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Hoofdstuk 9. Discussie 

Doelstelling van het onderzoeksproject dat uitmondde in deze dissertatie was tweeledig: (i) 

het verkrijgen van inzicht in de cognitieve functieontwikkeling van LVG-kinderen39 en (ii) 

het ontwikkelen c.q. samenstellen van een diagnostisch instrumentarium om het cognitieve 

functieprofiel van deze groep kinderen en jongeren adequaat in kaart te kunnen brengen (zie 

Hoofdstuk 1). Het onderzoeksproject heeft een klinische inbedding, het ontwikkelen van 

kennis omtrent de kenmerken van LVG-kinderen en van de middelen om deze kenmerken te 

diagnostiseren moet leiden tot een verbetering van de behandelmogelijkheden. De zin van de 

diagnostiek ligt immers niet in het labelen van de tekorten, maar in het helpen van het kind 

met zijn mogelijkheden en onmogelijkheden om te gaan en de tekorten, waar mogelijk, aan te 

pakken (De Bruyn, Pameijer, Ruijssenaars & Van Aarle, 1985; Kievit, De Wit, Groenendaal 

& Tak, 1992; Das, Naglieri & Kirby, 1994; Oudshoorn, Brans, Duyx & Eussen, 1995). 

Het klinische doel van het project is met een wetenschappelijke werkwijze getracht te 

bereiken. De onderzoeksactiviteiten zijn in drie fasen onder te verdelen. Allereerst werd de 

onderzoeksliteratuur op het gebied van de cognitieve vaardigheden van LVG-kinderen 

geraadpleegd. Vervolgens werden de diagnostische gegevens van de LVG-kinderen die de 

afgelopen jaren binnen drie orthopedagogische instellingen zijn verzameld, aan analyses 

onderworpen. Tenslotte werd een aantal onderzoeksronden doorlopen waarin verschillende 

cognitieve domeinen bij LVG-kinderen gericht werden onderzocht. Om tot een zinvolle 

selectie te komen van relevante cognitieve functies werd het 'Planning-Attention-

Simultaneous-Successive (PASS) model' van Das et al. (1994) als leidraad gebruikt. Dit 

model sluit nauw aan op de klassieke indeling van Luria (1973) van cognitieve functies in drie 

basiseenheden. Het PASS-model is een heldere conceptualisatie van de functionele 

samenhang van de basiseenheden op een neurologische basis. Met dit model is ervaring 

opgedaan bij kinderen met leerstoornissen en bij (licht) verstandelijk gehandicapte kinderen. 

Tevens zijn vanuit het model remediatieprogramma's en functietrainingen ontwikkeld (Das et 

al., 1994; Matikka & Aystö, 1996; Daleo & Lopez, 1999). Gevoed door klinische ervaring 

met LVG-kinderen, waarbij in de schoolsituatie vooral de basale aandachts- en 

conentratieproblemen opvallen en in de sociale situaties het gebrek aan zelfregulerende en -

structurerende vaardigheden (Van Weelden, 1988), is de nadruk in dit onderzoeksproject 

39 Waar LVG-kinderen staat, wordt LVG-kinderen en -jongeren bedoeld. 
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vooral op de eerste en derde functionele eenheid van het PASS-model gelegd. Het gaat bij 

deze eenheden respectievelijk om aandachtsprocessen en planningsvaardigheden (Das et al., 

1994). De derde functionele eenheid werd in dit onderzoeksproject uitgebreid met het domein 

van de sociale cognitie. Het is met name dit domein dat sterk gerelateerd lijkt aan de 

problemen die de LVG-kidneren vertonen in het dagelijks leven (Oppenheimer & Rempt, 

1986; Siperstein, 1992; Leffert & Siperstein, 1996). In het PASS-model wordt dit domein 

echter niet expliciet beschreven. De tweede functionele eenheid, het verwerken van 

sequentiële en simultane informatie werd niet als zodanig in het onderzoeksproject betrokken. 

Dit was geen inhoudelijke keuze, louter een pragmatische. 

Alvorens de drie onderzoeksfasen werden doorlopen, werd er allereerst nader ingegaan 

op het begrip LVG. Hoewel de beperkingen met betrekking tot het intellectueel functioneren 

én de sociale redzaamheid als bepalend worden gezien in de LVG-definitie, is het opvallend 

dat in tegenstelling tot het IQ de sociale redzaamheid nog nauwelijks systematisch wordt 

onderzocht (Van Weelden, 1988; Huizinga, 1999). Met betrekking tot het IQ is een aantal 

bevindingen het vermelden waard. Ten eerste wordt in Nederland nog steeds voor de LVG-

groep een IQ-spanne van 50 tot 85 gehanteerd, terwijl in de Angelsaksische landen de 

bovengrens decennia geleden verlaagd is tot 70-75 (Huizinga, 1999). Bij het vergelijken van 

onderzoeksresultaten is het van belang met dit gegeven terdege rekening te houden en te 

beseffen dat termen als LVG, Mildly Mentally Handicapped, Educable Mentally Retarded en 

Familial / Cultural Retarded niet zonder meer uitwisselbaar zijn. Ten tweede is er ten aanzien 

van het IQ verwarring omtrent de relatie met het 'niveau van (cognitief) functioneren'. Zo 

worden voor registratiedoeleinden (bijvoorbeeld ten behoeve van de Landelijke Registratie 

Zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap, LRZ; Musegaas & De 

Zwart, 1999) de beide termen als equivalent beschouwd, terwijl in de klinische praktijk het IQ 

in samenhang met de sociale redzaamheid begrepen wordt, geheel en al in de geest van de 

LVG-definitie (zie Hoofdstuk 1). Los van deze bevindingen kan men twijfelen aan de 

informatiewaarde van de IQ-score voor het functioneren van LVG-kinderen: (i) de IQ-score is 

geenszins een voldoende voorwaarde om het label LVG te verkrijgen; (ii) met verschillende 

tests worden bij een LVG-individu verschillende IQ-scores verkregen en (iii) bovendien blijkt 

ook de hoogte van de IQ-score op dezelfde test voor een LVG-individu door de jaren heen toe 

te nemen. Ook aan de interpretatieve waarde van IQ-factorschema's als dat van Bannatyne 

(1974) en Kaufman (1976) kan worden getwijfeld: de factoren zeggen niets over de 

onderliggende cognitieve processen en de factorstructuur blijkt per IQ-niveaugroep te 

verschillen (zie Hoofdstuk 3). Zoals het PASS-model als een theoretisch gefundeerde 
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alternatieve benadering van het intelligentie-onderzoek werd ontwikkeld (Das et al., 1994), 

lijkt binnen het intelligentie-onderzoek het factorschema van Ottem (1999) een goed 

alternatief voor de schema's van Bannatyne en Kaufman. Ottem clustert de subtests van de 

Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) immers op basis van vermoede 

onderliggende cognitieve processen en niet op grond van statistisch factor-analytisch 

onderzoek. 

De bevindingen uit de eerste fase van het onderzoeksproject, het literatuuronderzoek, 

werden grotendeels bevestigd door de analyses van de psychodiagnostische gegevens uit de 

tweede fase van het project. De analyses werden echter beperkt door het gefragmenteerde 

databestand van de psychodiagnostische gegevens: van relatief weinig kinderen waren 

gemeenschappelijke testgegevens beschikbaar. Voor zover de analyses het toelieten bleken de 

LVG-kinderen op de basale cognitieve functies (de eerste functionele eenheid in het PASS-

model) niet of nauwelijks te verschillen van hun leeftijdsgenoten met een gemiddelde 

intelligentie. De problemen die de LVG-kinderen op aandachtstaken lieten zien hadden veelal 

te maken met de nauwkeurigheid waarmee de taak werd uitgevoerd. Dit terugkoppelen van de 

eigen taakprestatie en het eventueel aanpassen van de werkwijze wordt in het algemeen 

beschouwd als een (bewuste) hogere orde cognitieve functie (zie bijvoorbeeld Shallice, 1988; 

Levinson, 1995). De derde functionele eenheid van het PASS-model omvat deze hogere orde 

functies. Ook de onderzoeksliteratuur over de hogere orde functies als responsinhibitie en 

strategiehantering bevestigen het beeld van de problemen die LVG-kinderen op dit gebied 

vertonen. De onderzoeksresultaten binnen het betrekkelijke nieuwe onderzoeksgebied van de 

sociale cognitie wijzen in dezelfde richting: LVG-kinderen hebben bijvoorbeeld moeite met 

het selecteren van de relevante sociale cues (Van Weelden, 1988; Oppenheimer & Rempt, 

1986; Steerneman, Pelzer & Muris, 1995; Leffert & Siperstein, 1996). 

De resultaten van het aandachtonderzoek in de derde fase van het onderzoeksproject 

convergeren met het zojuist geschetste beeld: de basale cognitieve functies van LVG-kinderen 

zijn in het algemeen intact, het zijn vermoedelijk vooral de hogere cognitieve functies die 

verantwoordelijk zijn voor de verschillen die in voorgaande studies werden gevonden (zie 

Hoofdstuk 4). In een vervolgonderzoek waarin een aantal taakcondities werd opgenomen die 

de meer centrale cognitieve functies mobiliseren (het benutten van categoriale informatie, de 

efficiëntie en de flexibiliteit van selectieve aandachtsprocessen; zie Hoofdstuk 5), werden de 

volgende verschillen gevonden tussen LVG-kinderen en hun leeftijdsgenoten met een 

gemiddelde inteligentie: (i) de LVG-kinderen benutten de categoriale informatie niet 

(spontaan); (ii) opnieuw was de LVG-groep minder nauwkeurig; (iii) er was bij de LVG-
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groep sprake van een verminderde taakprestatie (in termen van responssnelheid én van 

nauwkeurigheid) wanneer de afleidende stimuli het verst verwijderd waren van de centrale 

stimulus (een aanwijzing voor het ontreken van een spontaan leereffect bij LVG-kinderen?); 

(iv) in het algemeen was de responssnelheid over alle taakcondities heen gemiddeld lager bij 

de LVG-groep. Verschillen met betrekking tot de efficiëntie en de flexibiliteit van de 

selectieve aandachtsfuncties werden niet gevonden. 

De bevindingen op basis van het literatuuronderzoek, de analyse van de 

psychodiagnostische gegevens en het aandachtsonderzoek moesten wel leiden tot de 

verwachting dat de LVG-kinderen minder zullen presteren op specifieke planningstaken (de 

derde functionele eenheid binnen het PASS-model). Zeer verrassend was daarom het resultaat 

van het onderzoek met de executieve functie (EF)-taken (de Wisconsin Card Sorting Test, 

WCST; de Toren-van-Londen, TOL; een Woordfluency-taak): de prestaties van de LVG-

kinderen op de EF-taken deden nauwelijks onder voor die van hun leeftijdsgenoten met een 

gemiddelde intelligentie. Verschillende redenen kunnen hieraan ten grondslag liggen. Ten 

eerste kan men vraagtekens zetten bij de statistische power van het betreffende onderzoek. De 

steekproefgrootte van 18 kinderen was niet overtuigend groot (ofschoon gemiddeld te noemen 

in vergelijking met de LVG-onderzoeksliteratuur op het gebied van de executieve functies; 

zie Tabel 2.1. in Hoofdstuk 2). Een andere reden wordt vaker aangevoerd in onderzoek naar 

executieve functies bij personen met aantoonbare stoornissen in de prefrontale 

hersengebieden: '...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; zie 

tevens Hoofdstuk 6). Ook kan de leeftijdsspanne van de LVG-groep in het betreffende 

onderzoek een te hoge ondergrens hebben gehad (bijna 9 jaar), terwijl de controlekinderen 

tussen de 6 en 9 jaar een sterke toename in de prestatiecurve op de EF-taken lieten zien. 

Hoewel in het EF-onderzoek de klassieke EF-taken werden gebruikt, waren er ook op 

taakniveau bedenkingen. Bij de WCST was er mogelijk sprake van een taakbodem-effect bij 

de LVG-kinderen en de jongste controlegroep, bij de woordfluency-taak van een mogelijk 

plafond-effect. Tevens bleken de taakvariabelen van de TOL samen te hangen met een 

visueel-ruimtelijke subtest van een intelligentietest. Aan de andere kant bestreken de EF-taken 

gezamenlijk een gebied dat geen samenhang vertoonde met de intelligentie en wat mogelijk 

als EF-domein is aan te duiden. 
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De opmerkelijke resultaten van het EF-onderzoek hebben de laatste twee 

onderzoeksronden ingeluid: (i) een onderzoek met een variant van de WCST en (ii) een 

onderzoek naar sociale cognities van LVG-kinderen. In beide onderzoeken werden 

aanpassingen gepleegd om aan de tekortkomingen van het EF-onderzoek tegemoet te komen. 

De steekproeven werden verhoogd tot 25 kinderen en de leeftijdsspanne van de LVG-groep 

werd verbreed met hanteren van een ondergrens van 6.5 jaar. Met het selecteren van een 

tweede LVG-groep, LVG-kinderen die niet in een instelling waren opgenomen (de LVG-niet-

residentieel groep) werd de invloed van psychosociale problematiek op het cognitief 

functioneren beoordeeld. 

Het eerste onderzoek had vooral een klinische betekenis. Om een beter differentiërende 

EF-taak voor de LVG-diagnostiek te hebben als alternatief voor de WCST werd een variant 

op deze taak gebruikt waarbij de taakcomplexiteit werd verlaagd door het opnemen van 

concrete stimulusdimensies in plaats van de meer abstracte geometrische figuren van de 

WCST. Ook werd het vinden van de stimulusdimensies en het wisselen tussen de dimensies 

als twee aparte taakcondities ondergebracht. Met de gebruikte variant, de Dimensie-Wissel 

taak, bleek alleen de LVG-niet-residentieel groep een achterstand te vertonen ten opzichte van 

hun niet verstandelijk gehandicapte leeftijdsgenoten. De Dimensie-Wissel taak kan echter 

(nog) niet als een bruikbaar alternatief voor de WCST beschouwd worden. Hoewel de 

concrete stimulusdimensies minder een beroep doen op de kennis van abstracte symbolen, 

waarin met name de LVG-kinderen zullen tekortschieten, verhogen taakcondities als het 

mentaal vasthouden van de relevante dimensies de taakbelasting. Het ware beter geweest om 

óf de taakcondities meer aan te laten sluiten op die van de WCST (uitgezonderd de 

stimulusdimensies), óf te kiezen voor eenduidige taken waarmee zoveel mogelijk de 

afzonderlijke EF-componenten als inhibitie, werkgeheugen, planning of wisselen worden 

geoperationaliseerd (zie bijvoorbeeld Meiran, 1996; Meiran, Chorev & Sapir, 2000; Miyake, 

Friedman, Emerson, Witzki & Howerter, 2000). 

Met het afnemen van taken binnen het domein van de sociale cognitie werd 

teruggegrepen naar een eerder genoemd argument om een domein te bestrijken dat sterk 

gerelateerd is aan het dagelijks functioneren van LVG-kinderen. In deze laatste ronde van het 

onderzoeksproject werd een aantal perspectiefneem-taken afgenomen en taken die in het 

kader van de Theory-Of-Mind (TOM) zijn ontwikkeld (zie Hoofdstuk 8). De LVG-kinderen 

kwamen nu geheel volgens de verwachtingen tot lagere taakprestaties dan hun 

leeftijdsgenoten met een gemiddelde intelligentie. Echter, het onderscheid tussen de 

residentiële LVG-groep en de groep LVG-kinderen die niet in een instelling waren 
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opgenomen (de LVG-niet-residentieel groep) bleek van invloed op de resultaten. Voor een 

van de perspectiefneem-taken (de "Draaischijf-taak') lag de prestatie van de LVG-niet-

residentieel groep onder die van hun mentale leeftijdsgenoten met een gemiddelde 

intelligentie en voor de enige TOM-taak die de groepen differentieerde bleek alleen deze 

LVG-groep verantwoordelijk. De verwachting dat de LVG-kinderen waarbij er sprake is van 

psychosociale problematiek (de LVG-residentieel groep) op sociale cognitie-taken minder 

presteren dan de LVG-niet-residentieel groep, waarbij men de psychosociale problematiek 

toch als minder ernstig mag duiden, werd op zijn kop gezet. Los van de methodologische 

kanttekeningen die met betrekking tot de gebruikte taken gezet kunnen worden (taakplafond-

effecten, twijfels omtrent de betrouwbaarheid van de TOM-taken) zijn de gesignaleerde 

verschillen tussen de twee LVG-groepen opmerkelijk. De gehanteerde procedure om de 

vermeende verschillen in psychosociale problematiek te operationaliseren met een 

gedragsobservatie-instrument (de Teacher Report Form, TRF, van de Child Behavior 

Checklist, de CBCL) had geen resultaat: de verschillen tussen de groepen bleven uit. 

Mogelijk was dit een gevolg van validiteits- en betrouwbaarheidsproblemen van het 

instrument (Barnhard, 1994; Provost & Laanen, 1995; Embregt, 2000). Om een dergelijk 

context-gevoelig instrument effectief in te zetten is het matchen van de context van de beide 

LVG-groepen een noodzakelijke voorwaarde (door bijvoorbeeld de residentiële en niet-

residentiële kinderen uit eenzelfde klas te selecteren). De vraag in hoeverre de 

veronderstelling dat de beide LVG-groepen in etiologische zin van elkaar verschillen (de 

LVG-residentieel groep met overwegend functionele beperkingen, de LVG-niet-residentieel 

groep met overwegend stucturele beperkingen) was vanuit de resultaten van de laatste 

onderzoeken niet te beantwoorden. Hoewel de mindere taakprestaties van de LVG-niet-

residentieel groep zich met drie verschillende taken voordeden (de Dimensie-Wissel taak, zie 

Hoofdstuk 7; de Draaischijf-taak en de TOM-2 taak, zie Hoofdstuk 8), gaat het hierbij toch 

steeds om één en dezelfde groep. Op grond van deze bevindingen is het echter sterk aan te 

raden in onderzoek bij LVG-kinderen de beide groepen te onderscheiden. 

Implicaties van de onderzoeksresultaten 

Wat impliceren de gerapporteerde onderzoeksresultaten voor de diagnostiek bij LVG-

kinderen? In de eerste plaats kan het het ontbreken van verschillen tussen de LVG-kinderen 

en hun leeftijdsgenoten met een gemiddelde intelligentie als de rode draad gezien worden 

door vrijwel alle onderzoeksronden, tot en met het onderzoek naar de executieve functies. Het 

waken voor "halo-effecten' op basis van het IQ-getal lijkt daarom geen overbodige 
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waarschuwing, zeker niet als het om LVG-kinderen gaat die in een instelling zijn opgenomen. 

De doelstelling van dit onderzoeksproject om tot een diagnostische instrumentarium te komen 

waarmee specifieke cognitieve vaardigheden in kaart kunnen worden gebracht is zinvol 

gebleken. Van groot belang hierbij is het verantwoorden van de meetpretentie van de 

diagnostische instrumenten. Veel van de tests die worden ingezet in de klinische praktijk doen 

een beroep op uiteenlopende cognitieve processen, waarbij niet altijd even duidelijk is welke 

processen een rol spelen en wat het gewicht is van de verschillende processen op de 

uiteindelijke taakprestatie. Het gebruik van een theoretisch model van cognitief functioneren 

kan hierbij een belangrijke rol vervullen. Het PASS-model van Das et al., 1994) heeft zeker 

voor de diagnostiek van de cognitieve functies bij LVG-kinderen voordelen: (i) het is 

gebaseerd op de klassieke trias van cognitieve functies van Luria; (ii) het is ontwikkeld om de 

leermogelijkheden van kinderen te onderzoeken; (iii) het is toepasbaar gebleken in de 

diagnostiek bij (licht) verstandelijk gehandicapte kinderen. De diagnostiek heeft met het 

gebruik van een dergelijk model een goed fundament om niet alleen het gebruik van tests in 

een diagnostisch onderzoek te verantwoorden, maar ook om deze diagnostiek verder te 

ontwikkelen. Het uitbreiden van de derde functionele eenheid met het domein van de sociale 

cognitie lijkt een goede zaak. Met het opnemen van sociale cognitie-taken werden de 

cognitieve problemen van LVG-kinderen zichtbaar. Met het verder ontwikkelen van dit 

betrekkelijk nieuwe onderzoeksdomein worden de diagnostische mogelijkheden vergroot om 

de cognities die aan het gedragsmatige functioneren ten grondslag liggen in kaart te kunnen 

brengen. 

Slotconclusie 

LVG-kinderen zijn in het algemeen rap genoeg, maar erg slordig. Bomans kwam een halve 

eeuw geleden tot een gelijkluidend oordeel getuige zijn volgende anekdote: "Ik kende een 

jongetje, hij was 11 jaar maar zat nog in de tweede klas van de lagere school. Als je hem 

vroeg: 'hoeveel is 5 + 7, dan zei 'ie: '20', maar het kwam er wel direct uit!". Over de cognities 

die aan het gedragsmatig functioneren van LVG-kinderen ten grondslag liggen is nog veel 

onduidelijkheid, maar een eerste aanzet is gedaan. Want ondanks alle mitsen en maren heeft 

het onderzoeksproject bevestigd dat het diagnostiseren van specifieke cognitieve functies een 

genuanceerder beeld oplevert van de mogelijkheden van LVG-kinderen dan het 

intelligentieprofiel. Een mogelijk vooroordeel, 'eens debiel, in alles debiel', wordt hiermee 

ontkracht. Het is zinvol om de diagnostiek bij LVG-kinderen te richten op onderliggende 

cognities en deze niet louter te baseren op leeftijdsgenormeerde tests, waarvan de 
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constructvaliditeit op zijn minst onduidelijk is. Recente ontwikkelingen aan beide zijden van 

de neurocognitieve medaille (vergelijk de ontledende aanpak van executieve functies door 

Miyake et al., 2000 en de soortgelijke aanpak op neurobiologisch en neurofysiologisch gebied 

door Bradshaw, 2001) geven de (neuro-)psycholoog weer eigen handvatten. De pogingen van 

Damasio (1995) om ook moeilijk grijpbare psychologische constructen als gevoelens en 

emoties in operationele termen te gieten, sluiten hierbij goed aan. 

Een betere diagnostiek van de cognitieve functies van LVG-kinderen versterkt ook de 

behandelmogelijkheden. Zowel op instellingsniveau (de behandeling is nog steeds erg 

groepsgericht, verbaal, eigenlijk de 'frontale functie' aansprekend), als op individueel niveau. 

Een belangrijk werkterrein is het speciaal onderwijs. Veel van de diagnostische kennis van het 

cognitieve profiel van LVG-kinderen kunnen goed in gestructureerde leer- en instructie

situaties worden ingebracht. Een beter inzicht in de eigen (on)mogelijkheden kan al tot een 

verbeterd zelfbeeld leiden. Van een gerichte behandeling van cognitieve functies als aandacht, 

geheugen, executieve functies en sociale cognities is bij LVG-kinderen nog niet of nauwelijks 

sprake. In het algemeen worden cognitieve functies bij deze groep niet gericht aangepakt, in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld kinderen met een verworven hersenletsel (zie bijvoorbeeld 

Sturm, Hartje, Orgass & Willmes, 1993; Ramey, Campbell & Ramey, 1999; Nitkin, 1999; 

Kerns, Eso & Thomson, 1999; Eilander & Van Haasteren, 1998). Wellicht dat technieken als 

Transcutane Electrische Neuro Stimulatie (TENS) en Transcraniale magnetische stimulatie, 

welke gebruikt worden voor het herstel van prefrontale corticale functies (Legoratti-Sanchez, 

Guevara-Guzman & Solano-Flore, 1989; Swaab, Lucassen, Salehi, Scherder, Van Someren & 

Verwer, 1998) bij onder andere Alzheimer patiënten, ooit in de behandeling van LVG-

kinderen een rol kunnen gaan spelen. Beeldvormende (neuroimaging-) technieken als de PET-

scan en de functionele MRI kunnen een belangrijke rol gaan spelen in het ontwikkelen van het 

inzicht in de neurologische basis van de gehanteerde cognitieve modellen en mogelijk in de 

effectiviteit van specifieke functietrainingen (Zegerius & Waldinger, 2000). Vooralsnog is er 

veel werk aan de winkel voor de (neuro-) psycholoog en is zijn/haar situatie vergelijkbaar met 

die van de klinische psycholoog in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Over diens positie 

trok destijds Van Krogten, na een uitvoerige evaluatie van "enige psychologische tests" (het 

waren er driehonderd), de volgende conclusie: "...de ware aard van 't beestje (i.e. de klinische 

psycholoog, A.P.) is het onthullen van de gestoorde en intact gebleven psychische functies, 

Het structureren van complexe informatie aan de hand van emotionele valenties (de 'somatic marker' 
hypothese, Damasio, 1994) lijkt niet alleen een belangrijk studieobject bij LVG-kinderen in het algemeen maar 
tevens bij getraumatiseerde kinderen die oververtegenwoordigd zijn in de residentiele groepen. 
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zonder terugvertaling in medische termen". In de geest van deze vaststelling wordt het hoog 

tijd dat de psycholoog werkzaam in de zorg voor licht verstandelijk gehandicapten zijn/haar 

ware aard onthult, door vanuit de eigen discipline een typisch (neuro-) psychologische 

diagnose te stellen met het oog op een typisch (neuro-) psychologische therapie. Waar de 

psycholoog niet langer op de stoel van de psychiater, de orthopedagoog of de maatschappelijk 

werker gaat zitten maar "een eigen nevengeschikte zetel weet te verwerven" (Van Krogten, 

1979). 
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