
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Cognitieve vaardigheden van licht verstandelijk gehandicapte kinderen en
jongeren

Ponsioen, A.J.G.B.

Publication date
2001

Link to publication

Citation for published version (APA):
Ponsioen, A. J. G. B. (2001). Cognitieve vaardigheden van licht verstandelijk gehandicapte
kinderen en jongeren. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/cognitieve-vaardigheden-van-licht-verstandelijk-gehandicapte-kinderen-en-jongeren(5ef8e1cc-1c90-4912-983f-0afa627acd3a).html


Hoofdstuk 8. Sociale cognities bij licht verstandelijk gehandicapte kinderen: 
Theory-of-mind en perspectief nemen 

8.1. Inleiding 

"Licht verstandelijk gehandicapte jongeren zijn personen tot circa 21 jaar die in hun 

ontwikkeling zijn belemmerd en die zich op grond van hun lagere intellectueel functioneren 

én beperkte sociale redzaamheid niet (zonder hulp) kunnen handhaven in één of meer 

reguliere maatschappelijke verbanden (gezin, school, werk, groep, leeftijdsgenoten, buurt). 

Met speciale hulp hebben zij een redelijke kans op een zekere mate van zelfstandigheid als 

volwassenen." (uit: NVGz-nota, 1995). Het versterken van sociaal competent gedrag is een 

belangrijk onderdeel van de begeleiding en behandeling in LVG-instellingen. Zo zijn er op dit 

gebied specifieke methodieken ontwikkeld voor residentiële behandeling32 en sociale 

vaardigheidtrainingen.33 Het begrip sociale competentie is op diverse manieren te 

conceptualiseren: in termen van sociale redzaamheid, sociaal adaptief gedrag en de kwaliteit 

van vriendschapsrelaties (Oppenheimer & Rempt, 1986; Siperstein, 1992; Leffert & 

Siperstein, 1996). De laatste jaren verschuift de aandacht van gedragsaspecten naar de 

onderliggende cognitieve processen (Steerneman, Pelzer & Muris, 1995; Leffert & Siperstein, 

1996). Voor een deel is deze verschuiving een gevolg van het onvoldoende generaliseren van 

behandelingen die vooral gericht zijn op vaardigheden: in een bepaalde trainingssituatie 

aangeleerde vaardigheden worden niet automatisch toegepast in het dagelijks leven. Met het 

richten van de trainingsarbeid op de onderliggende sociale cognities blijken de 

gedragseffecten minder contextafhankelijk (Steerneman et al., 1995). Bovendien wordt er met 

het aannemen van een sociaal-cognitief perspectief bij LVG-kinderen een brug geslagen 

tussen intelligentie en sociale competentie, de twee essentiële begrippen uit de LVG-defïnitie 

(Leffert & Siperstein, 1996). 

Sociale cognitie 

Sociaal competent gedrag veronderstelt niet alleen algemene kennis van sociale mores, 

nonnen en waarden maar vooral het vermogen het gedrag van anderen te kunnen voorspellen 

door zich te kunnen indenken of door aan te voelen wat er in de ander omgaat. Het begrip 

perspectiefnemen verwijst naar dit vermogen zichzelf in een ander te kunnen verplaatsen en 

32 Bijvoorbeeld het sociale competentiemodel ontwikkeld door het Paedologisch Instituut in Duivendrecht (Slot, 
& Spanjaard, 1999). 
33 Bijvoorbeeld de Goldstein-training voor zwakbegaafde jongeren (Bleeker, 1990). 

209 



daardoor de wereld door de ogen van die ander te kunnen zien (Chandler, 1973; Collot 

d"Escury-Koenigs, 1990). Het mentaal representeren van de werkelijkheid is een voorwaarde 

om tot perspectiefhemen in staat te zijn (Moore, 1996). Zo leren kinderen begrijpen dat deze 

representaties los komen te staan van de werkelijkheid (Serra, 1998), dat andere personen 

eveneens tot deze mentale processen in staat zijn en dat zij er een verschillende representatie 

of perspectief van dezelfde werkelijkheid op na kunnen houden (Moore, 1996). Met een 

normale ontwikkeling zal een kind rond het vierde levensjaar in staat zijn te begrijpen dat een 

ander een situatie op deze wijze verkeerd kan beoordelen en ontstaat het besef dat het over 

deze zaken kan nadenken (Perner, 1991).34 

Een belangrijk deel van de onderzoeken op het gebied van sociale cognities is verricht 

bij kinderen met pervasieve ontwikkelingsstoornissen, omdat bij deze kinderen het 

onvermogen rekening te houden met de gevoelens, gedachten en bedoelingen van anderen in 

het oog springt (Serra, 1998). Uit een aantal van deze onderzoeken bleek dat het niet zo hoeft 

te zijn dat er stoornissen zijn op alle gebieden van perspectiefnemen. Kinderen die problemen 

hebben met het inschatten van gedachten van anderen, hoeven dit probleem niet te hebben 

met het inschatten van gevoelens of van het visueel perspectief van anderen (Yirmiya, Sigman 

& Zacks, 1994). 

Er wordt verondersteld dat sociale cognities gerelateerd zijn aan executieve functies 

(EF): het afwegen van mentale representaties en het onderdrukken van de saillante 

zintuigelijke informatie doet een sterk beroep op inhibitie, werkgeheugen en mentale 

flexibiliteit (Frye, 2000; zie tevens hoofdstuk 7 van deze dissertatie). Maar er is zeker sprake 

van een dissociatie tussen beide vormen van cognitie. Het is bijvoorbeeld gebleken dat 

personen die in het dagelijks leven (= sociale situaties) veel moeite hebben met het maken en 

uitvoeren van plannen en met het structureren en organiseren van het denken en handelen, 

toch tot redelijke tot goede prestaties komen op EF-taken (Dennis, 1991; Damasio, 1995; 

Ponsioen & Van der Molen, 2000a). Door de aandacht te richten op de onderliggende 

cognitieve functies van het sociale gedrag, wint de diagnostiek aan ecologische waarde. 

Theory-of-mind 

Met betrekking tot het cognitief perspectiefnemen is de 'theory-of-mind' een belangrijk 

verklaringsmodel van waaruit diverse specifieke taken zijn ontwikkeld (Baron-Cohen, Leslie 

& Frith, 1985; Leslie & Frith, 1988; Happe & Frith, 1995; zie voor een kritische beschouwing 

34 Het vermogen tot metarepresentatie ontstaat: het mentaal kunnen representeren van mentale representaties 
(Frye, 2000). 
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Moore, 1996). Theory-of-mind (TOM), het vermogen om het perspectief van een ander in 

kunnen innemen of de gedachten van een ander te kunnen 'lezen' (Happe & Frith, 1995), is bij 

kinderen met autisme niet of nauwelijks ontwikkeld zodra dit perspectief de directe 

waarneming overstijgt en het meer complexe en conceptuele vormen als ideeën, gedachten en 

gevoelens betreft (Baron-Cohen, 1989). Er wordt in de ontwikkeling van de TOM bij 

kinderen een ordening verondersteld (Hogrefe, Wimmer & Perner, 1986), beginnend bij het 

eerste niveau ('first-order TOM') waarin het kind zich de mentale representaties of de 

gedachten van een ander ten aanzien van een 'objectieve' gebeurtenis, kan voorstellen. 

Een klassieke 'first-order-TOM' taak is de 'pencil en smartiebox'-taak van Perner en 

Wimmer (1985). Een kind wordt een rol smarties getoond en gevraagd wat er in zit. Dan laat 

de proefleider zien dat er geen smarties inzitten maar een pen, waarna de rol weer gesloten 

wordt. Vervolgens wordt het kind gevraagd te zeggen wat een ander kind, dat de rol voor het 

eerst ziet, van de inhoud van de rol zal vertellen. Het volgende niveau ('second-order TOM') 

is dat het kind zich een beeld kan vormen van de gedachten die een ander kind heeft over het 

denken van weer een ander kind. Zo is een bekende situatie die van twee kinderen die een 

ijscoman tegenkomen (Baron-Cohen, 1989). In de loop van het verhaal ontstaan er situaties 

waardoor de twee kinderen verschillend geïnformeerd raken over de uiteindelijke standplaats 

van de ijscoman, zonder dat zij dit van elkaar weten. Een kind kan de taak adequaat uitvoeren 

indien het rekening houdt met het verschillend perspectief van beide kinderen in die situatie. 

Kinderen rond het vierde levensjaar hebben in de regel dit eerste niveau bereikt, kinderen 

vanaf het zesde / zevende levensjaar het tweede niveau (Baron-Cohen, 198935; Steerneman et 

al., 1995; Buitelaar, Van der Wees, Swaab-Barneveld & Van der Gaag, 1999; Stone, Baron-

Cohen & Knight, 1998). Men kan zich aldus een stapeling voorstellen met een toenemende 

complexiteit, met als derde niveau de voorstelling van een kind van het denken van een ander 

kind, dat rekening houdt met de gedachten van een derde kind (eventueel het eerste kind). 

De ontwikkeling van TOM-vaardigheden zou mede afhankelijk zijn van de kwaliteit en 

de kwantiteit van sociale interacties (Lewis & Mitchell, 1994; Steerneman, 1994). De taken 

die zijn ontwikkeld om TOM-vaardigheden te meten hebben vaak situaties gemeen waarin 

sprake is van misleiding of het verschillend geïnformeerd zijn van de verschillende 

personages die worden opgevoerd. Deze taken worden daarom ook wel 'false belief-taken 

genoemd, omdat vaak het gedrag van een personage voorspeld moet worden die over 

Baron-Cohen vond dat 90 % van een groepje 7-jarige 'normal subjects' het TOM 2 niveau behaalde. 
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onvolledige of foutieve informatie beschikt, terwijl een ander personage wel volledig op de 

hoogte is (Steerneman et al., 1995). 

Perspectiefnemen 

Perspectiefneem-taken kunnen ook meer direct gericht zijn op onderliggende mentale 

processen als percepties, emoties en cognities. Het voorspellen van interpersoonlijk gedrag 

zoals bij de TOM-taken staat dan niet centraal maar de visuele indruk, het gevoel of de 

gedachte van een ander op basis van diens perspectief (Collot d'Escury-Koenigs, 1996). 

Onderzoek naar sociale cognities 

Gerichte studies naar sociale cognities bij LVG-kinderen zijn schaars. Zo er al een 

groep verstandelijk gehandicapte kinderen werd opgenomen in onderzoeken, dan is het toch 

vaak alleen als controlegroep (Baron-Cohen, 1989; Ozonoff, Pennington & Rogers, 1991; 

Happé, 1995; Yirmiya & Shulman, 1996). De onderzoeken waarin vooral kinderen en 

jongeren met het Down-syndroom (met een gemiddeld IQ van 50) als controlegroepen 

fungeerden, geven wisselende percentages 'geslaagden' op de 'first-order TOM': van 46% (bij 

een gemiddelde non verbale mentale leeftijd van 9.8 jaar: Yirmiya & Shulman, 1996) tot 90 % 

(bij een gemiddelde nonverbale mentale leeftijd van 6.3 jaar: Baron-Cohen, 1989). De 

gemiddelde percentages voor controlekinderen met een gemiddelde intelligentie, gematcht op 

mentale leeftijd met de onderzoeksgroepen, liggen tussen de 85% en 90% (Buitelaar et 

al., 1999). Overigens gaan de wisselende percentages ook op voor de onderzoeksgroepen die 

in de meeste gevallen zijn samengesteld uit kinderen met pervasieve 

ontwikkelingsstoornissen: percentages geslaagden van 15% tot 60% (Happé, 1995). Benson, 

Abbeduto, Short, Nuccio & Maas (1993) onderzochten de ontwikkeling van de TOM bij 

LVG-adolescenten. Op een 'first-order TOM'-taak deed de LVG-groep niet onder voor een op 

mentale leeftijd gematchte controlegroep (de gemiddelde non-verbale mentale leeftijd was 8 

jaar), namelijk 100% geslaagden. Op de 'second-order TOM'-taak bleef de prestatie van de 

LVG-groep wat achter bij die van de controlegroep, de succes-percentages op deze taak 

waren respectievelijk 88% en 99% De auteurs trokken uit deze bevindingen de conclusie dat 

de ontwikkeling van de TOM bij LVG-kinderen weliswaar trager maar niet anders (a-typisch) 

verloopt. In de studie van Oppenheimeren Rempt (1986), waarin emotioneel en conceptueel 

perspectiefnemen bij onder meer een groep licht verstandelijk gehandicapte kinderen werd 

onderzocht, bleek deze groep een ontwikkelingsachterstand van twee tot vier jaar te vertonen. 
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Deze studie 

In dit onderzoek wordt de sociale cognitie bij LVG-kinderen onderzocht met 

perspectiefneem-taken en TOM-taken, ontleend aan Collot d'Escury-Koenigs (1996). Voor 

perspectiefnemen en TOM werd gekozen omdat met deze domeinen het begrip sociale 

cognitie zowel in theoretische als in operationele zin goed onderzocht kan worden. Er is 

sprake van een uitvoerige en expliciete ontwikkelingspsychologische theorievorming (zie 

voor een recent overzicht Riggs & Mitchell, 2000), van waaruit een groot aantal taken is 

ontwikkeld. Met deze taken is ervaring opgedaan bij verschillende groepen kinderen. Hoewel 

deze ervaring voor de groep LVG-kinderen nog erg beperkt is, was een reeds begonnen 

onderzoeksproject bij deze groep kinderen, op onder meer de domeinen perspectiefnemen en 

TOM, een reden om de daarin gebruikte takenbatterij voor dit onderzoek over te nemen 

(Collot d'Escury-Koenigs, 1996). 

Het perspectiefnemen wordt in drie domeinen gemeten: visueel, emotioneel en 

cognitief, waarbij per domein twee taken werden aangeboden met een verschillende 

moeilijkheidsgraad. De zes taken zijn alle niveau-1 perspectiefneem-taken, waarbij het kind 

dient in te schatten welk gevoel, welke waarneming of gedachte bij een ander persoon wordt 

opgeroepen door een objectieve gebeurtenis. De verschillen in moeilijkheidsgraad kunnen te 

maken hebben met de complexiteit van de taakinformatie (bijvoorbeeld het inschatten van hoe 

een ander een object waarneemt dat een vaste positie inneemt, of een object dat steeds van 

positie wisselt) of met de verschillen in antwoordmogelijkheden (bijvoorbeeld verbaal of non-

verbaal, open vragen of multiple-choice). Tevens worden 3 TOM-taken afgenomen die elk 

een TOM-niveau vertegenwoordigen, respectievelijk een first-order taak, een second-order 

taak en een third-order taak. 

Om eventuele verschillen in taakprestaties tussen LVG-kinderen en kinderen met een 

gemiddelde intelligentie goed te kunnen duiden, worden er voor dit onderzoek twee 

controlegroepen samengesteld. Voor de ene controlegroep worden kinderen met een 

gemiddelde intelligentie gematcht op chronologische leeftijd met de LVG-groep, voor de 

tweede controlegroep wordt de matching verricht op mentale leeftijd. Verschillen tussen de 

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

met de tweede controlegroep een ontwikkelingsdeficiet.36 Omdat onafhankelijk van de 

cognitieve ontwikkeling sociale factoren van invloed zijn op sociale cognities (Collot 

d'Escury-Koenigs, 1990), worden twee LVG-groepen samengesteld: een LVG-groep met 

36 Zie voor een discussie over ontwikkelingsachterstand of ontwikkelingsdeficiet bij mentale retardatie 
Detterman(1987). 
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kinderen die vanwege psychosociale problematiek residentieel behandeld worden en een 

groep zonder manifeste psychosociale problematiek (de thuiswonende LVG-groep). 

Op basis van de literatuur wordt verwacht dat de beide LVG-groepen een achterstand 

zullen vertonen op de perspectiefneem-taken. Indien er sprake is van een 

ontwikkelingsachterstand en niet van een aspecifieke ontwikkeling zullen de problemen van 

de LVG-kinderen met de TOM-taken zich vooral gaan voordoen vanaf de second-order 

TOM-taak, daar verondersteld mag worden dat in dat geval deze groep, waarvan de mentale 

leeftijd grosso modo toch boven de 5 jaar zal liggen37, geen problemen heeft met de first-

order taak. 

De LVG-groep waarbij de psychosociale problematiek verondersteld wordt het grootst 

te zijn, de residentiële LVG-groep, zal meer problemen laten zien op de sociale cognitie-taken 

(perspectiefneem-taken en TOM-taken) dan de thuiswonende LVG-groep. Gezien de 

veronderstelde ontwikkelingsloop van sociale cognitie wordt een effect verwacht van leeftijd 

op het prestatieniveau van de perspectiefneem- en TOM taken. 

8.2. 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 groep 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 25 kinderen voor deelname aan het onderzoek uitgenodigd. Om de 

invloed van de sociaal-emotionele problematiek op de testprestaties te kunnen bepalen werd 

37 
Het percentage LVG-kinderen binnen de orthopedagogische instellingen met een chronologische leeftijd 

onder de zeven jaar is zeer gering (zie Musegaas & Zwart, 1999 en Hoofdstuk 3 van deze dissertatie). 
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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. 

Taken 

l Perspectiefneem-taken (Collot d'Escury-Koenigs, 1999) 

Het kind en de onderzoeker zitten tegenover elkaar aan tafel. 

i verdwijnplaat (visueel perspectiefhemen 1) 

De onderzoeker houdt het kind een rechthoekige geplastificeerde plaat voor waarop aan 

weerszijden 3 identieke figuren staan afgebeeld (van boven naar beneden: een clown, een 

hond en een auto). De onderzoeker bedekt achtereenvolgens een of meerdere figuren aan zijn 

kant van de plaat af met een ondoorzichtig stuk karton dat breder is dan de afbeeldingsplaat 

waardoor het kind kan afleiden welk deel van de plaat door de onderzoeker wordt afgedekt. 

Het kind dient steeds aan te geven welke figuren voor de onderzoeker zichtbaar zijn. De 

antwoorden worden volgens vijf categorieën gescoord: 

a. alle antwoorden zijn egocentrisch, het kind geeft aan dat de onderzoeker dezelfde figuren 

kan zien als het kind (score = 0) 

b. gedeeltelijk egocentrische antwoorden, een egocentrisch antwoord en de overige 

antwoorden niet egocentrisch fout of goed (score =1) 

c. alle antwoorden niet egocentrisch, maar fout (bijvoorbeeld het kind zegt iets dat de 

onderzoeker niet kan zien) (score = 2) 

d. een goed antwoord, echter geen egocentrische antwoorden (score = 3) 

e. twee goede antwoorden, echter geen egocentrische antwoorden (score = 4) 

f. drie goede antwoorden (score = 5). 

ii draaischijf (visueel perspectief hemen 2) 

De onderzoeker en het kind hebben voor zich op tafel een plastic bord liggen dat kan 

ronddraaien. De onderzoeker plaatst op beide borden een identiek speelgoedautootje, draait 

zijn bord tot de auto in een bepaalde postitie staat (totaal acht posities) en vraagt het kind zijn 
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bord zo te draaien dat het hetzelfde zicht op zijn auto heeft als de onderzoeker op zijn auto. 

Elk correct antwoord wordt met 1 punt beloond (totale score: 8 punten). 

Ui passende gezichtjes (emotioneel perspectiefnemen 1) 

De kinderen krijgen een geplastificeerd jongens- of meisjesfiguur voorgelegd met 4 

losse gezichtjes die elk een emotie laten zien (blij, bang, boos, verdrietig). De onderzoeker 

vertelt steeds een kort verhaaltje (tien in totaal) waarna het kind het figuurtje van het 

bijpassende gezichtje moet voorzien. Een voorbeeld: "hoe zou Dirk / Marietje zich voelen als 

jij hem uitnodigt op je verjaarspartijtje? Hoe zou hij / zij dan kijken?"). De antwoorden 

worden gescoord als correct (10 punten), niet correct maar acceptabel (5 punten) of incorrect 

(0 punten). 

j'v stripverhalen emotioneel (perspectiefnemen 2) 

Elk stripverhaal (in totaal zes, drie bestaande uit 2 platen, drie uit 3 platen) kent twee of 

drie personages die volledig of onvolledig (steeds een persoon van de twee of drie) bij een 

bepaalde gebeurtenis betrokken zijn. De gezichten van de personages zijn niet ingevuld.Het 

kind krijgt wel alle informatie en moet de gevoelens van de personages aanduiden, inclusief 

die van de personage die niet volledig bij de gebeurtenis betrokken was en die dus ook niet 

over alle relevante informatie beschikt. Tevens wordt van het kind gevraagd zijn antwoorden 

te motiveren. Voor elke correct antwoord en correcte motivatie krijgt het kind een punt. 

v kwartjesspel (cognitief perspectiefnemen 1) 

Het kind wordt gevraagd een kwartje achter zijn rug in een van zijn handen te verbergen 

en de onderzoeker te laten raden in welke hand het kwartje verstopt zit, nadat de onderzoeker 

dit zesmaal heeft voorgedaan. Ook het kind krijgt zesmaal de gelegenheid het kwartje te 

verstoppen. Alleen de incorrecte manipulaties worden gescoord, voor een foutloze doorloop 

krijgt het kind dus 0 punten. Incorrecte manipulaties zijn: 

a. het kind biedt maar een hand aan, of beide handen worden duidelijk verschillend 

aangeboden (eenmaal = 1 punt, meer dan eens = 2 punten) 

b. de lege hand is open en zichtbaar voor de onderzoeker (eenmaal = 1 punt, meer dan eens = 

2 punten) 

c. het kwartje is zichtbaar (eenmaal = 1 punt, meer dan eens = 2 punten) 

d. de plaats van het kwartje wordt verraden (1 punt). 
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vi raadselachtige tekeningen (cognitief perspectiefnemen 2) 

Het kind krijgt eerst een volledige tekening te zien, die vervolgens gedeeltelijk wordt 

afgedekt zodat er een fragment zichtbaar blijft dat op zichzelf geen associaties oproept met de 

volledige tekening. Het kind wordt gevraagd aan te geven wat iemand (bijvoorbeeld de 

onderwijzer) die niet de volledige tekening heeft gezien van het fragment maakt. In totaal 

worden acht tekeningen voorgelegd. De antwoorden worden gescoord met 0, 1, 2 of 3 punten 

volgens het volgende schema: 

a. het kind kan zich niet distantiëren van de volledige tekening en voorspelt dat de 

onderwijzer het fragment in die termen beschrijft 

b. beginnende distantie: een deel van de volledige tekening komt in de beschrijving van het 

fragment terug 

c. onvolledige distantie: naar de volledige tekening wordt alleen in associatieve termen 

verwezen 

d. volledige distantie: de beschrijving van het fragment staat geheel los van de volledige 

tekening. 

II TOM-taken 

i first-order TOM-I 'Sally and Ann' (Perner & Wimmer, 1985; Collot d'Escury-

Koenigs, 1999) 

Een huiskamersituatie wordt uitgebeeld met 2 Duplo®-poppetjes, een knikker, een 

afsluitbaar bekertje en een doosje. De onderzoeker beeldt het volgende verhaaltje uit: Pim en 

Marietje spelen in een kamer met een knikker; Pim doet op een gegeven moment de knikker 

in het bekertje en verlaat de kamer; dan verplaatst Marietje de knikker van de beker naar het 

doosje; Pim komt daarna de kamer weer binnen. De onderzoeker stelt dan de volgende 

vragen: 

- waar denkt Pim dat de knikker is? (het perspectief van Pim is: "de knikker zit in het 

bekertje"; tom-1 vraag: 'wat denkt Pim?') 

- waarom denkt hij dat? (rechtvaardigingsvraag) 

- waar is de knikker echt? (realiteitsvraag) 

- waar was de knikker in het begin? (geheugenvraag) 

De laatste twee vragen zijn ter controle of het kind over de juiste infomatie beschikt en er 

geen andere problemen (bijvoorbeeld een geheugenprobleem) aan een eventueel falen op de 

taak ten grondslag liggen. 
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ii second-order TOM-2 'ijscoman' (Baron-Cohen, 1989; Collotd'Escury-Koenigs, 

1999) 

Een dorpssituatie wordt met Duplo®-materiaal uitgebeeld: een schoolgebouw, twee 

huizen, een park, twee spelende kinderen in het park en een ijscoman. De onderzoeker beeldt 

het volgende verhaal uit: Pim en Marietje spelen in het park, dan komt een ijscoman het park 

in rijden; Pim wil een ijsje kopen maar bemerkt dat hij geen geld op zak heeft. De ijscoman 

stelt de jongen gerust door te vermelden dat hij de gehele middag in het park zal blijven en 

Pim dus tijd genoeg heeft om thuis geld te halen. Pim gaat vervolgens naar huis. Dan zegt de 

ijscoman tegen Marietje dat hij toch maar naar de school gaat om ijs te verkopen. Onderweg 

naar school komt de ijscoman langs het huis van Pim die hem aanspreekt en te horen krijgt 

dat hij het ijsje bij de school moet kopen. Pim voegt de daad bij het woord. Marietje gaat wat 

later bij Pim langs en krijgt te horen dat Pim een ijsje is gaan kopen. De onderzoeker legt 

vervolgens de vragen voor: 

waar denkt Marietje dat Pim dat ijsje is gaan kopen? (indien rekening wordt gehouden met 

het perspectief van Marietje, zij weet niet dat Pim van de nieuwe standplaats van de 

ijscoman op de hoogte is, zal zij antwoorden: "in het park"; tom-2 vraag: 'wat denkt 

Marietje dat Pim denkt?') 

waarom denkt Marietje dat? (rechtvaardigingsvraag) 

waar ging Pim dat ijsje kopen? (realiteitsvraag) 

waar stond de ijscoman met zijn karretje in het begin van het verhaal? (geheugenvraag) 

Als het kind geen antwoord kan geven op de TOM-vraag wordt deze vraag na beantwoording 

van de geheugenvraag en de realiteitsvraag in een multiple-choice vorm omgezet: 

denkt Marietje dat Pim naar het park of naar de school is? 

Ui third-order TOM-3 'buskruit' (Collot d'Escury-Koenigs, 1999) 

Dezelfde dorpssituatie als bij TOM-2, nu met drie poppetjes, Pim, Marietje en Roos, die 

op het plein tussen de school en het park aan het verstoppertje spelen zijn (de "buskruit'-

variant van dit spel). Pim telt af, Marietje verstopt zich in het park, Roos achter een van de 

huizen. Pim vindt Marietje in het park, tikt haar bij de buutplaats af en vraagt vervolgens aan 

haar of zij weet waar Roos zit. De onderzoeker stelt dan de volgende vragen: 

wat moet Marietje zeggen? (indien rekening wordt gehouden met het perspectief van 

Marietje, zij zal het onwaarschijnlijk achten dat Pim haar gelooft, zal het meest adequate 

antwoord zijn: "achter de huizen"; tom-3 vraag: 'wat denkt Marietje dat Pim denkt over 

wat Marietje denkt?') 
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- waarom? (rechtvaardigingsvraag) 

- waar zit Roos echt? (realiteitsvraag) 

- waar zat Marietje? (geheugenvraag). 

Als het kind geen antwoord kan geven op de TOM-vraag wordt deze vraag na beantwoording 

van de geheugenvraag en de realiteitsvraag in een multiple-choice vorm omgezet: 

- moet Marietje zeggen dat Roos achter de huizen verstopt zit of achter de school? 

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 between-subject factor. 

De analyses werden voor de twee verschillende onderzoeksdelen afzonderlijk uitgevoerd. 

Voor het deel 'perspectiefnemen' werden als taakvariabelen de ruwe scores gebruikt op de 

taken 'verdwijnplaat' (visueel perspectiefnemen 1), 'draaischijf (visueel perspectiefnemen 

2), 'passende gezichtjes' (emotioneel perspectiefnemen 1), 'stripverhalen' (emotioneel 

perspectiefnemen 2), 'kwartjesspel' (cognitief perspectiefnemen 1) en 'raadselachtige 

tekeningen' (cognitief perspectiefnemen 2). Voor het deel 'theory-of-mind' werden de 

antwoorden in de drie opdrachtsituaties ('Sally & Ann', niveau 1; 'ijscoman', niveau 2; 

'buskruit', niveau 3) gebruikt. De taakvariabelen waren de antwoorden op de sociale cognitie-

vragen. De antwoorden werden alleen beoordeeld als de controlevragen correct waren 

beantwoord. 

Om informatie te krijgen over de redenaties die de kinderen volgden om tot een (goed 

of fout) antwoord te komen op een TOM-taak, werden in navolging van Perner en Wimmer 

(1985) de rechtvaardigingsantwoorden van de kinderen nader geanalyseerd. Het gaat hierbij 

om de mate waarin de TOM-redeneertrant expliciet in de formuleringen is terug te vinden. 

Voor de correcte antwoorden geven Perner en Wimmer drie mogelijke categorieën aan: 

(i) "belief-belief: (voorbeeld 'ijscoman-taak') "Marietje weet niet dat Pim weet waar de 

ijscoman naar toe is"; (ii) "belief-information': "omdat Marietje niet weet dat Pim heeft staan 

praten met de ijscoman"; (iii) 'initial location': "omdat Pim had gezegd dat hij naar het park 

terug zou komen om een ijsje te kopen". Voor de incorrecte antwoorden worden de volgende 

categorieën gegeven: (i) 'first-order belief: "omdat de ijscoman tegen Pim en Marietje had 

gezegd dat hij bij school ging staan", (ii) 'zero-order strategy': "omdat de ijscoman daar (bij 
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school) staat", (iii) 'various answers': "omdat Marietje denkt dat Pirn de ijscoman gesproken 

heeft." 

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-subtests kent een sterke 

samenhang met de IQ-score op basis van alle 12 subtests (r = 0.86, Silverstein, 1970).38 

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 taken werden 

in twee testblokken onderverdeeld: 

1) perspectiefnemen: 

a) visueel: "Verdwijnplaat' en 'Draaischijf 

b) emotioneel: 'Passende gezichtjes' en 'Stripverhalen' 

c) cognitief: 'Kwartjesspel' en 'Raadselachtige tekeningen' 

2) theory-of-mind 

a) le niveau: 'Sally & Ann'-taak 

b) 2e niveau: TFsverkoper'-taak 

c) 3e niveau: 'Buskruit'-taak 

De testblokken werden aangevuld met een blok met twee EF-taken (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, 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, 1993; Arnold, J. & Jacobowitz, 1983) om een indicatie te 

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

ontvingen de kinderen een kleine attentie. 

38 De samenhang tussen deze twee IQ-indicies voor een databestand van 593 kinderen was van eenzelfde orde (r 
.84; Ponsioen & Van der Molen, 2000b). 
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Statistische analyse 

De groepsverschillen werden beoordeeld door middel van MANOVA-, MANCOVA-

analyses en Chi-kwadraat toetsen daar waar het dichotome afhankelijke variabelen betreft. De 

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

De samenhang van dichotome variabelen met andere variabelen werd getoetst door middel 

van logistische regressie analyse. De samenhang tussen de best differentiërende taken werd 

tevens onderzocht met een principale componenten analyse. Voor alle bewerkingen werd 

statistische software van SPSS® (2000) gebruikt. 

8.3. Resultaten 

Groepskenmerken (zie Tabel 8.3.1.) 

Tabel 8.3.1. Groepskenmerken 

Variabelen 

Chronologische 
leeftijd 
IQ 

Mentale 
leeftijd 

Motivatie2 

Inzet3 

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

LVG-residentieel LVG-niet-residentieel 
(N=25; 15<f, 10?) 

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) 

SD 

3.14 

8.27 

2.42 

0.52 

0.50 

8.05 

8.11 

7.48 

(N=25; I5<f, 10¥) 
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) 

SD 

3.25 

6.92 

2.57 

0.47 

0.37 

7.69 

9.81 

8.36 

CA-controlegroep 
(N=25;lltf, 14?) 

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-+1) 
42.94 

(33-64) 
43.12 

(36-56) 
46.65 

(40-68) 

SD 

3.41 

10.62 

3.60 

0.28 

0.20 

8.09 

6.68 

7.79 

MA-controlegroep 
(N=25;llcT, 14?) 

M 
(range) 

9.08 
(5.3-13.8) 

103.10 
(82.6-140) 

9.37 
(4.7-14.6) 

0.92 
(0-+D 

1.00 
(-) 

45.38 
(35-54) 

46.24 
(36-64) 

46.81 
(39-61) 

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 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 alle niet-significant 
b T-score op de Teacher's Report Form (Arnold & Jacobowitz, 1993) 

Met MANOVA 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 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-
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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 (2 < 0.01) op de drie TRF-variabelen (totale T-score, 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. De groepen verschilden onderling niet-significant op de variabelen 

'inzet' en 'motivatie'. 

Onderzoekstaken 

Visueel-, cognitief- en emotioneel perspectiefnemen 

Multivariate covariantie-analyse met als taakvariabelen de ruwe scores op 

'Verdwijnplaat' (visueel perspectiefnemen niveau 1), 'Draaischijf (visueel perspectiefnemen 

niveau 2), 'Kwartjesspel' (cognitief perspectiefnemen niveau 1), 'Raadselachtige tekeningen' 

(cognitief perspectiefnemen niveau 2), 'Passende gezichtjes' (emotioneel perspectiefnemen 

niveau 1) en 'Stripverhalen' (emotioneel perspectiefnemen niveau 2) leverde een significant 

groepseffect op, F(18, 279) = 3.67, p_ < 0.001. De taakvariabelen die het groepseffect 

veroorzaakten waren 'Draaischijf, 'Passende gezichtjes', 'Stripverhalen' en 'Raadselachtige 

tekeningen' (zie Tabel 8.3.2). 

Post-hoc analyses (Tamhane's T2) op deze vier taken gaven aan dat op de taak 

'Raadselachtige tekeningen' de LVG- residentieel groep en de LVG-niet-residentieel groep 

gemiddeld significant lager scoorden dan de CA-controlegroep. Ook op de Passende 

gezichtjes' taak scoorden de beide LVG-groepen significant lager dan de CA 

controlegroep.Voor de 'Draaischijf taak waren er meer onderlinge groepsverschillen: opnieuw 

significant lagere scores voor de LVG- residentieel en de LVG-niet- residentieel groepen in 

vergelijking met de CA-controlegroep. Bovendien scoorden op deze taak de LVG-niet-

residentieel groep lager dan de MA-controlegroep en de MA-controlegroep lager dan de CA-

controlegroep. Zoals in Tabel 8.3.2. te zien is, zijn de standaardafwijkingen van drie van de 

zes taken ('Kwartjessper, 'Stripverhalen' en 'Verdwijnplaat') zeer gering en benaderen de 

gemiddelde scores op deze taken de maximaal haalbare scores. Bij deze taken is het 

differentiërend vermogen vanwege taakplafond-effecten dus minimaal. 
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Tabel 8.3.2. Resultaten op de perpectiefneem-taken per groep (de significante effecten zijn vet afgedrukt) 
I: II: III: IV: 

LVG- LVG-niet- CA-controle MA-controle 
residentieel residentieel 

N=25 N=25 N=25 N=25 
15tfl0¥ 15d" 10? lid114? \l<f 14? 

Variantie- Onderlinge 
analyse groeps-

verschillen 

* p<0.05 
Variabelen M SD M SD M SD M SD F(3,96) p**p<0.01 

Cognitief 0.56 1.00 0.40 0.76 0.28 0.68 0.56 0.77 0.70 0.553 
perspectiefhemen 1 
Kwartjesspel 
Cognitief 15.44 7.90 18.64 5.09 22.00 2.10 19.36 5.36 6.00 0.001 I < III** 
perspectiefnemen 2 II < ID* 
Raadselachtige tek. 
Emotioneel 96.00 5.95 93.60 10.16 99.60 1.38 95.20 8.10 3.13 0.029 I < III* 
perspectiefnemen 1 II < III* 
Passende gezichtjes 
Emotioneel 11.40 1.12 11.96 0.20 11.84 0.55 11.96 0.20 4.33 0.007 
perspectiefnemen 2 
Stripverhalen 
Visueel 4.96 0.20 4.80 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.87 0.459 
perspectiefhemen 1 
Verdwijnplaat 
Visueel 7.76 4.25 5.04 3.75 10.84 1.80 8.36 4.01 11.04 0.000 I < III* 
perspectiefnemen 2 
Draaischijf 

II < III** 
H<IV* 
IV < m* 

Theory-of-mind taken 

De percentages kinderen die de vragen op de drie TOM-taken juist beantwoordden 

worden per groep weergegeven in Tabel 8.3.3. Voor de TOM-3 taak ('Buskruit') was 

opvallend dat de zes kinderen die een goed antwoord gaven, geen correcte rechtvaardiging 

konden geven (voorbeelden: "hij gaat achter het huis zoeken omdat zij daar zit!", "niks", "ik 

weet het niet" , "heeft 'ie gezien", "dan vindt hij haar"). Omdat voor deze TOM-taak in een 

groot aantal gevallen de multiple-choice vraag werd voorgelegd (bij ongeveer % van de 

deelnemers, in de meeste gevallen omdat als antwoord voor Marietje op de vraag van Pim 'ik 

weet het niet' werd gekozen), zijn ook de resultaten met betrekking tot deze vraag in de Tabel 

opgenomen. 

Op de rechtvaardigingsvraag van de TOM-1 taak was er sprake van een groepsverschil, 

evenals op de TOM-2 vraag en de rechtvaardigingsvraag van de TOM-2 taak. Alleen bij de 

TOM-2 taak was er sprake van een significante onderlinge groeps verschillen: een post-hoc 

analyse gaf voor beide TOM-2 vragen significante verschillen te zien tussen de LVG-niet-

residentieel groep en alle overige groepen (p_ < 0.01). 
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Tabel 8.3.3. Resultaten op de TOM taken per groep 

Tom-1 
'Sally & Ann' 

Tom-2 
'IJscoman' 

Tom-3 
'Buskruit' 

tom-1 vraag 
rechtvaardiging 
realiteits vraag 
geheugenvraag 
tom-2 vraag 

rechtvaardiging 

realiteits vraag 
geheugenvraag 
tom-3 vraag 
rechtvaardiging 
realiteitsvraag 
geheugenvraag 
multiple choice 

I: 
LVG-

Groep 

II: 
LVG-

res. niet-res. 
% 
92 
88 

100 
100 
48 

48 

100 
100 

8 
4 

96 
100 
10 

% 
96 

100 
100 
100 

4 

4 

100 
100 

4 
0 

100 
100 

0 

ID: 
CA-

contr. 

% 
100 
100 
100 
100 
52 

52 

96 
100 

0 
0 

100 
100 

15 

IV: 
MA-
contr. 

% 
100 
96 

100 
100 
44 

44 

100 
100 

12 
0 

100 
100 

0 

Groeps-
verschillen 

Chi2-toets 

xz 

3.78 
9.16 

-
-

15.92 

15.92 

3.03 

-
3.55 
3.03 
3.03 

~ 
6.53 

P 
0.286 
0.027 

-
~ 

0.001 

0.001 

0.387 

-
0.315 
0.387 
0.387 

-
0.089 

* p < 0.05 
**p<0.01 

-
-
-
~ 

n<i** 
n<m** 
II<IV** 
n<i** 
ii<in** 
II<IV** 

-
~ 
-
-
-
-
-

In de percentages kinderen die een adequaat antwoord op de vragen gaven (de 

'geslaagden') ontliepen de LVG-residentieel groep, de CA-controlegroep en de MA-

controlegroep elkaar niet veel. Het percentage geslaagden van de LVG-niet-residentieel groep 

daarentegen was opzienbarend laag. Dit opvallende resultaat op de TOM-2 taak van de LVG-

niet-residentieel groep vraagt om een nadere uitleg. Omdat de TOM-taken bij de LVG-niet-

residentieel groep in zijn geheel door een van de drie onderzoekers zijn afgenomen, zou 

mogelijk een effect van de onderzoeker een oorzaak voor de lage percentages geslaagden op 

deze taak kunnen zijn. Daarvoor zijn de prestaties van de overige groepen op een eventueel 

effect van de onderzoeker onderzocht. Een Logistische Regressie-analyse met als covariaten 

groep, leeftijd, tester en hun interacties en met het resultaat op de TOM-2 taak als 

afhankelijke variabele, gaf geen aanleiding om een dergelijk effect te veronderstellen. Het 

effect van de onderzoeker had een Wald-waarde van 1.17, p = 0.28. Het enige effect met een 

Wald-waarde boven de 3 (3.11, p = .078) was de interactie tussen tester en leeftijd (van de 

geteste kinderen). 

Op de TOM-3 multiple-choice vraag zorgde een aantal deelnemers uit de CA-

controlegroep voor een afwijkend patroon: alleen deze deelnemers kwamen alsnog met een 
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juist antwoord op de multiple-choice vraag, het zorgde echter niet voor een significant 

groepsverschil. 

Extra analyses werden uitgevoerd op de rechtvaardigingsantwoorden op de TOM-2 en 

TOM-3 vragen, waarbij het scoringsprotocol van Perner en Wimmer (1985) gevolgd werd 

(zie Tabel 8.3.4.). 

Tabel 8.3.4. Resultaten op de TOM-2 en TOM-3 rechtvaardigingsantwoorden volgens 
het scoringsprotocol van Perner & Wimmer (1985) 

TOM 2 correcte 
rechtvaardiging 

TOM 2 incorrecte 
rechtvaardiging 

TOM 3 incorrecte 
rechtvaardiging 

belief-
belief 
belief-
information 
initial 
location 
Ist-order 
beliefs 
zero-order 
strategy 
various 
answers 
2nd-order 
beliefs 
Ist-order 
beliefs 
zero-order 
strategy 
various 
answers 

I: 
LVG-

res 
N 

0 

4 

7 

5 

3 

6 

6 

14 

0 

5 

Groepen 

II: 
LVG-

niet-res. 
N 
0 

0 

1 

19 

2 

3 

2 

21 

1 

1 

III: 
CA-

contr. 
N 
1 

8 

4 

7 

0 

5 

6 

19 

0 

0 

IV: 
MA-
contr. 

N 

2 

3 

6 

10 

1 

3 

3 

21 

0 

1 

Gro 

Chi2-

I1 

6.47 

10.54 

16.18 

eps-verschillen 

toets *p< 0.05 
**p<0.01 

P 

0.372 

0.104 

0.063 

Omdat op de TOM-3 taak geen correcte antwoorden werden gegeven, worden alleen de 

rechtvaardigingen op de incorrecte antwoorden vermeld. Geen der Pearson Chi-kwadraat 

toetsen leverden een significant resultaat op. 

Extra analyses 

Omdat het differentiërend vermogen van de TOM-2 taak het grootst bleek (zie Tabel 

8.3.3.), werden de resultaten met deze taak aan een aantal nadere analyses onderworpen. Als 

eerste werd beoordeeld in hoeverre de score op de TOM-2 taak een ontwikkelingsverloop 

kent, door de invloed van de factor leeftijd op de taakprestatie te onderzoeken. De percentages 

'passers' en 'failers' op deze taak per leeftijdsgroep worden afgebeeld in Figuur 8.3.1. voor 

respectievelijk de totale LVG-groep en de totale controlegroep. 

225 



<7 7-10 10-13 13-16 

Leeftijdsklasse (in jaren) 

>=16 

Figuur 8.3.1. Effect van leeftijd op de TOM-2 taakprestatie voor de 
totale LVG-groep en de totale controlegroep 

Met een Logistische Regressie-analyse (forward Likelihood Ratio) werd getoetst in 

hoeverre het leeftijdeffect op de TOM-2 taakprestatie voor beide groepen significant was. 

Voor zowel de totale LVG-groep als voor de totale controlegroep bleek dit het geval: 

respectievelijk Wald = 3.87, p. < -05 en Wald = 6.57, p. < 0.01. 

Om de samenhang tussen de best differentiërende perspectief-taken ("Raadselachtige 

tekeningen', Tassende gezichtjes', 'Stripverhalen' en 'Draaischijf) en TOM-taken (de TOM-2 

taak TJscoman') te onderzoeken werd een principale componenten analyse (PCA) uitgevoerd 

op alle data. Om de invloed van leeftijd en IQ op de factoren te kunnen beoordelen werden 

deze twee variabelen in de analyse opgenomen. In Tabel 8.3.5. worden de resultaten van de 

PCA vermeld. Zoals verwacht is er sprake van een samenhang tussen vier van de zes 

perspectiefneem-taken en de drie TOM-taken. De perspectiefneem-taken 'Verdwijnplaat' en 

'Stripverhalen' vallen er buiten, maar van deze taken werd al aangegeven dat er sprake was 

van een taakplafond-effect. 
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Tabel 8.3.5. Correlaties van taakvariabelen met factor componenten 
(extractie methode: Principale Componenten Analyse; rotatie methode: 
varimax rotatie met Kaiser normalisatie) voor LVG-kinderen 

Factor 
Componentent 

0.463 
0.450 

-0.469 
0.590 

-0.430 

0.559 
-0.517 
0.683 

0.527 
0.470 

Cognitief perspectiefnemen 1 -0.491 0.545 
Kwartjesspel 
Cognitief perspectiefnemen 2 0.706 
Raadselachtige tekeningen 
Emotioneel perspectiefnemen 1 0.655 
Passende gezichtjes 
Emotioneel perspectiefnemen 2 -0.468 0.589 
Stripverhalen 
Visueel perspectiefnemen 1 -0.630 
verdwijnplaat 
Visueel perspectiefnemen 2 0.719 
Draaischijf 
TOM 1 'Sally & Ann' 
TOM 2 'IJscoman' 
TOM 3 'Buskruit' 
Chronologische leeftijd 

12 
t alleen de correlaties groter dan 0.4 worden vermeld. 

Ook wordt volgens de verwachting een groot deel van de gezamenlijke variantie 

gedeeld met de variabele leeftijd. Ondanks de verschillen die de perspectiefneem-taken lieten 

zien tussen de LVG-groepen en de controlegroep, blijkt IQ niet te correleren met de gedeelde 

factor (component 1). In Figuur 8.3.2. zijn de gemiddelde scores van de groepen op de eerste 

factorcomponent uitgebeeld. 

Een univariate variantie-analyse gaf een significant groepseffect op deze factorscore te 

zien, F(3,96) = 6.65, fj < 0.01. Uit een post-hoc analyse van de onderlinge groepsverschillen 

bleek dat de CA-controlegroep significant hoger scoorde dan de LVG-residentieel groep (p < 

0.01), dan de LVG-niet-residentieel groep (p < 0.01) en dan de MA-controlegroep (p < 0.05). 

De overige onderlinge groepsverschillen bleken niet-significant. 

8.4. Discussie 

Een aantal verwachtingen van dit onderzoek is geheel of gedeeltelijk uitgekomen, een 

aantal geheel niet. De verwachting dat LVG-kinderen ten minste een achterstand vertonen op 

het gebied van de sociale cognities kwam voor vier van de in totaal zes gebruikte 

perspectiefneem taken uit. 
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1 1 

lvg res. lvg niet-res. ca ma 

Groep 

Figuur 8.3.2. Gemiddelde factorscore per groep 

De verwachting dat bij een ontwikkelingsachterstand dit zich vanaf de TOM-2 taak ('de 

Dscoman') openbaart is gedeeltelijk uitgekomen: alleen de LVG-niet-residentieel groep 

onderscheidde zich van de overige groepen door een laag 'slaag-percentage' op deze taak: 

slechts één van de 25 kinderen uit deze groep beantwoordde de TOM-2 vraag adequaat (bij de 

overige groepen waren dit steeds meer dan 10 kinderen). De verwachting dat van de twee 

LVG-groepen de LVG-residentieel groep de grootste problemen kent met sociale cognitie-

taken werd niet door de onderzoeksresultaten ondersteund. Het was juist de LVG-niet-

residentieel groep die tot lagere taakprestaties kwam. Niet alleen met betrekking tot de zojuist 

aangehaalde TOM-2 taak, ook met één van de perspectiefneem-taken. De taakprestatie op de 

'Draaischijf-taak' lag voor deze groep zelfs onder die van hun mentale leeftijdsgenoten met 

een gemiddelde intelligentie. In Hoofdstuk 7 ('Executieve functies bij licht verstandelijk 

gehandicapte kinderen: een variant op de Wisconsin Card Sorting Test') van deze dissertatie 

werd eveneens een afwijkend resultaat vermeld met betrekking tot de LVG-niet-residentieel 

groep, met de Dimensie-Wissel taak. De mogelijke verklaring voor deze bevinding, dat de 

LVG-niet-residentieel groep meer sprake zou zijn van structurele cognitieve beperkingen en 

bij de LVG-residentieel groep van sociaal bepaalde, functionele beperkingen, kan ook op de 

resultaten van dit onderzoek toepasbaar zijn. Vervolgonderzoek moet uitmaken of de 

aangevoerde verklaring aannemelijk is, dan wel dat andere factoren (bijvoorbeeld een 

selectie-artefact?) een rol hebben gespeeld. De veronderstelde verschillen tussen de twee 
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LVG-groepen in psychosociale problematiek kwamen met het in dit onderzoek gebruikte 

meetinstrument (de Teacher Report Form van de Child Behavior Check List) niet aan het 

licht. Deze bevinding is niet alleen relevant in verband met het goed kunnen onderscheiden 

van de twee groepen in vervolgonderzoek, ook zegt het iets over de validiteit en de 

betrouwbaarheid van deze in de LVG-zorg veelgebruikte gedragsobservatieschaal (zie 

Bamhard, 1994; Provost & Laanen, 1995; Embregt, 2000). 

Met betrekking tot de gebruikte taken in dit onderzoek moet een aantal kanttekeningen 

worden geplaatst. Van de zes perspectiefneem-taken die in dit onderzoek werden gebruikt 

bleken er uiteindelijk maar drie ('Draaischijf, 'Passende gezichtjes' en 'Raadselachtige 

tekeningen') over een differentiërend vermogen te beschikken; de overige taken 

('Kwartjessper, 'Verdwijnplaat' en 'Stripverhalen') gingen gebukt onder een taakplafond-

effect. Dit zelfde euvel deed zich eveneens voor met betrekking tot de TOM-1 taak. De laatste 

bevinding was niet verrassend, omdat de mentale leeftijd van alle kinderen in deze studie 

boven de vier-en-half jaar lag, de leeftijd waarop men veronderstelt dat kinderen de 'first-

order TOM' vaardigheid beheersen. Voor de perspectiefneem-taken 'Kwartjesspel' en 

Verdwijnplaat' kan men zich afvragen of het loslaten van het eigen perspectief wel nodig is 

om tot een juiste oplossing te komen. Bovendien is het 'kwartjesspel' een voor veel kinderen 

zo vertrouwd spel dat het waarschijnlijk meer een beroep doet op reeds aangeleerde 

handelingen dan op sociale cognitie. Opvallend was dat binnen het domein van de emotionele 

perspectiefneem-taken 'Stripverhalen' minder problemen gaf dan 'Passende gezichtjes'. Bij 

'Stripverhalen' is er eigenlijk bij alle opdrachten sprake van een 'first-order TOM' 

denkstrategie: wat denkt of voelt een ander die bepaalde informatie niet heeft. Het beroep op 

het vermogen mentale voorstellingen of representaties te maken is bij deze taak minimaal en 

wordt bovendien visueel ondersteund door de stripverhalen. Bij 'Passende gezichtjes' gaat het 

er om op grond van verbale informatie een nauwkeurige mentale voorstelling te maken van 

een situatie om op grond daarvan een keuze te kunnen maken uit vier responsalternatieven. 

Dit mentale voorstellingsvermogen wordt des te meer aangesproken bij de perspectiefneem-

taak 'Draaischijf en bij de TOM-2 en TOM-3 taken, waarbij er tevens sprake is van een 

toenemende epistemologische gelaagdheid. Bij de 'Draaischijf-taak dient het kind zich in het 

perspectief van de onderzoeker te verplaatsen om vervolgens, mentaal en toenemend in 

complexiteit, rotaties uit te voeren om tot een correcte oplossing te komen. Bij de TOM-taken 

dient het kind het perspectief van een van de personages over te nemen, dat zich vervolgens 

weer rekenschap geeft van het perspectief van een tweede personage (TOM-2 taak) waarin het 

perspectief van het eerste personage weer vervat is (TOM-3 taak). Dit vermogen tot mentaal 
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representeren, doet een sterk beroep op de capaciteit van het werkgeheugen, op de 

vaardigheid om irrelevante informatie te kunnen inhiberen (waaronder het eigen perspectief!) 

en het vermogen flexibel te kunnen overstappen van de ene gedachtesprong naar een andere. 

Mogelijk dat de TOM-3 taak voor alle groepen in dit onderzoek een te sterk beroep deed op 

het werkgeheugen, waardoor er een taakbodem-effect ontstond. 

De 'Draaischijf-taak en de TOM-2 en TOM-3 taken hebben tevens gemeen dat het 

eigen (visuele) perspectief, dat moeten worden losgelaten ten faveure van het (mentale) 

perspectief van een ander, pregnant aanwezig is. Wellicht dat de LVG-kinderen bij deze taken 

moeite hebben met het onderdrukken van saillante informatie, dus meer beïnvloed worden 

door wat Weisz (1990) het 'Van Restorff-effect' ('...improved recall on memory items that 

differ from others along a salient dimension') noemde. Ook in dit geval zou het dan gaan om 

een inhibitie probleem, namelijk het onvoldoende kunnen onderdrukken van perceptuele cues, 

zonder dat er sprake hoeft te zijn van een onvermogen het perspectief van een ander in te 

kunnen nemen (vgl. Yirmiya & Shulman, 1996; zie tevens Bishop, 1993). Bij de 

'Raadselachtige tekeningen' taak kan een soortgelijk inhibitieprobleem een rol hebben 

gespeeld. De perceptuele cues zijn dan wel niet meer volledig aanwezig bij het geven van een 

antwoord, de taakopdracht vraagt nadrukkelijk om een bewuste onderdrukking van het 

mentale beeld. 

Het operationaliseren van sociale cognitie is vanwege de complexiteit en multipliciteit 

van de processen en factoren die in het geding zijn, geen sinecure. Motivatie, testattitude, 

sociaal-emotionele en interpersoonlijke factoren spelen alle per definitie een rol. De 

mogelijke invloed van deze factoren moet dan ook nooit bijvoorbaat worden uitgesloten. De 

informatieve waarde van de taakonderdelen en de verschillende gewichten van de mentale 

representaties die de taakelementen oproepen, moeten op zijn minst als taakcondities worden 

opgevoerd en gemanipuleerd. Zo maakt het een verschil of het kind een afweging dient te 

maken tussen louter mentale voorstellingen of tussen mentale representaties en zintuigelijke 

indrukken. Om een beter beeld te krijgen van de processen die met de sociale cognitie taken 

worden gemobiliseerd is het controleren van deze taakelementen noodzakelijk. Dit argument 

gaat eigenlijk op voor alle in dit onderzoek gebruikte sociale cognitie taken. In feite gaat het 

hierbij om standaardeisen van taakvaliditeit en -betrouwbaarheid, maar in onderzoek naar 

sociale cognitie lijkt de complexiteit van het onderzoeksdomein de onderzoeker te 

overstijgen. Standaardisering van het testmateriaal en protocollisering van de testafname zijn 

noodzakelijke voorwaarden maar niet voldoende om tot adequate operationalisaties te komen. 

Het uitbreiden van het aantal Duplo®-poppetjes om het TOM-niveau op te hogen, betekent 
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tegelijkertijd een (exponentiële?) toename van het informatiegehalte van de taak en een 

verschuiving in de gewichten die een kind toekent aan de verschillende, voor hem of haar 

relevante taakonderdelen. Waar mogelijk dienen de verborgen mentale strategieën van de 

kinderen zichtbaar gemaakt te worden (vgl. Fletcher & Bray, 1995). De binaire 

scoringsprocedure bij de TOM-taken ('pass or fail') doet weinig recht aan de mogelijke 

variantie van de onderliggende TOM-factor binnen de groepen (zie tevens Buitelaar et al., 

1999) en verkleint de betrouwbaarheid van de taken. Het uitbreiden van de taakitems door het 

afnemen van paralleltaken is daarom aan te bevelen (Happé, 1995 en Buitelaar et al., 1999). 

De gesignaleerde tekortkomingen van de gehanteerde operationalisaties in dit 

onderzoek inachtnemend, geven de resultaten voldoende aanleiding om het onderzoek bij 

LVG-kinderen naar sociale cognities te vervolgen. Een belangrijk resultaat van deze studie is 

immers dat vier van de zes perspectiefneem-taken en de TOM- taken, met de variabele leeftijd 

(niet met IQ) op een gemeenschappelijke factor laden en dat de LVG-groepen op deze factor 

een achterstand laten zien. Wat met de klassieke executieve functie-taken als de Wisconsin 

Card Sorting Test en de Toren-van-Londen niet gelukt was, namelijk het zichtbaar maken van 

executieve functie problemen die in het dagelijks leven van LVG-kinderen zo in het oog 

springen, lukte beter met taken binnen het domein van de sociale cognitie, zonder dat er 

sprake was van het indirect meten van het IQ. Het mentale ontwikkelingsniveau van de LVG-

kinderen blijkt opnieuw (zie Ponsioen & Van der Molen, 2000a en Ponsioen & Van der 

Molen, 2000b) niet de maat der dingen. Meer kennis van de onderliggende cognitieve 

processen, met name als het gaat om sociaal gedrag, vergroot de mogelijkheden van de 

diagnostiek om de steeds meer vraaggestuurde begeleiding en behandeling van LVG-kinderen 

te kunnen onderbouwen. Een betere diagnostiek van de sociale cognities van LVG-kinderen 

kan tot een beter inzicht leiden in de problemen die deze kinderen hebben op het gebied van 

sociale competentie. Bovendien kunnen de gedragsprogramma's die de laatste jaren voor deze 

doelgroep zijn ontwikkeld en worden toegepast in de orthopedagogische instellingen 

(bijvoorbeeld Slot & Spanjaard, 1999) effectiever worden ingezet indien de individuele 

verschillen tussen de LVG-kinderen duidelijker zijn. 
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