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Hoofdstuk 7. Executieve functies bij licht verstandelijk gehandicapte kinderen: 
een variant op de Wisconsin Card Sorting Test 

7.1. Inleiding 

Voor het beoordelen van Executieve Functies (EF) is de Wisconsin Card Sorting Test 

(WCST) een veelgebruikte taak (Milner, 1963; Chelune & Baer, 1986; Phillips, 1997). Aan 

het hanteren van de WCST als EF-taak kleven echter nadelen. De WCST kan beschouwd 

worden als een globale taak, waarbij er een beroep wordt gedaan op meerdere cognitieve 

processen die niet alleen met EF van doen hebben, zonder dat deze verschillende processen 

door een gedifferentieerde scoring zichtbaar worden (Ozonoff, Strayer, McMahon & Filloux, 

1994; Pennington & Ozonoff, 1996; Miyake, Friedman, Emerson, Witzki & Howerter, 2000). 

Bovendien is bij het gebruik van de WCST bij jonge kinderen in het algemeen en bij LVG-

kinderen en -jongeren in het bijzonder, het taakbodem-effect een probleem. Door de geringe 

mogelijkheden van differentiatie bij jonge kinderen is de WCST als test voor de 

ontwikkelingsloop van EF minder geschikt (Pennington & Ozonoff, 1996; Ponsioen & Van 

der Molen, 2000a). 

In deze studie wordt een variant op de WCST gebruikt om EF bij LVG-kinderen en -

jongeren te onderzoeken. Met deze variant, een onderdeel van de Petteflet-taak (Span,. 1999), 

lijkt een aantal tekortkomingen van de WCST ondervangen. De taak is minder abstract van 

vorm en daardoor toegankelijker voor jonge kinderen. Bovendien richt de taak zich zoveel 

mogelijk op één EF-component, namelijk Wisselen' ('Shifting'), het vermogen van mentale 

set of instelling te veranderen. Deze component wordt ook gezien als belangrijkste proces 

waarop de WCST een beroep doet (Miyake et al., 2000). Het multidimensionale karakter van 

de WCST maakt dat deze component moeilijk te isoleren is van andere componenten 

waaronder EF-componenten (conceptueel redeneren, categoriseren, selectieve aandacht; 

Pennington & Ozonoff, 1996) en componenten met een laag EF-gehalte (bijvoorbeeld 

fonologisch geheugen, zie Baddeley, 1997). Om de keuze van de variant die voor deze studie 

gebruikt is te verantwoorden, is vooraleerst een goed begrip van de WCST noodzakelijk. 

De Wisconsin Card Sorting Test (WCST) 

De WCST werd vlak na de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd als test voor het 

beoordelen van mentale flexibiliteit en abstract redeneren (Berg, 1948; Chelune & Baer, 

1986; zie tevens Hoofdstuk 6 van deze dissertatie). De opdracht bij deze test is om een stapel 
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kaarten met geometrische figuren te sorteren op grond van één van de volgende drie 

dimensies: de kleur van de afgebeelde figuren, de vorm van de figuren of het aantal figuren. 

Men kan alleen aan de hand van de feedback ('goed' of 'fout') die men na elke gelegde kaart 

krijgt, achter het juist sorteerprincipe komen. Dit principe wordt, na een reeks correcte 

responsen, ongemerkt voor een van de andere twee principes ingewisseld. De bedoeling is dit 

gewijzigde sorteerprincipe toe te passen op grond van de veranderde feedback. 

Door een studie van Milner (1965), waarin de WCST werd afgenomen bij patiënten met 

laesies in de frontale hersengebieden, werd de test bekend als 'frontaaltaak' (Bouma, Mulder 

& Lindeboom, 1996). Milner constateerde bij patiënten met beschadigingen in de 

dorsolateral prefrontal gebieden problemen met het wisselen van sorteerprincipes. De 

patiënt bleef vaak volharden in het toepassen van één sorteerprincipe, ondanks verandering in 

de feedback die hij kreeg. Het aantal verschillende sorteerprincipes of categorieën die de 

patiënt tijdens de uitvoering van de taak hanteert, wordt beschouwd als een indicatie van het 

vermogen flexibel van mentale set te kunnen wisselen. Het percentage perseveratieve 

responsen, dit zijn responsen die blijk geven van het vasthouden aan een inmiddels inadequate 

oplossingsstrategie, wordt daarentegen als een indicatie van inflexibiliteit gezien. 

Een variant: de Petteflet-taken 'Dimensie-Wissel' en Taak-Wissel' 

Hoewel de Dimensie-Wissel taak als een afgeleide van de WCST werd ontwikkeld, 

werd deze taak voor dit onderzoek in combinatie gebruikt met de Taak-Wissel taak, eveneens 

een taak uit de Petteflet takenbatterij (Span, 1999). Het gaat bij de taken uit deze batterij om 

een combinatie van zogenaamde keuze-reactietijd taken. Dit zijn taken die verschillen in de 

relevante stimulusinformatie, maar waarbij de gevraagde motorische respons (het indrukken 

van een linker- of rechterknop van een toetsenbord) niet verschilt. De Dimensie-Wissel taak 

en de Taak-Wissel taak zijn beide computertaken, waarbij drie keuze-reactietijd taken 

(KRT's) worden afgewisseld. De stimuli van de drie taken zijn identiek: een getekend 

gezichtje midden op een beeldscherm. De relevante stimulusinformatie (de 

'stimulusdimensie') op basis waarvan een respons wordt gevraagd, verschilt echter per taak. 

Het kan een gezicht van een man zijn of een vrouw (KRT 1), het gezicht kan brildragend zijn 

of niet (KRT 2) en het gezicht kan een vrolijke uitdrukking hebben of een droevige (KRT 3). 

Steeds wanneer een gezichtje midden op het computerscherm verschijnt, moet de deelnemer 

een keuze maken op grond van één van de dimensies. Na elke respons wordt feedback 

gegeven ('goed', of 'fout'). Het wisselen van een KRT blijkt samen te gaan met een vertraging 

van de responstijd (Meiran, 1996). Meiran geeft twee verklaringen voor deze vertraging. De 
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eerste verklaring ('preparatory reconfiguration') houdt in eenvoudige termen weergegeven in 

dat het werkgeheugen opnieuw ingesteld moet worden op de nieuwe taakeisen. Als zodanig 

worden centrale cognitieve processen (executieve functies) verantwoordelijk gehouden voor 

deze vorm van responsvertraging. In een tweede verklaring, afkomstig van Allport, Styles en 

Hsieh (1994), wordt de vertraging beschouwd als het gevolg van een interferentie van de 

oude, niet meer relevante taakeisen ('task set inertia'); een niet noodzakelijkerwijs aan 

executieve functies gerelateerd mechanisme (Meiran, 2000). 

Bij de Taak-Wissel taak wordt vóór de stimulus op het scherm verschijnt de relevante 

dimensie door middel van een geluidsfragment aangekondigd. Bij een verandering van de 

relevante stimulusdimensie ten opzichte van de vorige stimulusaanbieding wordt er gesproken 

over een 'wisseltrial', in de overige gevallen van een 'herhalingstrial'. Bij de Dimensie-Wissel 

taak vindt de vooraankondiging van de relevante stimulusdimensie niet plaats en dient de 

deelnemer, analoog aan de WCST, zelf de relevante dimensie te ontdekken aan de hand van 

de feedback. Bij deze taak verandert na een reeks correcte responsen de dimensie. 

De twee taken werden in deze studie in een wisselende volgorde aangeboden, de helft 

van deelnemers kreeg eerst de Taak-Wissel taak en daarna de Dimensie-Wissel taak 

aangeboden, voor de overige deelnemers was de volgorde omgekeerd. Met deze opzet werden 

drie condities gecreëerd: aangekondigde dimensieverandering (de Taak-Wissel taak); 

onaangekondige dimensieverandering, maar met kennis van de relevante stimulusdimensies 

(met de Dimensie-Wissel taak na de Taak-Wissel taak) en onaangekondigde 

dimensieverandering zonder voorkennis van de stimulusdimensies (met de Dimensie-Wissel 

taak voor de Taak-Wissel taak). Deze laatste conditie komt het meest overeen met de WCST. 

Door het creëren van de verschillende condities werd verondersteld dat de EF-component 

'Shifting' zoveel mogelijk 'puur' gemeten wordt (de Task Switching conditie, zie Meiran, 

1996)28 of in combinatie met andere EF-componenten (de "WCST'-conditie). Analoog aan de 

WCST worden als belangrijkste EF-variabelen van de Dimensie-Wissel taak 'het aantal 

categorieën' en 'het aantal perseveratieve fouten per categorie' beschouwd (Ozonoff, 

Pennington & Rogers, 1991; Levin, Culhane, Hartmann, Evankovich, K. & Mattson, 1991). 

Analoog aan de 'task switching' taken van Meiran (1996 en 2000) worden 'de responstijd op 

de wisseltrials' en 'de responstijd op de herhalingstrials' als relevante variabelen gezien; het 

verschil in responstijd op deze twee verschillende trialtypes is een indicatie voor de extra tijd 

Zie echter tevens Allport et al., 1994 en Meiran, 2000, die ook niet EF-componenten opvoeren bij Task 
Switching taken. 
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die het kost om van de ene stimulusdimensie naar een andere over te schakelen (Meiran, 

1996). 

In deze studie worden twee controlegroepen gebruikt. De eerste controlegroep bestaat 

uit kinderen met een gemiddelde intelligentie die op grond van chronologische leeftijd 

vergelijkbaar zijn met de kinderen van de LVG-groep. De tweede controlegroep bestaat uit 

kinderen die op basis van de mentale leeftijd gematcht werden met de LVG-groep.Verschillen 

tussen de LVG-groep en de eerste controlegroep suggereren een ontwikkelingsachterstand, 

verschillen met de tweede controlegroep suggereren een ontwikkelingsdeficiet.29 Om de 

invloed van psychosociale factoren op de testresultaten te kunnen beoordelen, worden twee 

LVG-groepen samengesteld: een LVG-groep met kinderen die vanwege psychosociale 

problematiek residentieel behandeld worden en een groep zonder manifeste psychosociale 

problematiek (de thuiswonende LVG-groep). 

Indien LVG-kinderen een deficiet dan wel een ontwikkelingsachterstand op EF-gebied 

vertonen, dan zullen zij naar verwachting meer problemen hebben met de taakcondities 

waarin een beroep wordt gedaan op meerdere EF-componenten (de Dimensie-Wissel taak 

zonder voorkennis van de stimulusdimensies) dan hun chronologische leeftijdsgenoten (in het 

geval van alleen een achterstand) en dan hun mentale leeftijdsgenoten (in het geval van een 

deficiet). Tevens wordt verondersteld dat de concrete stimulus-dimensies bij kinderen tot een 

sterker differentiërend vermogen leidt dan met de abstracte dimensies van de WCST het geval 

is. 

7.2. Onderzoeksopzet 

Deelnemers 

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

Driehuis werden bewoners geselecteerd aan de hand van de volgende criteria: (i) leeftijd 

tussen 6 en 18 jaar; (ii) er is geen sprake van ernstige gedrags- 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 (iv) 

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. 

29 Zie Detterman (1987) voor een discussie over ontwikkelingsachterstand of ontwikkelingsdeficiet bij mentale 
retardatie. 
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Vervolgens werden ouders en, in het geval van een Kinderbeschermings-maatregel, de 

(gezins-)voogden schriftelijk op de hoogte gebracht van de inhoud van het onderzoek en om 

'informed consent' gevraagd. Aldus werd een groep van 25 kinderen voor deelname aan het 

onderzoek uitgenodigd. Om de invloed van de sociaal-emotionele problematiek op de 

testprestaties te kunnen bepalen werd een tweede groep LVG-kinderen samengesteld uit 

kinderen die niet in een instelling wonen. Het gaat hierbij om kinderen die thuiswonend zijn 

en scholen voor speciaal (mik-) onderwijs bezoeken. De kinderen uit de onderzoeksgroep 

werden tevens gematcht met leerlingen uit het reguliere onderwijs op basis van 

chronologische leeftijd en mentale leeftijd. Deze kinderen werden gerekruteerd uit scholen 

voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs in de regio Velsen en Alkmaar. Alle kinderen in 

dit onderzoek hadden een normaal of tot normaal gecorrigeerd gezichtsvermogen en geen 

problemen met het onderscheiden van kleuren. 

Dimensie-Wissel taak en Taak-Wissel taak 

Bij de Dimensie-Wissel taak moet het kind op basis van de feedback uitvinden welke 

van de drie keuzereactietijd-taken actief is. In elke trial wordt een plaatje (tekening) van een 

gezicht in het midden van het beeldscherm getoond. Bij de ene taak moet worden uitgemaakt 

of het om een man of een vrouw gaat, bij de tweede taak of het een bril draagt of niet, bij de 

derde en laatste taak of het lacht of niet. De keuzes kunnen worden gemaakt door een 

gemarkeerde toets van het toetsenbord in te drukken, de 'z'-toets of de '/'-toets. Een keuzetaak 

(of stimulusdimensie) blijft actief tot het kind zes keer positieve feedback heeft gehad, waarna 

de taak wisselt. De taak bestaat uit 175 trials. Gedurende de gehele taak wordt er midden op 

het beeldscherm de omtrek van een vierkant van 63 bij 63 mm afgebeeld, zwarte lijnen tegen 

een witte achtergrond. Midden in dit vierkant verschijnt eerst gedurende 500 ms een fixatie-

teken, het '+'-teken. Na deze periode volgt een wisselend (SOA) interval van 533 ms, 666 ms 

of 1000 ms, alvorens de stimulus voor een maximale duur van 10000 ms verschijnt. Na het 

indrukken van een keuzetoets verschijnt onder de stimulus, na een wisselende periode van 

100, 500 of 1500 ms, voor een vaste duur van 750 ms de feedback: het woord 'GOED!' of 

'FOUT!' in respectievelijk groene en rode letters uitgevoerd, of het woordje 'MET!', in rode 

letters, als er binnen de maximale stimulustijd geen respons gegeven is. Na weer een 

wisselende SOA-periode volgt het fixatie-teken van de volgende trial. 

Bij de Taak-Wissel taak wordt er at random gewisseld tussen de drie keuzereactietijd-

taken. De trials zijn identiek aan de trials van de Dimensie-Wissel taak, met als enige 

aanvulling dat voorafgaand aan de stimulus het kind geïnstrueerd wordt over de taak die moet 
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worden uitgevoerd. Dit geschiedt door tijdens het vertonen van het fixatie-teken een van de 

volgende geluidsfragmenten af te spelen: 'man-vrouw', 'lach-niet', 'bril-geen'.30 Elke trial heeft 

vijftig procent kans op een shift, dat wil zeggen dat in vijftig procent van de trials de taak 

gelijk is aan de taak die voorgaand werd uitgevoerd. De taak kent 150 trials. 

Opzet 

In het onderzoek was groep (4 niveaus: Licht Verstandelijk Gehandicapt residentieel 

[LVG-res. groep], Licht Verstandelijk Gehandicapt niet-residentieel [LVG-niet-res. groep], 

gemiddeld intelligent gematcht op chronologische leeftijd [CA-controlegroep], gemiddeld 

intelligent gematcht op mentale leeftijd [MA-controlegroep]) de tussen-subject factor. De 

relevante taakvariabelen van de Dimensie-Wissel taak waren 'het aantal categorieën' en 'het 

aantal perseveratieve fouten per categorie'. Op de variabelen 'het percentage incorrecte 

responsen' en 'de responssnelheid van de goede trials' werden aanvullende analyses verricht. 

Voor de tweede taak van dit onderzoeksdeel, de Taak-Wissel taak, waren de relevante 

taakvariabelen: 'gemiddelde responstijd op de wisseltrials' en 'gemiddelde responstijd op de 

herhalingstrials'. Op de variabele 'het percentage correcte responsen op de wisseltrials' en 'het 

percentage correcte responsen op de herhalingstrials' werden aanvullende analyses verricht. 

Mentale ontwikkeling 

Een inschatting van het intellectuele niveau werd verkregen met twee subtests van de 

Wechsler Intelligence Scale for Children herziene Nederlandse versie (WISC-RN). De 

schatting van het IQ op basis van deze combinatie van WISC -subtest kent een sterke 

samenhang met de IQ-score op basis van alle 12 WISC -subtests (r = .86, Silverstein, 1970).31 

Procedure 

De onderzoekstaken werden individueel binnen de scholen van de kinderen afgenomen. 

De testafname varieerde, afhankelijk van het werktempo en de vaardigheid van het kind, van 

een uur tot een uur en een kwartier. De twee taken werden in een testblok aangeboden. Het 

testblok werd aangevuld met twee testblokken met taken die deeluitmaakten van een 

onderzoek naar sociale cognities (dit gedeelte van het onderzoek wordt beschreven in 

Hoofdstuk 8 van deze dissertatie) en met een testblok met de twee subtests van de WISC-RN, 

Met dank aan Liesbeth Weyenberg en Guus Ponsioen. 
31 De samenhang tussen deze twee IQ-indices voor een databestand van 593 kinderen was van eenzelfde orde (r 
= 0.84; Ponsioen & Van der Molen, 2000b). 
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waarmee een inschatting van de mentale ontwikkeling werd verkregen. De volgorde van de 

taken binnen een testblok werd systematisch gevarieerd, als ook de volgorde van de 

testblokken zelf. 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 klas. Na afloop van een testronde ontvingen de 

kinderen een kleine attentie. 

Statistische analyse 

De groepsverschillen werden beoordeeld door middel van MANOVA-analyses. De 

MANOVA-analyses werden met de General Linear Model (GLM) procedures uitgevoerd. 

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

7.3. Resultaten 

Groepskenmerken (zie Tabel 7.3.1.) 

Tabel 7.3.1. Groepskenmerken 

Variabelen 

Chronologische 
leeftijd 
IQ 
(Raven) 
Mentale 
leeftijd (Raven) 

Motivatie" 

Inzet8 

TRF" T-score 
Totaal 
TRF T-score 
Internaliseren 
TRF T-score 
Externaliseren 

LVG-
residentieel 

(N=25; 15rf, 
M 

(range) 
12.50 

(6.4-17.7) 
71.81 

(49.5-85.7) 
8.94 

(5-13.2) 
0.76 

(-1-+1) 
0.80 

(-1-+1) 
62.63 

(50-84) 
61.04 

(45-84) 
62.17 

(47-77) 

10?) 
SD 

3.14 

8.27 

2.42 

0.52 

0.50 

8.05 

8.11 

7.48 

LVG-niet 
residentieel 

(N=25; 15tf, 
M 

(range 
12.26 

(7.4-17.5) 
72.95 

(62.4-83.1) 
8.95 

(4.8-13.1) 
.84 

(-1-+1) 
.84 

(0-+1) 
61.32 

(42-74) 
60.09 

(38-75) 
59.05 

(42-74) 

I0¥) 
SD 

3.25 

6.92 

2.57 

0.47 

0.37 

7.69 

9.81 

8.36 

CA-
controlegroep 

(N=25; llcP, 
M 

(range) 
12.44 

(6.8-18.8) 
102.40 

(85-132.1) 
12.68 

(7.1-19.9) 
0.92 

(0-+1) 
0.96 

(0-+D 
42.94 

(33-64) 
43.12 

(36-56) 
46.65 

(40-68) 

14?) 
SD 

3.41 

10.62 

3.60 

0.28 

0.20 

8.09 

6.68 

7.79 

MA-
controlegroep 

(N=25;lltf, 
M 

(range) 
9.08 

(5.3-13.8) 
103.M) 

(82:6-140) 
9.37 

(4.7-14.6) 
0.92 

(0+1) 
1.00 

(-) 
45.38 

(35-54) 
46.24 

(36-64) 
46.81 

(39-61) 

14?) 
SD 

2.53 

12.53 

2.85 

0.28 

0.00 

5.48 

7.02 

7.67 

' Motivatie en inzet zijn bepaald op grond van observatie en navraag; er 
puntschaaltjcs (motivatie: -1= niet leuk. 0= neutraal. +1= leuk; inzet: -1= 
verschillen tussen de groepen zijn alle niet-significant 
b T-score op de Teacher's Report Form. (Arnold & Jacobowitz, 1993) 

is hierbij gebruik gemaakt van 3-
weinig. 0= redelijk. +1= veel); de 

Met MANO VA post-hoc tests (Tamhane's T2) werd beoordeeld in hoeverre de 

matching van de LVG-groepen met de twee controlegroepen op grond van chronologische en 
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mentale leeftijd geslaagd was. Zoals verwacht werden geen significante verschillen gevonden 

tussen de chronologische leeftijd van de LVG-groepen en de op chronologische leeftijd 

gematchte CA-controlegroep en tussen de mentale leeftijd van de LVG-groepen en de op 

mentale leeftijd gematchte MA-controlegroep. De te verwachten verschillen in 

chronologische leeftijd (LVG-groepen en CA-controlegroep versus MA-controlegroep), 

mentale leeftijd (LVG-groepen en MA-controlegroep versus CA-controlegroep) en IQ (LVG-

groepen versus controlegroepen) waren alle significant (p_ < 0.01). De LVG-groepen hadden 

significant hogere scores (p < 0.01) op de drie TRF-variabelen (T-score Totaal, T-score 

Internaliseren en T-score Externaliseren) dan de controlegroepen; de verschillen tussen de 

beide LVG-groepen en tussen de beide controlegroepen waren niet significant. Ondanks dat 

hierdoor de rationale lijkt te vervallen om de twee LVG-groepen als twee aparte groepen te 

beschouwen, werd dit toch in de analyses gedaan. Factoren als opvoedingsgeschiedenis en 

leefsituatie, hoewel niet direct gemeten, zullen toch een verschillend gewicht hebben bij 

kinderen die in een instelling zijn opgenomen en kinderen die thuis wonen. Alle groepen 

verschilden onderling niet-significant op de variabelen 'inzet' en 'motivatie'. 

Dimensie- Wissel 

Een multivariate variantie-analyse met groep en taakvolgorde (Dimensie-Wissel taak 

voor of na de Taak-Wissel taak aangeboden) als tussen-subject factoren, bracht een significant 

groepseffect op de drie variabelen aan het licht: op het 'aantal categorieën', F(3,82) = 3.62, p 

< 0.05, op het 'aantal perseveratieve fouten per categorie', F(3,82) = 3.18, p < 0.05 en op het 

'percentage incorrecte responsen', F(3,84) = 9.68, p < 0.001. Post-hoc analyses (Tamhane's 

T2) leverden een significante groepsverschil op tussen de LVG-niet-residentieel groep en de 

CA controlegroep voor de variabele 'aantal categorieën ', p < 0.05. Voor de variabele 

'percentage incorrecte responsen' waren zowel de verschillen tussen de LVG-residentieel 

groep en de CA- en de MA-controlegroepen significant, respectievelijk p < 0.001 en p < 0.01, 

als die tussen de LVG niet-residentieel groep en de beide controlegroepen, respectievelijk p < 

0.01 en p < 0.05. 

Tevens bleek er sprake te zijn van een taakvolgorde-effect op de afhankelijke variabelen 

'aantal categorieën', F(l,84) = 6.33, p < 0.05, 'aantal perseveratieve fouten per categorie', 

F(l,84) = 7.35, p < 0.01, en 'percentage incorrecte responsen', F(l,84) = 7.60, p < 0.01. De 

Dimensie-Wissel taak vooraf laten gaan door de Taak-Wissel taak, waarin dezelfde stimulus-

dimensies worden gebruikt, had een positief effect op de taakprestatie (meer behaalde 

categorieën, minder fouten). Van een interactie tussen groep en taakvolgorde was op geen der 
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afhankelijke variabelen sprake. De resultaten op de Dimensie-Wissel taak worden samengevat 

in Tabel 7.3.2. 

Tabel 7.3.2. Resultaten op de Dimensie-Wissel (DW) taak per groep 

I: O: III: IV: Variantie- Onderlinge 
LVG- LVG-niet- CA- MA- analysef groeps-

residentieel residentieel controlegroep controlegroep verschillen 
N=22 N=24 N=25 N=20 * p<0.05 

13cf9? 14<f 10 g 11J14? 9cf 12? ** p < 0.01 
Variabelen M SD M SD M SD M SD F p 

DW zonder 2.60 1.26 2.57 1.55 4.92 3.00 3.20 1.62 
voorkennis aantal 
categorieën 4.17 < 0.01 II < ffl* 
DW met voorkennis 3.83 1.80 3.70 2.16 5.38 3.57 5.64 3.12 
aantal categorieën 

DW zonder 0.87 0.22 0.78 0.34 0.67 0.34 0.52 0.35 
voorkennis aantal 
pers. fouten per cat. 2.82 < 0.05 
DW met voorkennis 0.61 0.23 0.62 0.33 0.41 0.23 0.55 0.32 
aantal persev. fouten 
per categorie 
DW zonder 53.77 4.93 53.10 7.67 43.86 7.13 47.71 6.67 
voorkennis percentage I > III** 
fout 9.68 < 0.01 I>IV** 
DW met voorkennis 49.19 6.05 51.54 18.44 37.19 8.05 39.53 8.46 II > III** 
percentage fout II > IV* 

DW zonder 1010.71 315.42 1068.52 400.34 1152.74 371.69 1000.51 380.40 
voorkennis 
RT goede responsen 0.51=0.98 
DW met voorkennis 1373.34 329.56 1247.85 516.13 1196.87 258.34 1299.43 485.89 
RT goede responsen 

t Interacties tussen groep en taakvolgorde ontbraken 

Een aanvullende analyse werd gedaan op de snelheid van reageren op de Dimensie-

Wissel taak. Hiertoe werden alleen de correcte responsen geanalyseerd. De volgorde van 

afname leverde als enige factor een significant effect op, F(l,84) = 7.42, p_ < 0.01. In 

tegenstelling tot wat men zou verwachten, bleek het afnemen van de Taak-Wissel taak vóór 

de Dimensie-Wissel taak de gemiddelde responstijd op deze laatste taak te vertragen. 

Taak-Wissel 

Een multivariate variantie-analyse met herhaalde metingen, met groep en taakvolgorde 

(Dimensie-Wissel voor of na de Taak-Wissel taak aangeboden) als tussen-subject factoren en 

trialtype (met shift en zonder shift) als binnen-subject factor op de snelheid van de correct 

uitgevoerde responsen, wees een effect van de factor trialtype uit, F(3,85) = 213.73, rj < 
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0.001. De gemiddelde responstijd voor de trials met wissel lag zo'n 250 ms boven de 

responstijd voor de trials zonder wissel. De overige interactie-effecten en hoofdeffecten 

ontbraken. De analyse liet wel hoofdeffecten zien op het percentage correcte responsen voor 

trialtype, F(l,85) = 93.18, p_ < 0.001 en groep, F(3,85) = 7.98, E < 0.001. Tabel 7.3.3. geeft 

een overzicht van de resultaten. Post-hoc analyse van de onderlinge groepsverschillen gaf aan 

dat beide LVG-groepen significant minder correcte responsen gaven dan de beide 

controlegroepen. 

Tabel 7.3.3. Resultaten op de Task Switching (TS) taak per groep 

Variabelen 

TW gem. RT 
wisseltrials 
TW gem. RT 
herhalingstrials 
TW percentage goed 
wisseltrials 
TW percentage goed 
herhalingstrials 

I: 
LVG-

residentieel 
N=23 

14tf9¥ 
M SD 

1213.02 58.79 

1007.09 46.81 

67.17 17.40 

74.71 17.15 

H: 
LVG-niet-
residentieel 

N=24 
14cT 10? 

M SD 

1291.93 60.06 

1030.16 47.81 

68.52 14.66 

75.37 18.41 

III: 
CA-

controlegroep 
N=25 

lief 14? 
M SD 

1259.03 57.60 

964.88 45.86 

82.92 13.07 

90.04 9.95 

IV: 
MA-

controlegroep 
N=21 

9cf 12? 
M SD 

1228.23 62.85 

945.33 50.04 

80.36 12.80 

89.01 7.56 

Variantie- Onderlinge 
analyse groeps-

verschillen 

F p * p<0.05 
**p<0.01 

0.36 0.782 

I < III** 
7.98 < 0.01 I<IV** 

n<ra** 
II < IV* 

Er was gezien het ontbreken van negatieve correlaties tussen de responssnelheid en het 

percentage fouten in zowel de LVG-groepen als de controlegroepen geen sprake van 'speed-

accuracy tradeoffs', het inwisselen van nauwkeurigheid voor snelheid. Met andere woorden, 

een verhoging van de responssnelheid ging niet ten koste van de nauwkeurigheid. 

7.4. Discussie 

Wat betreft de relevante EF-taakvariabelen waren de resultaten slechts ten dele in de 

verwachte richting: de Dimensie-Wissel taak gaf aanleiding tot een significant groepsverschil 

tussen één van de LVG-groepen (de LVG-niet-residentieel groep) en de controlegroep met 

kinderen met een gemiddelde intelligentie en een vergelijkbare chronologische leeftijd, op het 

aantal behaalde categorieën. Dit resultaat is in overeenstemming met het resultaat van een 

vorig onderzoek (Ponsioen & Van der Molen, 2000a; zie Hoofdstuk 6 van deze dissertatie) op 

de vergelijkbare taakvariabele van de WCST. In termen van EF-deficiet of EF-achterstand 

wordt alleen de laatste veronderstelling ondersteund, met de kanttekening dat het in deze 

studie alleen de LVG-niet-residentieel groep betreft en niet de LVG-residentieel groep. Nu 
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bleken de beide LVG-groepen op de gedragskenmerken niet te verschillen (zie Tabel 7.3.1.), 

wat op zich opmerkelijk mag worden genoemd, aangezien de psychosociale problematiek 

zich toch in gedragsproblematiek zal manifesteren. Mogelijk dat hierbij een selectie-artefact 

een rol heeft gespeeld. De psychosociale problematiek is in deze studie slechts indirect 

afgeleid door LVG-kinderen die uit huis geplaatst zijn te vergelijken met LVG-kinderen die in 

een reguliere gezinssituatie verblijven. Het ware beter geweest directe indicies van de 

psychosociale problematiek te hanteren. Bovendien is er de vraag naar de betrouwbaarheid 

van de gebruikte gedragsobservatieschaal bij LVG-kinderen (zie bijvoorbeeld Barnhard, 

1994; Provost & Lannen, 1995; Embregt, 2000). Voorts kan een verklaring voor de mindere 

prestaties van de LVG-niet-residentieel groep op de Dimensie-Wissel taak zijn dat de 

cognitieve beperkingen in deze groep minder met opvoedingsfactoren te maken hebben en 

meer met andere factoren, waaronder aanlegfactoren. Voor de LVG-residentieel groep kunnen 

de gewichten omgekeerd liggen: relatief meer op de opvoedingsfactoren. Een consequentie 

van deze veronderstelling is dat er bij de LVG-niet-residentieel groep sprake is van structurele 

cognitieve beperkingen en bij de LVG-residentieel groep van sociaal bepaalde functionele 

beperkingen. 

Het differentiërend vermogen van de Dimensie-Wissel taak was echter minder groot 

dan verwacht. De standaarddeviaties van de relevante taakvariabelen verschilden nauwelijks 

met die van de WCST uit het vorige onderzoek, terwijl het criterium om een categorie te 

behalen nu lager was (zes versus tien). Maar de verschillen tussen de twee taken hebben 

mogelijk een grotere rol gespeeld dan tevoren ingeschat. Zo moeten bij de Dimensie-Wissel 

taak de plaatjes worden gecategoriseerd op basis van een mentale set ('wat zouden de 

relevante stimulusdimensies kunnen zijn?'; Wat waren ook weer de vorige respons en de 

feedback?'). Bij de WCST blijven de mogelijke stimulusdimensies visueel in beeld, evenals 

de vorige respons(en). Het voordeel van de concrete afbeeldingen van de Dimensie-Wissel 

taak kan door een grotere belasting van het werkgeheugen teniet zijn gedaan. De moeilijkheid 

om stimulusdimensies vast te houden is mogelijk ook een verklaring voor de zeer geringe 

aantallen perseveratieve fouten voor alle groepen (minder dan 1 per categorie, voor de WCST 

tussen de 6 en 17 per categorie, zie hoofdstuk 6 van deze dissertatie). 

Op de Taak-Wissel taak verschilden de groepen niet op de relevante taakvariabele 

'responssnelheid', maar ook bij deze taak is er een aantal verschillen met de taken die Meiran 

(1996; 2000) in zijn studies gebruikte. In de onderhavige studie werden drie 

stimulusdimensies gehanteerd in plaats van twee en de cue voor de relevante dimensie werd 

gegeven door een geluidsfragment, terwijl bij Meiran de cue visueel in beeld bleef tot de 
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respons werd gegeven. De keuze van de taakcondities in deze studie werd bepaald door de 

taakcondities van de Dimensie-Wissel taak, de Taak-Wissel taak diende zoveel mogelijk met 

deze taak overeen te komen. De overeenkomstige responstijden van de beide taken laten voor 

alle groepen zien dat dit laatste redelijk gelukt is. Maar de doelstelling om met de Taak-

Wissel taak het Shifting mechanisme 'zuiverder' te meten lijkt hiermee niet gehaald. 

Het manipuleren van de taakconditie 'voorkennis van de stimulusdimensies' had een 

vergelijkbaar effect op alle groepen, interactie-effecten ontbraken. Hoewel de verschillen 

tussen de groepen op de variabele 'aantal behaalde categorieën' van de Dimensie-Wissel taak 

te gering waren om tot significante groepseffecten te leiden, suggereren de gemiddelden op 

deze variabele dat vooral de jongste groep controlekinderen profiteerde van deze voorkennis: 

zij kwamen nu met de oudere controlekinderen tot een vergelijkbaar aantal categorieën. 

Interessant is de bevinding dat de voorkennis van de stimulusdimensies de responsen op de 

Dimensie-Wissel taak vertraagde, bij alle groepen in een vergelijkbare mate. Wellicht dat bij 

de voorkennis het afwegen van de mogelijke stimulusdimensies als een extra mentale 

inspanning meer capaciteit vergt dan het vinden van dimensies. 

Ten aanzien van taakvariabelen als de nauwkeurigheid waarmee de taak wordt 

uitgevoerd, bleek er wel sprake van verschillen tussen enerzijds de LVG-groepen en 

anderzijds de beide controlegroepen. Deze bevinding lijkt als een rode draad door alle 

onderzoeken met LVG-kinderen en -jongeren te lopen (zie de voorgaande hoofdstukken van 

deze dissertatie) en heeft consequenties voor de resultaten met betrekking tot de overige 

variabelen. Het is bijvoorbeeld de vraag in hoeverre de snelheid van de responsen te 

vergelijken is als deze gebaseerd is op zeer verschillende percentages binnen de groepen. 

Voor de taken in deze studie lagen de percentages goede responsen voor de LVG-groepen 10 

tot 15 % lager dan die voor de controlegroepen (zie de Tabellen 7.3.2. en 7.3.3.). Het 

interpreteren van de prestaties van LVG-kinderen en -jongeren wordt vergemakkelijkt indien 

er taakcondities worden ingebouwd, waarmee verklaringen voor de hoge percentages fouten 

getoetst kunnen worden. Motivationele problemen kunnen met expliciete beloningscondities 

worden aangepakt, taakbegrip met uitvoerige trainingssessies. 

De Dimensie-Wissel taak heeft in zijn huidige vorm onvoldoende meerwaarde in 

vergelijking met de WCST. De concrete inhoud van de stimulusdimensies zou beter 

gekoppeld kunnen worden aan de taakcondities van de WCST, waaronder het sorteren van 

kaarten aan de hand van continu in beeld gebrachte voorbeeldkaarten. De voorkennis conditie 

is ook in de taak zelf in te bouwen om daarmee een betere vergelijking te hebben met de 

klassieke sorteertaak (het generen van de relevante stimulusdimensies en het wisselen tussen 
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de dimensies versus het wisselen alleen). Om een goed inzicht te verkrijgen in de 'shifting' 

vaardigheid van LVG-kinderen is het afnemen van taken volgens het paradigma van Meiran 

(1996; 2000) aan te bevelen. 
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