligentie die op basis van hun chronologische leeftijd 
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matchen met de LVG-kinderen en bij een controlegroep met kinderen met een gemiddelde 

intelligentie die op basis van hun mentale leeftijd matchen met de LVG-kinderen. Voor het 

matchen op zowel chronologische als op mentale leeftijd is gekozen om niet bijvoorbaat een 

standpunt in te nemen over een ontwikkelingsdeficiet of een -achterstand bij geconstateerde 

verschillen tussen de LVG-kinderen en controlekinderen. Voorstanders van de 'deficieten'-

positie in de theorievorming over mentale retardatie kiezen in het algemeen voor de matching 

op chronologische leeftijd; onderzoekers in de 'ontwikkelingsachterstand'-positie daarentegen 

voor een matching op mentale leeftijd (Detterman, 1987). Met het opnemen van beide 

controlegroepen in de onderzoeksopzet zijn de taakprestaties van de LVG-groep beter te 

duiden. 

Op grond van eerdere bevindingen met EF-taken (Borys et al., 1982), dan wel met taken 

waarbij EF-componenten een rol speelden (Swanson, 1989 en 1990; Fletcher & Bray, 1995), 

was voor dit onderzoek de verwachting dat LVG-kinderen EF-problemen zullen laten zien die 

niet geheel en al verklaard kunnen worden door hun intelligentietekorten. Getracht wordt een 

antwoord te krijgen op de volgende onderzoeksvraag: vertonen LVG-kinderen een EF-

ontwikkelingsachterstand, dan wel EF-deficieten? Door de prestaties van een groep LVG-

kinderen op de EF-taken te vergelijken met die van een groep kinderen met een gemiddelde 

intelligentie wordt de mogelijkheid van een EF-ontwikkelingsachterstand onderzocht. Met een 

vergelijking van de taakprestaties van de LVG-groep met die van een groep kinderen met een 

gemiddelde intelligentie en een zelfde mentale leeftijd als de LVG-kinderen wordt de 

mogelijkheid van EF-deficieten onderzocht. 

Vanwege een verschillend ontwikkelingsverloop in de taakprestatie per EF-taak wordt 

verwacht dat de woordfluency-taak de groepen het best differentieert, gevolgd door de 

Wisconsin Card Sorting Test en dat het differentiërend vermogen van de Toren-van-Londen 

het minst zal zijn omdat wordt verondersteld dat op deze taak 6-jarigen een volwassen 

prestatieniveau behalen (Welsh et al., 1991). Indien er sprake is van een vergelijkbare, maar 

eventueel vertraagde ontwikkeling van EF bij LVG-kinderen, zal de LVG-groep een 

vergelijkbaar ontwikkelingsverloop moeten laten zien. 

6.2. Onderzoeksopzet 

Proefpersonen 

Uit het bewonersbestand van het Orthopedagogisch Zorg Centrum (OZC) te Alkmaar en 

Driehuis werden 18 bewoners (10 jongens en 8 meisjes) geselecteerd aan de hand van de 

volgende criteria: (i) leeftijd tussen 6 en 18 jaar; (ii) er is geen sprake van ernstige gedrags-
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en/of psychiatrische problematiek; (iii) er is geen sprake van manifest neurologisch lijden 

(organische stoornis, epilepsie); (iv) er is geen sprake van het gebruik van gedragsregulerende 

medicatie en (v) ouders, verzorgers en het betreffende kind maken geen bezwaar tegen 

deelname aan het onderzoek. Een eerste selectie werd verricht aan de hand van de 

bewonersdossiers. De informatie (selectiecriteria, bezwaren tegen deelname) werd daarna 

gecheckt bij de begeleiders (groepsleiders, maatschappelijk werker) van de betreffende 

kinderen en jongeren. Vervolgens werden ouders en, in het geval van een 

Kinderbeschermingsmaatregel, de (gezins-)voogden schriftelijk op de hoogte gebracht van de 

inhoud van het onderzoek en om 'informed consent' gevraagd. Aldus werd een groep van 24 

kinderen voor deelname aan het onderzoek uitgenodigd. Van deze groep werden 6 kinderen 

niet in de uiteindelijke onderzoeksgroep opgenomen vanwege het starten van medicatie juist 

voor de testafname (4 kinderen), een te lage intelligentie (IQ < 50; 1 kind) of het ontbreken 

van een juiste 'match' in een van de controlegroepen. De onderzoeksgroep van 18 kinderen (de 

LVG-groep) werd gematcht met leerlingen uit het reguliere onderwijs op basis van 

chronologische leeftijd (de CA-controlegroep) en mentale leeftijd (de MA-controlegroep) (zie 

voor een overzicht van de groepskenmerken Tabel 6.2.1.). 

Tabel 6.2.1. Groepskenmerkena 

Variabelen 

Chronologische 
leeftijd" 
Mentale leeftijd 
(Raven)" 

LVG 
(n=18; 

M 
(range) 

12.46 
(8.9-15.3) 

7.93 
(5.6-10.5) 

-groep 
lOrf 8?) 

SD 

1.92 

1.24 

CA-controlegroep 
(n=18; 10<f 8?) 

M 
(range) 

12.45 
(8.8-15.5) 

12.89 
(9.5-18.0) 

SD 

1.95 

2.42 

MA-controlegroep 
(n=18; 10o" 8?) 

M SD 
(range) 

8.05 1.34 
(6.0-10.6) 

8.32 1.50 
(5.3-10.5) 

' Het verschil tussen de gemiddelde leeftijd van de mlk-groep en de op chronologische leeftijd gematchte 
controlegroep 1 is niet-significant (gepaarde t-toets. Df= 17) 
b Het verschil tussen de gemiddelde mentale leeftijd van de mlk-groep en de op mentale leeftijd ge
matchte controlegroep 1 is niet-significant (gepaarde t-toets. Df= 17) 

De kinderen werden gerekruteerd uit scholen voor basisonderwijs en voortgezet 

onderwijs in de regio Velsen en Apeldoorn. Alle kinderen in dit onderzoek hadden een 

normaal of tot normaal gecorrigeerd gezichtsvermogen en geen problemen met het 

onderscheiden van kleuren. 
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Materiaal 

I Executieve functietaken 

a De Wisconsin Card Sorting Test (WCST) 

Voor dit onderzoek is een gecomputeriseerde versie gebruikt en is het afname- en 

scoringsprotocol van Heaton (1981) gevolgd.24 De testafname is als volgt: boven in het beeld 

van het computerscherm worden vier kaarten met verschillende symbolen getoond. De 

verschillen hebben betrekking op drie categorieën: aantal (1, 2, 3 of 4 symbolen), vorm 

(sterren, driehoeken, cirkels, plustekens) en kleur (geel, rood, blauw of groen). Onder deze 

vier kaarten wordt steeds een willekeurige kaart (responskaart) gegeven dat het kind aan een 

van de vier voorbeeldkaarten dient te relateren. Het sorteerprincipe dat hierbij wordt 

gehanteerd is aan het kind die zich hierbij kan baseren op de door de computer gegeven 

feedback (goed of fout) na elke respons. De voorbeeldkaarten kunnen op basis van een van de 

categorieën overeenkomen met de responskaart (bijvoorbeeld alleen op basis van het aantal, 

de kleur of de vorm van de afgebeelde symbolen: de niet-ambigue kaarten), met de 

responskaart twee of drie categorieën gemeen hebben (de ambigue kaarten), of geen der 

categorieën (de unieke kaarten). Na een reeks van 10 correcte responsen wisselt het 

sorteerprincipe om, buiten medeweten van het kind die op grond van de veranderde feedback 

zijn strategie zal moeten aanpassen. Na 128 trials of het voltooien van 6 categorieën 

(achtereenvolgens kleur-vorm-aantal-kleur-vorm-aantal) wordt de taak beëindigd. 

Afhankelijke variabelen: het aantal behaalde categorieën (aantal correct toegepaste 

sorteerprincipes; maximaal 6); het aantal perseveratieve fouten per categorie25 (dit is het 

aantal responsen waarbij het sorteerprincipe dat in de vorige sorteerfase correct was, wordt 

toegepast of het derde, in de huidige fase eveneens incorrecte sorteerprincipe, wanneer er 

achtereenvolgens drie niet-ambigue responsen volgens dit principe werden afgegeven); 

'failure-to-maintain-set' (het aantal keren in de test dat een kind minimaal vijf en maximaal 

negen correcte responsen op rij geeft, hoewel het vereiste criterium voor het behalen van een 

categorie, tien correcte responsen, niet wordt gehaald; deze score getuigt van inzicht in het 

correcte sorteerpricipe, het consistent doorvoeren van de succesvolle strategie blijkt echter een 

probleem). 

24 Voor kinderen bewerkt door Nanke Stemerdink en Bert van Beek van de Programmagroep Ontwikkelings
psychologie van de Universiteit van Amsterdam. 

Omdat het bij het persevereren gaat om het inadequaat vasthouden aan een stimuluscategorie, werd voor het 
aantal behaalde categorieën gecorrigeerd. De mate van perseveratie is bij een kind dat tot zes categorieën komt 
immers van een andere orde dan bij een kind met een overeenkomstig percentage perservatieve fouten, maar 
gebaseerd op slechts twee behaalde categorieën (persoonlijke mededeling M.W. van der Molen). 
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b De Toren-van-Londen (TOL) 

De TOL is een eenvoudiger variant op de Toren-van-Hanoi. Voor dit onderzoek is een 

handmatige versie (naar Shallice, 1982) gebruikt. Drie verschillend gekleurde doorboorde 

balletjes (rood, geel en blauw) moeten naar een voorbeeld op een bepaalde manier 

gerangschikt worden op drie staafjes van verschillende lengte. Op het langste staafje kunnen 

maximaal drie balletjes geplaatst worden, op het middelste staafje twee balletjes en op het 

kortste staafje één. De balletjes mogen alleen conform de spelregels (één balletje tegelijk, niet 

meer balletjes dan de voorgeschreven maxima op de betreffende staafjes, niet meer dan in het 

voorgeschreven aantal zetten) gemanipuleerd worden tot de aangegeven rangschikking bereikt 

is. De maximale tijd voor een trial (in totaal twaalf trials) is 60 seconden, waarbinnen 

meerdere pogingen mogen worden ondernomen. De moeilijkheidsgraad wordt in drie blokken 

van ieder vier trials opgebouwd. Voor het eerste trialblok zijn twee of drie zetten vereist, voor 

het tweede trialblok vier zetten en voor het laatste trialblok vijf zetten. Met de 

moeilijkheidsgraad neemt ook het 'EF-karakter' van de taak toe, de planningsvaardigheid 

speelt met name vanaf de vijfde trial (het tweede trialblok) in toenemende mate een rol 

(Shallice, 1982; Fletcher, Brookshire, Landry, Bohan, Davidson, Francis, Levin, Brandt, 

Kramer, & Morris, 1996). In de analyses worden daarom niet alleen de totaalscores op de 

betreffende variabelen betrokken maar tevens de interacties van deze variabelen met de 

taakcomplexiteit (de trialblokken 1 tot en met 3). Afhankelijke variabelen: het percentage in 1 

poging goed opgeloste trials, het percentage in maximaal 3 pogingen goed opgeloste trials; de 

gemiddelde decisietiid voor alle eerste pogingen. 

c Een woord-fluency taak 'Ideeénproduktie' 

'Ideeënproductie' is een subtest van de Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test, 

(RAKIT; Bleichrodt, Drenth, Zaal & Resing, 1984). Het kind moet binnen 1 minuut zoveel 

mogelijk voorwerpen opnoemen die binnen een bepaalde aangegeven categorie vallen 

(voorwerpen die het kind kan optillen, dranken, plekken waar het kind zich kan verstoppen, 

winkelproducten en straatactiviteiten). Afhankelijke variabele: het totaal aantal unieke 

correcte woorden. 

II Controle-taken 

a Voor de WCST: de subtest 'Cijferreeksen' van de WISC-RN 

Het kind moet een reeks getallen, die wordt voorgelezen (beginnend met een reeks van 

drie, na een herhaling van dezelfde reeks met andere getallen wordt de reeks met 1 getal 
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uitgebreid), uit het hoofd nazeggen. De getallen behoeven niet in de juiste volgorde worden 

weergegeven. Afhankelijke variabele: het aantal correct onthouden getallenreeksen. 

b Voor de TOL: de subtest 'Blokpatronen' van de WISC-RN 

Aan de hand van een gegeven voorbeeldpatroon moet het kind met losse blokjes (twee 

zijden geheel wit, twee zijden geheel rood, twee zijden half rood en half wit) dit patroon na 

leggen. Afhankelijke variabele: het aantal correct gelegde patronen. 

c Voor de woord-fluency taak: 'Woordbetekenis' 

"Woordbetekenis is een subtest van de Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test 

(RAKIT; Bleichrodt, Drenth, Zaal & Resing, 1984). Het kind moet uit vier plaatjes een keuze 

maken op basis van een door de proefleider gegeven woord. Afhankelijke variabele: het totaal 

aantal correcte items. 

Mentale ontwikkeling 

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

jongeren zijn de Raven Coloured Progressive Matrices (tot en met 10 jaar) en de Raven 

Standard Progressive Matrices (vanaf 11 jaar) in de testbatterij voor dit onderzoek opge

nomen. 

Procedure 

De tests werden individueel binnen de scholen van de kinderen afgenomen. De testaf

name varieerde, afhankelijk van het werktempo en de vaardigheid van het kind, van een uur 

tot een uur en een kwartier. Halverwege de testafname werd een korte pauze ingelast, waarvan 

niet alle kinderen gebruik maakten. De volgorde van de experimentele en de controle tests 

werd systematisch gerandomiseerd, waarbij de tests met een gemeenschappelijk domein niet 

direct na elkaar werden afgenomen. De testsessies werden afgesloten met een bepaling van het 

verstandelijke niveau met behulp van de Raven Coloured Progressive Matrices (CPM) voor de 

jongere kinderen en de Raven Standard Progressive Matrices (SPM) voor de oudere kinderen 

(vanaf 12 jaar). De leerkrachten van de geteste kinderen vulden de Teacher Report Form in, 

een beoordelingslijst met 113 items (een 'leerkrachten-equivalent' van de Child Behavior 

Checklist, de CBCL, Achenbach, 1985; Arnold & Jacobowitz, 1993) om een indicatie te 

krijgen van het geobserveerde gedrag in de klassensituatie. Na afloop van een testronde 

ontvingen de kinderen een kleine attentie. 
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Statistische analyse 

De groepsverschillen op de tests werden beoordeeld met multivariate variantie-analyses. 

Indien zich groepsverschillen aandienden, werd een tweede variantie-analyse uitgevoerd met 

als covariaat de bij de test behorende controletaak. Tevens werd een univariate variantie-

analyse uitgevoerd op een composiet-variabele die werd samengesteld uit de 

onderzoeksvariabelen. Tenslotte werd een principale componenten analyse verricht op de 

onderzoeksvariabelen om de samenhang tussen de diverse EF-taken te kunnen 

beoordelen.Voor alle statistische bewerkingen werd statistische software van SPSS® (2000) 

gebruikt. 

6.3. Resultaten 

Groepskenmerken 

Met gepaarde t-toetsen werd beoordeeld in hoeverre de matching van de onderzoeks

groep met de twee controlegroepen geslaagd was. Zoals verwacht werden geen significante 

verschillen gevonden tussen de chronologische leeftijd van de LVG-groep en de CA-

controlegroep en tussen de mentale leeftijd van de LVG-groep en de MA-controlegroep. 

Eveneens volgens de verwachtingen verschilde de onderzoeksgroep wel op de drie TRF-

variabelen (internaliserend gedrag, externaliserend gedrag en totaalscore) significant van de 

beide controlegroepen.(zie Tabel 6.3.1.). 

Tabel 6.3.1. Gedragskenmerken per groep * 
Variabelen LVG-groep CA-controlegroep MA-controlegroep 

Internaliserend 
gedrag (T-score)1' 
Externaliserend 
gedrag (T-score)b 

Totaalscore 
(T-score)b 

Motivatie0 

Inzetc 

(n=18; 10o" 89) 
M 

(range) 
61.44 

(38-82) 
62.89 

(46-88) 
62.94 

(42-86) 
0.67 

(-1-+1) 
0.83 

(0-+1) 

SD 

11.86 

10.41 

10.87 

0.59 

0.38 

(n=18; lOcC 89) 
M 

(range) 
48.94 

(36-64) 
48.06 

(39-80) 
47.33 

(33-73) 
0.78 

(0-+1) 
01.00 

(+1-+1) 

SD 

9.46 

9.37 

9.11 

0.43 

0.00 

(n=18; 10o" 89) 
M 

(range) 
43.06 

(36-70) 
44.78 

(39-57) 
41.28 

(31-58) 
0.89 

(0-+1) 
1.00 

(+1-+1) 

SD 

9.64 

5.23 

8.11 

0.32 

0.00 

a De gedragskenmerken zijn gebaseerd op de scores van de Teacher Report Form (TRF). Een 
gedragsobservatielijst die door de leerkrachten wordt ingevuld op basis van het op school geobser
veerde gedrag 
b De verschillen tussen de mlk-groep en de 2 controlegroepen op de drie TRF-schalen zijn significant 
(p < .001; gepaarde t-toetsen. Df= 17) 
c Motivatie en inzet zijn bepaald op grond van observatie en navraag; er is hierbij gebruik gemaakt van 3-
puntschaaltjes (motivatie: -1= niet leuk. 0= neutraal. +1= leuk; inzet: -1= weinig. 0= redelijk. +1= veel); de 
verschillen tussen de groepen zijn niet-significant (df= 17) 
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De werkhouding en motivatie werden beoordeeld op grond van testobservatie en zelfbe-

oordeling van de proefpersonen. Hoewel de onderzoeksgroep wat meer variatie vertoonde ten 

aanzien van deze maten dan de beide controlegroepen, zijn de verschillen tussen de groepen 

onderling niet significant 

De EF-taken en de controletaken 

Achtereenvolgens worden de onderzoeksresultaten per EF-taak besproken. Bij elke EF-

taak worden tevens de resultaten met betrekking tot de bijbehorende controletaak vermeld. De 

resultaten op alle taakvariabelen worden weergegeven in Tabel 6.3.2., de taakeffecten in Tabel 

6.3.3. 

I WCST en Cijferreeksen 

De WCST-variabelen 'het aantal behaalde categorieën', 'het aantal perseveratieve fouten 

per categorie' en 'failure-to-maintain-set' werden met multivariate variantie-analyse 

(MANOVA) getoetst, met groep als tussen-subject factor. Dit gaf een significant groepseffect 

te zien, F(6,100) = 2.39, p_ < 0.05. Univariate analyse toonde aan dat dit groepseffect alleen 

voor de taakvariabele 'het aantal behaalde categorieën' significant bleek, F(2,51) = 4.83, p_ < 

0.05. Post-hoc vergelijkingen (Tamhane's T2) tussen de groepen resulteerden in significante 

verschillen op deze taakvariabele tussen de LVG-groep en de CA-controlegroep (p < 0.05) en 

tussen de beide controlegroepen (p < 0.05; zie Tabel 6.3.3.). Omdat de resultaten op deze 

WCST-variabele mogelijk vertekend kunnen zijn door groepsverschillen in het aantal 

kinderen dat geen enkele categorie behaalden, werd de frequentieverdeling van de scores op 

deze variabele per groep geanalyseerd (zie Tabel 6.3.4.). Een Pearson Chi-kwadraat toets gaf 

aan dat er net geen sprake van een significant verschil tussen de groepen, x2 = 20.12, p_ = 

0.065. Wat in de Tabel 6.3.4. opvalt is het verschil tussen de groepen in de frequenties van 

kinderen die 4 of meer categorieën behaalden: 3 kinderen uit de LVG-groep, 11 kinderen uit 

de CA-controlegroep en 6 kinderen uit de MA-controlegroep. De overgang van 3 naar 4 

categorieën is bijzonder, daar nu geen nieuw sorteerpincipe moet worden gevonden maar moet 

worden teruggegrepen naar het eerste principe. 

Met de controletaak Cijferreeksen leidde een multivariate variantie-analyse (waarin de 

overige controletaken, Blokpatronen en Woordbetekenis ook waren opgenomen) tot een 

significant groepseffect, F(2,51) = 16.77, p_ < 0.001. De verschillen tussen de LVG-groep en 

de CA-controlegroep en tussen de beide controlegroepen waren significant (p_ < 0.001; zie 

Tabel 6.3.3.). De analyses op de EF-variabelen van de WCST werden opnieuw uitgevoerd, 
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maar nu met de controletaak 'Cijferreeksen' als covariaat. Van significante groepseffecten en 

groepsverschillen was nu geen sprake meer (zie Tabel 6.3.5.). 

Tabel 6.3.2. Taakprestaties op EF-taken en controletaken per groep 

Test Taakvariabele LVG-groep CA-controlegroep MA-controlegroep 
(n=18; lOcf 8?) (n=18; 10cf 8?) (n=18; 10J 8?) 

M SD M SD M SD 
(range) (range) (range) 

Wisconsin aantal behaalde categorieën 2.50 1.82 4.11 1.81 2.39 1.94 
Card (0-6) (0-6) (0-6) 
Sorting Test 

Toren-van-
Londen 
(TOL) 

Woord-
fluency 
(WF) 
Controle 
WCS 

Controle 
TOL 
Controle 
WF 

aantal perseveratieve fouten per 
categorie 

failure-to-maintain-set 

de gemiddelde 
decisietijd 
vooralle 
eerste 
pogingen 

percentage in 
één poging 
goed opgeloste 
items 

percentage in 
drie pogingen 
goed opgeloste 
items 

Ideeënproductif 

trial 1 t 'm4 

trial 5 t'm 8 

trial 9 t'm 12 

trial 1 t'm 4 

trial 5 t'm 8 

trial 9 t'm 12 

trial 1 t'm 4 

trial 5 t'm 8 

trial 9 t'm 12 

; totaalscore 

Cijferreeksen voorwaarts 
totaalscore 

Blokpatronen totaalscore 

Woordbetekenis totaalscore 

12.63 
(33-88) 

1.50 
(0-7) 
4.69 

(1.65-0.51) 
5.45 

(2.91-9.34) 
5.41 

(2.07-9.57) 
79.17 

(50-100) 
54.17 

(0-100) 
43.06 
(0-75) 
94.44 

(75-100) 
83.33 

(25-100) 
77.78 

(50-100) 
58.00 

(33-92) 

5.00 
(2-7) 

32.00 
(13-56) 

44.00 
(14-53) 

19.29 

1.76 

1.77 

2.13 

2.11 

19.65 

26.08 

18.80 

10.69 

22.69 

22.51 

14.99 

1.40 

11.77 

3.56 

5.93 
(0.17-8.00) 

2.11 
(0-6) 
2.93 

(1.35-4.98) 
4.29 

(1.33-0.07) 
4.38 

(1.05-2.85) 
81.94 

(50-100) 
52.78 

(25-100) 
43.06 
(0-75) 
98.61 

(75-100) 
86.11 

(25-100) 
84.72 

(25-100) 
61.00 

(30-82) 

7.00 
(5-9) 

48.00 
(14-62) 

53.00 
(46-59) 

9.21 

2.19 

1.01 

2.04 

2.52 

16.73 

22.51 

22.37 

5.89 

19.60 

19.44 

14.06 

1.54 

13.99 

3.73 

17.15 
(1-95) 

0.78 
(0-5) 
4.13 

(2.55-5.82) 
5.07 

(1.75-9.99) 
6.06 

(1.27-8.16) 
79.17 

(50-100) 
36.11 

(0-75) 
26.39 

(0-75) 
98.61 

(75-100) 
72.22 

(25-100) 
59.72 

(0-100) 
47.00 

(17-76) 

5.00 
(2-7) 

31.00 
(15-53) 

42.00 
(22-53) 

23.02 

1.40 

1.08 

2.16 

8.45 

21.44 

17.62 

24.96 

5.89 

22.51 

28.62 

16.48 

1.50 

11.72 

7.47 

II TOL en Blokpatronen 

De TOL-variabelen 'het percentage in één poging goed opgeloste trials', 'het percentage 

in drie pogingen goed opgeloste trials' en 'de gemiddelde decisietijd voor alle eerste pogingen' 

werden met een 3 (groep: LVG-groep, CA-controlegroep, MA-controlegroep) bij 2 (trialblok: 
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2-3 zetten, 4 zetten, 5 zetten) multivariate variantie-analyse (MANOVA) met-herhaalde-

metingen getoetst, met groep als tussen-subject factor en trialblok als binnen-subject factor. 

Er bleek sprake van een significant effect van de factor trialblok, F(6,45) - 52.59 (g < 0.001). 

Univariate variantie-analyse wees uit dat het effect van deze factor significant was op de drie 

geanalyseerde TOL-variabelen. Er was eveneens sprake van een multivariaat groepseffect, 

F(6,98) = 2.56 (p_ < 0.05). De groepseffecten op de drie TOL-variabelen afzonderlijk waren in 

twee van de drie gevallen (voor de variabelen: 'het percentage in één poging goed opgeloste 

trials' en 'het percentage in drie pogingen goed opgeloste trials') net niet significant op 5%-

niveau. Wel leverde univariate analyse een significant interactie-effect op tussen groep en 

trialblok op de variabele 'het percentage in drie pogingen goed opgeloste trials', F(4,100) = 

2.48 (p < 0.05). Dit interactie-effect wordt weergegeven in Figuur 6.3.1. Post-hoc analyse 

(Tamhane's T2) gaf aan dat er sprake was van een significant verschil (p_ < 0.05) tussen de 

MA-controlegroep en de CA-controlegroep op deze variabele voor het derde trialblok (5 

zetten). De groepen verschilden significant op de controletaak 'Blokpatronen', F(l,51) = 9.68, 

p_ < 0.001, met significante groepsverschillen tussen de LVG-groep en de CA-controlegroep 

en tussen de beide controlegroepen (p < 0.001; zie Tabel 6.3.3.). 

Het controleren voor de ruimtelijk-constructieve vaardigheden door het opvoeren van de 

controletaak 'Blokpatronen' als covariaat in de TOL-analyses deed weinig af aan het 

multivariate groepseffect, F(6,96) = 2.35, p_ < 0.05. Binnen de TOL bleek ook nu alleen de 

taakvariabele 'het percentage in drie pogingen goed opgeloste trials' een significante interactie 

op te leveren tussen groep en trialblok, F(4,100) = 3.04, p_ < 0.05. Bij paarsgewijze 

vergelijkingen van de onderlinge groepsverschillen voor deze variabele voor het derde 

trialblok, bleek nu zowel het verschil tussen de LVG-groep en de MA-controlegroep als dat 

tussen de beide controlegroepen significant (p_ < 0.05; zie Tabel 6.3.5.). 

De TOL-resultaten gaven blijk van een significant interactie-effect van groep met 

trialblok, althans op de variable "het percentage in drie pogingen goed opgeloste trials'. Het 

laatste trialblok, waarbij de opdrachten in maximaal 5 zetten moeten worden geklaard, zorgde 

voor de onderlinge groepsverschillen, waarbij de prestatie van de LVG-groep tussen die van 

de beide controlegroepen in lag. 
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Tabel 6.3.3. Groepsverschillen op de EF-taken en controletaken 
Test Taakvariabele Variantie-

df 

2,51 

2,51 

2,51 

2,50 

2,50 

2,50 

2,51 

2,51 

2,51 

2,51 

2,51 

2,51 

2,51 

analyse 

F 

4.80 

1.72 

2.44 

1.72 

3.15 

3.07 

1.70 

2.07 

5.28 

3.93 

16.77 

9.68 

22.62 

P 

0.012 

0.190 

0.097 

0.190 

0.052 

0.056 

0.193 

0.136 

0.008 

0.026 

0.000 

0.000 

0.000 

Groeps-
Verschillen 

(*p<0.05) 
(**p<0.01) 
LVG < CA* 
MA < CA* 

-

-

-

-

-

--

-

MA < CA** 

MA < LVG* 
MA < CA* 

LVG < CA** 
MA < CA** 
LVG < CA** 
MA < CA** 
LVG < CA** 
MA < CA** 

Wisconsin Card 
Sorting Test 
(WCST) 

Toren-van-
Londen 
(TOL) 

Woordfluency 
(WF) 
Controle WCS 

Controle TOL 

Controle WF 

aantal behaalde categorieën 

aantal perseveratieve fouten per categorie 

failure-to-maintain-set 

de gemiddelde decisietijd voor alle eerste 
pogingen 
(12 trials) 

percentage in één poging goed opgeloste items 
(12 trials) 
percentage in drie pogingen goed opgeloste items 
(12 trials) 
percentage in drie pogingen goed opgeloste 
itemst (eerste trialblok: 2-3 zetten) 
percentage in drie pogingen goed opgeloste items 
(tweede trialblok: 4 zetten) 
percentage in drie pogingen goed opgeloste items 
(derde trialblok: 5 zetten) 
Ideeënproduktie totaalscore 

Cijferreeksen voorwaarts totaalscore 

Blokpatronen totaalscore 

Woordbetekenis totaalscore 

t Vanwege een significante interactie tussen groep en trialblok op deze TOL-variabele worden de groepseffecten 
per trialblok weergegeven (zie de tekst) 

Tabel 6.3.4. Frequentieverdeling van de scores op de WCST-variabele 
'totaal aantal categorieën' per groep 

WCST 
totaal aantal 
categorieën 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

LVG-
groep 

3 
2 
4 
6 
0 
1 
2 

18 

groep 
CA-

controlegroep 
1 
0 
2 
4 
4 
0 
7 

18 

MA-
controlegroep 

3 
5 
2 
2 
4 
0 
2 

18 

totaal 

7 
7 
8 

12 
8 
1 

11 
54 
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Tabel 6.3.5. Groepsverschillen op de EF-taken waarbij de controletaken als covariaat dienden 
Test Taakvariabele Variantie-

analyse 

df 

2,50 

2,50 

2,50 

2,50 

2,50 

2,50 

2,50 

2,50 

2.50 

F 

0.42 

0.24 

0.83 

2.67 

2.61 

1.61 

1.25 

4.31 

2.19 

P 

0.662 

0.786 

0.444 

0.080 

0.084 

0.134 

0.210 

0.295 

0.019 

0.122 

Groeps
verschillen 

(*p<0.05) 
<**p<0.01) 

-

-

-

--

-

-

-

MA < CA* 
MA < LVG* 

— 

Wisconsin Card aantal behaalde categorieën 
Sorting Test 

aantal perseveratieve fouten per categorie 

failure-to-maintain-set 

Toren-van- de gemiddelde decisietijd voor alle eerste 
Londen pogingen 

(12 trials) 
percentage in één poging goed opgeloste items 
(12 trials) 
percentage in drie pogingen goed opgeloste items 
(12 trials) 
percentage in drie pogingen goed opgeloste 
itemst (eerste trialblok: 2-3 zetten) 
percentage in drie pogingen goed opgeloste items 
(tweede trialblok: 4 zetten) 
percentage in drie pogingen goed opgeloste items 
(derde trialblok: 5 zetten) 

Woordfluency Ideeènproductie totaalscore 

t Vanwege een significante interactie tussen groep en trialblok op deze TOL-variabele worden de groeps-
effecten per trialblok weergegeven (zie de tekst) 

•a, 

a 

8 

i 

groep 

LVG-groep 

" CA-controlegroep 

MA-controlegroep 

Maximaal aantal benodigde zetten 

Figuur 6.3.1. Interactie tussen groep en trialblok op het percentage correct 
uitgevoerde TOL-opdrachten in maxiamaal 3 pogingen 
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Ill Woordfluency en Woordbetekenis 

Univariate analyse van de resultaten met de woordfluency-taak 'Ideeënproductie', met 

het 'totaal aantal unieke correcte woorden' op deze taak als afhankelijke variabele en groep als 

tussen-subject factor, leverde een significant groepseffect op, F(2,51) = 3.93, p_ < 0.05. 

Paarsgewijze groepsvergelijkingen (Tamhane's T2) gaven significante verschillen te zien 

tussen de LVG-groep en de MA-controlegroep (p < 0.05) en tussen de beide controlegroepen 

(p < 0.05) (zie Tabel 6.3.3.). Op de controletaak Woordbetekenis' was er eveneens sprake van 

een significant groepseffect, F(2,51) = 22.62, p < 0.001. De verschillen tussen de LVG-groep 

en de CA-controlegroep en tussen de beide controlegroepen bleken significant (p < 0.001; zie 

Tabel 6.3.3.). Met het opnemen van Woordbetekenis' als covariaat in de analyses van de 

resultaten met de woordfluency-taak verdwenen de significante effecten en verschillen (zie 

Tabel 6.3.5.). 

Op woordfluency bleken de groepen onderling alleen te verschillen als er niet voor 

woordenschat gecontroleerd werd met de taak Woordbetekenis'. De verschillen die zonder de 

controle optraden volgden echter niet het patroon van de mentale ontwikkeling: de MA-

controleroep scoorde gemiddeld significant lager dan zowel de LVG-groep als de CA-

controlegroep. 

Analyses van composiet-variabelen 

Om het aantal statistische vergelijkingen te minimaliseren werd in navolging van 

Ozonoff, Pennington en Rogers (1991) en Stemerdink (1996) uit de EF-variabelen en uit de 

controle-variabelen composiet-variabelen samengesteld. Voor de betreffende variabelen 

werden z-scores berekend, met behulp van de gemiddelde scores en de standaardafwijkingen 

voor de totale groep kinderen (LVG- en controlekinderen). De z-scores werden vervolgens 

opgeteld en gedeeld door het aantal variabelen. Een univariate analyse op de EF composiet-

variabele gaf een groepseffect te zien, F(2,51) = 9.17, p < 0.001 (zie Figuur 6.3.2.). De 

verschillen tussen de LVG-groep en de MA-controlegroep en tussen de beide controlegroepen 

onderling bleken significant (respectievelijk p < 0.05 en p < 0.01; Tamhane's T2 toets voor 

multipele vergelijkingen). In Figuur 6.3.2. wordt het opmerkelijke feit zichtbaar dat de LVG-

groep, die op de controle-composiet zoals verwacht dichter bij de score van de MA-

controlegroep ligt dan bij die van de CA-controlegroep, op de EF-composiet het omgekeerde 

beeld laat zien. Dezelfde analyse maar nu met de composiet-variabele samengesteld uit de 

controletaken 'Cijferreeksen', 'Blokpatronen' en 'Woordbetekenis' als covariaat, resulteerde 
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opnieuw in een significant groepseffect, F(2,51) = 4.82, p_ < 0.05, maar nu bleek alleen het 

verschil tussen de LVG-groep en de MA-controlegroep significant (rj < 0.01). 

De ontwikkelingsloop van de EF werd beoordeeld door het regresseren van de EF-

composiet-variabele op chronologische leeftijd. Voor de LVG-groep resulteerde dit in een R = 

0.05, voor de gecombineerde controlegroepen in een R • 0.57 (p < 0.001). De resultaten 

worden afgebeeld in Figuur 6.3.3. Er moet hierbij wel worden aangetekend dat de 

leeftijdrange van de LVG-groep (8.9 tot 15.3 jaar) niet geheel overeenkwam met die van de 

gecombineerde controlegroepen (6.0 tot 15.5 jaar). 
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Figuur 6.3.2. 
voor de verse 

Samenhang tussen EF-taken 

Een Principale Componenten Analyse (PCA) met een varimax rotatie op de EF-

variabelen van de WCST, de TOL en Woordbetekenis, gaf een oplossing met drie factoren 

(zie Tabel 6.3.6.). De EF-variabelen vormden drie clusters: een WCST-cluster (factor 1); een 

TOL-cluster (factor 2) en een gezamenlijk WCST, TOL en WF (woordfluency) cluster (factor 

3). 
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Rsq = 0,3202 
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Rsq = 0,0029 
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Leeftijd (in jaren) 

Figuur 6.3.3. Ontwikkelingsloop van de EF-composiet-
variabele per groep 

Tabel 6.3.6. Correlaties van taakvariabelen met factor componenten 
(extractie methode: Principale Componenten Analyse; rotatie methode: 
varimax rotatie met Kaiser normalisatie 

Factor 
Tests Componentenf 

1 2 3 

WCST totaal aantal categorieën 0.907 
WCST aantal perseveratieve fouten per categorie -0.843 
WCST failure to maintain set 0.699 

TOL decisietijd le pogingen -0.660 
TOL percentage goede trials in 1 poging 0.879 
TOL Percentage goede trials in max. 3 pogingen 0.721 

WF ideeènproductie totaalscore 0.658 
t alleen de correlaties groter dan 0.5 worden vermeld. 

Om de eventuele invloed van de controletaken op de factoren uit te splitsen, werd een 

tweede PCA uitgevoerd op de EF-variabelen, aangevuld met de controle-variabelen (zie Tabel 

6.3.7.)- De factorstructuur van de voorgaande analyse bleef intact, wel bleken de controle

variabelen sterk samen te hangen met het TOL-cluster. De TOL-variabelen zijn klaarblijkelijk 

gerelateerd aan het IQ, daar de gemeenschappelijke variantie van de controle-variabelen in de 

mentale leeftijd gezocht moet worden. 
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Tabel 6.3.7. Correlaties van taakvariabelen met factor componenten 
(extractie methode: Principale Componenten Analyse; rotatie methode: 
varimax rotatie met Kaiser normalisatie) voor LVG-kinderen 

Tests 

WCST totaal aantal categorieën 
WCST aantal perseveratieve fouten per categorie 
WCST failure to maintain set 

TOL decisietijd le pogingen 
TOL percentage goede trials in 1 poging 
TOL Percentage goede trials in max. 3 pogingen 

WF ideeënproductie totaalscore 

Cijferreeksen voorwaarts (controle) 
Blokpatronen (controle) 
Woordbetekenis (controle) 
Mentale leeftijd (op basis van Raven IQ) 

Factor 
Componentent 
1 2 3 

0.880 
-0.645 

0.772 

-0.536 
0.756 
0.642 

0.567 

0.586 0.508 
0.715 
0.823 
0.788 

t alleen de correlaties groter dan 0.5 worden vermeld. 

6.4. Discussie 

Het belangrijkste resultaat van deze studie is dat de prestaties van de LVG-kinderen op 

de EF-taken nauwelijks onderdoen voor die van hun leeftijdsgenoten met een gemiddelde 

intelligentie. Op slechts één van de in totaal zeven EF-variabelen (de WCST-variabele 'aantal 

behaalde categorieën') laat de LVG-groep een gemiddelde prestatie zien overeenkomstig de 

mentale leeftijd, op de andere variabelen zijn er geen verschillen met de op chronologische 

leeftijd gematchte controlegroep. Een tweede groepsverschil werd gevonden met één van de 

drie TOL-variabele en dan alleen in interactie met de taakcomplexiteit ('trialblok'). Op het 

gedeelte van de TOL dat relatief het sterkst een beroep doet op EF (het derde trialblok, 

waarbij de opdracht in het maximale aantal van 5 zetten opgelost moet worden) deden de 

LVG-kinderen echter niet onder voor hun leeftijdsgenoten. Alleen de jongste kinderen met 

een gemiddelde intelligentie (MA-controlegroep) deden het op dit trialblok minder goed dan 

de overige groepen. Deze resultaten rechtvaardigen de conclusie dat er geen sprake is van EF-

deficieten bij de LVG-groep. Daar bovendien met het controleren voor de WCST-controletaak 

'Cijferreeksen' de groepsverschillen op de WCST-variabele 'aantal behaalde categorieën' 

verdwijnen, zijn de aanwijzingen voor een ontwikkelingsachterstand op EF-gebied bij deze 

groep bovendien minimaal. Deze resultaten staan in scherp contrast met de 

onderzoeksliteratuur op dit gebied (zie Hoofdstuk 2 van deze dissertatie). Het verschil tussen 

de zeer redelijke prestaties op de EF-taken van de LVG-kinderen en hun zeer matige blijk van 

metacognitieve vaardigheden in het dagelijks leven is eveneens opmerkelijk. Soortgelijke 
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bevindingen worden gerapporteerd bij personen met welomschreven aandoeningen in 

prefrontale cortexgebieden. Zij kunnen bij het meer abstracte neurologisch en psychologisch 

onderzoek in de onderzoekskamer heel goed uit de bus komen, maar door een defect in de 

analyse en integratie van stimuli in het dagelijks leven hopeloos vastlopen (Eslinger & 

Damasio, 1985; Dennis, 1991; Slaets, Stam & van Woerkom, 1991; Bradshaw, 2001). In deze 

zin zijn de onderzoeksresultaten een bevestiging voor een vaker gesignaleerd gegeven dat 

mentaal geretardeerden wel in staat zijn tot plannen, strategie-hantering et cetera, indien zij de 

structuur en de strategieën krijgen aangereikt (vgl. Bray, 1979, Bray & Turner, 1987, Bray, 

1987). 

Een tweede resultaat van deze studie is dat er op alle EF-taken sprake is van een sterk 

leeftijdseffect. Op vrijwel alle EF-variabelen is het prestatieniveau van de jongste 

controlegroep het laagst (zie Tabel 6.3.2.), bovendien is er bij de controle-kinderen sprake van 

een duidelijke ontwikkelingsloop (zie Figuur 6.3.3.). Deze laatste bevinding is in 

overeenstemming met Welsh et al. (1991), die in navolging van Chelune en Thompson (1987) 

het differentiërend vermogen van EF-taken bij jonge kinderen aantoonden. De 

ontwikkelingsloop van EF bij LVG-kinderen blijft vooralsnog onduidelijk. In de onderhavige 

studie is de leeftijdsrange van de LVG-kinderen beperkt, kinderen jonger dan 8.9 jaar 

ontbreken en uit de data van de controle-kinderen blijkt de sterkste toename in EF-prestatie 

tussen de 6 en de 9 jaar te liggen. 

De klassieke EF-taken die in dit onderzoek zijn gebruikt voor het meten van executieve 

functies hebben voor een deel aan de verwachtingen voldaan. De drie taken, de Wisconsin 

Card Sorting Test, de Toren-van-Londen en Ideeënproductie, blijken een domein te bestrijken 

dat niet samenvalt met intelligentie, ook niet bij het gebruik van de Raven Progressive 

Matrices als intelligentie-maat.26 De taakvariabelen van de WCST en van de TOL blijken 

tevens op aparte factoren te laden. De overweging om controletaken in de onderzoeksopzet op 

te nemen werpt in deze echter haar vruchten af: een nadere analyse gaf aan dat het hierbij niet 

zozeer gaat om een ondersteuning van de multimodaliteitsopvatting van het EF-begrip, maar 

om een clustering van de TOL-variabelen met intelligentie-indicies (waaronder de 

controletaak Blokpatronen) en van de WCST-variabelen met de controletaak Cijferreeksen. In 

de factor-analytische studie van Welsh et al. (1991) werden er alleen achteraf partiele 

26 Een aantal elementen van de Raven lijkt overeen te komen met EF-aspecten: het heeft nieuwe, verrassende 
elementen en het doet een beroep op het werkgeheugen (Carpenter, Just & Shell, 1990); Phillips (1997) 
nuanceert dit beeld echter en beschouwt de Raven nadrukkelijk niet als een EF-taak. 
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correlaties berekend tussen de EF-taken en globale IQ-indicies. In de studie van Miyake et 

al. (2000) werd er in het geheel niet voor het IQ gecontroleerd. 

Ten aanzien van twee van de drie EF-taken die in dit onderzoek zijn gebruikt, zijn 

kanttekeningen te plaatsen. Met de WCST lijkt er sprake van een vloer-effect bij de LVG-

kinderen en hun mentale leeftijdgenoten. Het verlagen van de moeilijkheidsgraad van deze 

taak is dan ook aan te bevelen. Een mogelijkheid hiertoe is het aanpassen van de taakinstructie 

waardoor het voor de kinderen niet meer noodzakelijk is zelf categorieën te genereren maar 

deze alleen (flexibel!) toe te passen. De taak wordt met deze aanpassing ook een zuiverder 

maat voor strategie-hantering in plaats van een combinatie van strategie-hantering en 

strategie-inducering. Ook het gebruik van Ideeènproductie als maat voor woordfluency kan ter 

discussie worden gesteld. De taak is erg concreet van aard ('wat kan je allemaal in een winkel 

kopen?', 'wat kan je allemaal optillen?') en wordt mogelijk daardoor relatief goed uitgevoerd 

door de LVG-kinderen. Een uitbreiding van deze taak met een minder concrete categorisering 

(of minder mogelijkheid tot visualisering) is aan te bevelen. Hierbij kan gedacht worden aan 

de subtest Woord opnoemen I en II van de Groninger Intelligentie Test (GIT). 

Behalve het doorvoeren van de voorgestelde taakaanpassingen is voor een EF-

vervolgonderzoek de aanpak van Miyake et al. (2000) aan te raden, waarbij de essentiële EF-

componenten met minder complexe taken worden geoperationaliseerd. Een dergelijke aanpak 

kan tot een zuiverder meting van EF-componenten leiden. In een vervolgonderzoek is het 

daarom zinvol de cognitieve taken niet alleen in relatie tot gedragsmaten te onderzoeken, maar 

tevens de condities waaronder LVG-kinderen tot strategie-hantering in staat blijken (of juist 

niet in staat blijken!) als onderzoeksvariabelen op te nemen. Zo kan de voorgestelde 

aanpassing van de WCST in dit verband een belangrijke aanvulling betekenen. Om een beter 

inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingsloop van EF bij LVG-kinderen is tevens het 

verbreden van de leeftijdsrange van de onderzoeksgroep aan te bevelen. 

Concluderend: LVG-kinderen en -jongeren zijn verrassend genoeg zeer wel in staat tot 

respons-inhibitie, tot mentale flexibiliteit en het benutten van het werkgeheugen. Het is echter 

van belang de condities te kunnen bepalen waaronder LVG-kinderen hiertoe wel of niet in 

staat zijn. Het ligt daarom bij deze kinderen voor de hand om EF in een sociale context te 

bestuderen. Het onderzoeksterrein van de sociale cognities lijkt hiervoor aangewezen, 

27 
Bovendien werden in de studie van Welsh et al. (1991) de samenhang met het IQ beoordeeld voor slechts een 

beperkt deel van de groep waarop de factor-analyse was uitgevoerd, waarbij bovendien de leefujdsvariantie werd 
uitgepartialiseerd. 
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waarmee tevens een brug wordt geslagen 

sociale competentie, essentiële onderdelen 

1986; Van Weelden, 1988). 

naar vaardigheden als sociale redzaamheid en 

van het begrip LVG (Oppenheimer & Rempt, 
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