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Hoofdstuk 10. Samenvatting / Summary 

10.1. Nederlands 

De doelstelling van het onderzoeksproject dat aan deze dissertatie ten grondslag lag te was het 

verkrijgen van inzicht in de cognitieve functieontwikkeling van licht verstandelijk 

gehandicapte (LVG) kinderen41 en het ontwikkelen c.q. samenstellen van een diagnostisch 

instrumentarium om het cognitieve functieprofiel van deze groep kinderen adequaat in kaart 

te kunnen brengen. Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken werd een aantal 

onderzoeksronden doorlopen. 

Om een goed inzicht te kunnen krijgen in de cognitieve functies van LVG-kinderen 

werd als eerste onderzoeksstap nader ingegaan op de term LVG (zie Hoofdstuk 1). 

Beperkingen in de volgende twee domeinen worden als bepalend gezien in de LVG-definitie: 

het intellectuele niveau en de sociale redzaamheid. Het wekt enige verbazing dat het eerste 

domein wel systematisch gescreend wordt (met IQ-tests), terwijl een dergelijke systematiek 

voor het tweede domein vooralsnog ontbreekt. Met betrekking tot de bovengrens van het 

intellectuele niveau is de definitie die in Nederland wordt gehanteerd tamelijk uniek In 

tegenstelling tot veel andere Westerse landen wordt hiervoor een IQ-score van 85 gebruikt. 

Met betrekking tot de etiologie-kwestie lijkt het er op dat lichte mentale retardatie, in 

tegenstelling tot ernstiger vormen van mentale retardatie, de lage kant van de verdeling van 

individuele verschillen vertegenwoordigt, waarvoor de genetische en omgevingsfactoren niet 

anders zijn dan voor de normale range van de verdeling. Een terugkerend probleem bij het 

interpreteren van de verschillen die men constateert tussen (L)VG-kinderen en -volwassenen 

en personen met een gemiddelde intelligentie is de vraag of het een ontwikkelingsachterstand 

betreft of een ontwikkelingsdeficiet. In dit onderzoeksproject is niet bijvoorbaat voor één van 

de standpunten gekozen door, waar mogelijk, de taakprestaties van LVG-kinderen te 

vergelijken met die van hun chronologische én die van hun mentale leeftijdsgenoten met een 

gemiddelde intelligentie. Het 'Planning-Attention-Simultaneous-Successive (PASS) model' 

van Das, Naglieri en Kirby (1994) fungeerde als theoretisch raamwerk voor de diverse studies 

van dit onderzoeksproject. Met dit model werd onder andere bij LVG-personen reeds 

diagnostische en behandelings-ervaring opgedaan. Ingegeven door klinische ervaring werd 

binnen dit model de nadruk vooral gelegd op de aandachtsfuncties en executieve functies, 

waarbij dit laatste domein werd uitgebreid met de sociale cognities. 
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Het bestuderen van de onderzoeksliteratuur op het gebied van LVG was onderdeel van 

de tweede onderzoeksstap (beschreven in Hoofdstuk 2). De belangrijkste conclusies van deze 

literatuurstudie waren: (i) de informatiewaarde van de IQ-score is voor het functioneren van 

LVG-kinderen betrekkelijk te noemen (de IQ-score is geenszins een voldoende voorwaarde 

om het label LVG te verkrijgen, met verschillende tests worden bij een LVG-individu 

verschillende IQ-scores verkregen en bovendien blijkt ook de hoogte van de IQ-score op 

dezelfde test voor een LVG-individu door de jaren heen toe te nemen); (ii) met betrekking tot 

de specifieke cognitieve functies is een rode draad in veel studies dat LVG-kinderen vooral 

problemen lijken te hebben met hogere orde cognitieve functies zoals executieve functies en 

sociale cognities. 

De derde stap in het onderzoeksproject was de analyse van de reeds beschikbare 

psychodiagnostische gegevens van LVG-kinderen (Hoofdstuk 3). 

De analyse van de intelligentiegegevens bevestigde voor een belangrijk deel de 

conclusies van het literatuuronderzoek. Men kan bovendien twijfelen aan de meetequivalentie 

van twee frequent gebruikte en onderling verwante intelligentietests: de Wechsler Intelligence 

Scale for Children (WISC) en de Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS).42 Tevens was er 

sprake van een verschillende factorstructuur per IQ-niveaugroep, waarbij de interpretatieve 

waarde van factorschema's als dat van Bannatyne (1974) en van Kaufman (1976) ter discussie 

werd gesteld. Een in neuropsychologische zin beter alternatief lijkt het schema van Ottem 

(1999), waarbij de subtests van de WISC geclusterd worden op basis van gemeenschappelijke 

onderliggende cognitieve processen. 

Van de in totaal zeventien verschillende taakvariabelen afkomstig van tien verschillende 

tests van cognitieve functies bleken zes variabelen de niveaugroepen, onafhankelijk van het 

IQ, goed te differentieren. Een belangrijke gemeenschappelijke component van deze 

taakvariabelen zouden de executieve functies zijn. 

De bevindingen van de eerste drie onderzoeksstappen gaven aanleiding tot de volgende 

conclusies: (i) intelligentie-tests maken niet zoveel duidelijk over de onderliggende cognitieve 

vaardigheden van LVG-kinderen; (ii) gericht onderzoek naar specifieke cognitieve functies 

bij LVG-kinderen (aandacht, geheugen) is schaars en de uitkomsten zijn niet eenduidig (iii) 

de kernproblemen lijken zich toe te spitsen op cognitieve processen die zich met het begrip 

'executieve functies' laten samenvatten; (iv) in de huidige neuropsychologische 

41 Waar LVG-kinderen staat wordt LVG-kinderen en -jongeren bedoeld. 
42 Van de recent uitgebrachte Nederlandstalige bewerking van de WAIS-III (Wechsler, 2000) waren nog geen 
gegevens beschikbaar. 
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instellingsdiagnostiek ontbreekt het aan een theoretisch model om de cognitieve functies van 

LVG-kinderen in kaart te brengen; (v) er zijn nauwelijks tests voorhanden waarmee op een 

systematische manier klinische ervaring werd opgedaan om specifieke cognitieve functies bij 

LVG-kinderen te meten. Deze conclusies vormden de inleiding voor de vierde 

onderzoeksstap: het uitvoeren van een aantal onderzoeken naar specifieke cognitieve functies 

bij LVG-kinderen. 

Twee voorstudies naar selectieve aandacht en geheugenzoekprocessen vormden de 

aanloop tot de vierde stap (Hoofdstuk 4). De belangrijkste bevinding van beide studies was 

het ontbreken van verschillen tussen de LVG-groepen en de controlegroepen, die waren 

samengesteld uit leeftijdsgenoten van de LVG-kinderen met een gemiddelde intelligentie, 

wanneer de responssnelheid als afhankelijke variabele werd gebruikt. In beide studies 

kwamen de onderzoeksgroep en de controlegroep in hun gevoeligheid voor interfererende 

irrelevante stimuli en in de snelheid van het geheugenzoekproces overeen. In de kwaliteit van 

de taakprestaties op beide taken verschilden de beide groepen echter wel: de LVG-kinderen, 

met name de LVG-jongens, hadden hogere percentages foutieve responsen dan de kinderen 

met een gemiddelde intelligentie. Ook deze bevinding doet vermoeden dat de LVG-kinderen 

vooral problemen vertonen op het gebied van de metacognitieve vaardigheden als het kritisch 

volgen van de eigen prestaties ('self-monitoring'). Het feit dat voor de taakeffecten in beide 

studies voor zowel de LVG-kinderen als de controlekinderen in de verwachte richting lagen, 

kan als belangrijke ondersteuning worden beschouwd voor de validiteit van de taken. Met de 

gebruikte taken bleek het dus mogelijk om ook bij LVG-kinderen aandachts- en 

geheugenprocessen te meten. 

Voor de volgende onderzoeksronde werd voortgeborduurd op de ronde met de 

selectieve aandachtstaak (Hoofdstuk 5). Met een nieuw ontwikkelde taak werden condities 

opgevoerd die een sterker beroep doen op hogere orde cognitieve processen, namelijk het 

benutten van categoriale stimulusinformatie en het efficiënt en flexibel richten van de 

aandacht. De LVG-kinderen bleken geen gebruik te maken van de categoriale 

stimulusinformatie om hun aandachtsproces te sturen, in tegenstelling tot hun leeftijdsgenoten 

met een gemiddelde intelligentie. De LVG-kinderen werden tevens meer gehinderd door 

irrelevante stimuli op een relatief grote afstand van de relevante centrale stimulus. In 

overeenstemming met voorgaande onderzoeksresultaten gingen de LVG-kinderen in het 

algemeen minder nauwkeurig te werk, zij waren echter in deze studie tevens trager dan hun 

leeftijdsgenoten met een gemiddelde intelligentie. Juist het sterker aanspreken van hogere 
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orde cognitieve processen van inhibitiecontrole door de gebruikte experimentele taak kan aan 

de onderzoeksbevindingen ten grondslag liggen. 

De onderzoeksronde die vervolgens werd uitgevoerd was specifiek gericht op de 

executieve functies bij LVG-kinderen (Hoofdstuk 6). De resultaten van de LVG-groep op drie 

klassieke executieve functie (EF-) taken, te weten de Wisconsin Card Sorting Test (WCST), 

de Toren-van-Londen (TOL) en een woordfluency-taak, deden echter nauwelijks onder voor 

die van hun leeftijdsgenoten met een gemiddelde intelligentie. Slechts op één taakvariabele, 

de WCST-variabele 'aantal behaalde categorieën', was de taakprestatie van de LVG-groep 

overeenkomstig die van hun mentale leeftijdsgenoten met een gemiddelde intelligentie. Aan 

de ene kant was dit een verrassend resultaat, daar de tekorten op EF-gebied in het dagelijks 

leven immers zo opvallend zijn bij deze groep en de resultaten op de aandachts- en 

geheugentaken eveneens in de richting van EF-tekorten wijzen. Aan de andere kant worden in 

de onderzoeksliteratuur overeenkomstige bevindingen gerapporteerd, waarbij vaak als 

verklaring wordt aangevoerd dat EF-problemen in het dagelijks leven niet altijd zichtbaar 

worden met 'laboratoriumtaken'. De LVG-kinderen zouden geholpen worden door de 

structuur van de betreffende EF-taak. Met het onderzoeken van hogere orde cognitieve 

processen in een sociale context worden condities gecreëerd die meer lijken op de situatie van 

alledag. Het domein van de sociale cognitie lijkt daarom een interessante aanvulling op het 

EF-onderzoek bij LVG-kinderen. Aan het gebruik van de klassieke EF-taken bij LVG-

kinderen viel een aantal nadelen op. De WCST differentieert te weinig aan het begin van de 

score-range, de TOL bleek samen te hangen met intelligentie en de gebruikte variant van een 

woordfluency-taak was mogelijk te concreet van inhoud en differentieerde om deze reden te 

gering aan het eind van de score-range. 

Alvorens tot de laatste onderzoeksronde over te gaan, werd een tussenstap gemaakt met 

het afnemen van een variant op de WCST, waarin concrete stimulusdimensies werden 

gebruikt (Hoofdstuk 7). De resultaten met deze variant waren overeenkomstig de resultaten 

van de WCST-studie, met dien verstande dat nu alleen een groep LVG-kinderen die niet 

residentieel behandeld werd op de taakvariabele 'aantal behaalde categorieën' een verschil liet 

zien ten opzichte van een groep leeftijdsgenoten met een gemiddelde intelligentie. De WCST-

variant kwam echter ook overeen met de originele taak wat betreft het geringe 

onderscheidende vermogen. De rol van de EF-component Werkgeheugen' zou het positieve 

effect van de concrete stimulusdimensies op het onderscheidend vermogen kunnen hebben 

tenietgedaan. Geconcludeerd werd dat de gehanteerde variant in zijn huidige vorm 
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onvoldoende meerwaarde heeft ten opzichte van de WCST. Er werden suggesties gegeven 

voor verdere aanpassingen van de taak en het uitsplitsen van de relevante taakcondities. 

In een laatste onderzoeksronde werden twee aspecten van sociale cognities bij LVG-

kinderen bestudeerd: Theory-of-mind en perspectiefnemen (Hoofdstuk 8). De 

onderzoeksresultaten wezen uit dat de LVG-kinderen, zowel de residentieel behandelde groep 

als de thuiswonende niet behandelde groep, een achterstand vertoonden op een aantal 

perspectiefneem-taken en dat alleen de niet-behandelde LVG-groep een achterstand liet zien 

op een van de Theory-of-Mind taken (de 'second-order Theory-of-mind' taak). Er moet echter 

een aantal kanttekeningen worden geplaatst van methodologische aard: het onderscheidend 

vermogen van drie van de in totaal zes perspectiefneem-taken en van twee van de drie 

Theory-of-Mind taken bleek te gering. Ook de beperkte antwoordmogelijkheden op de 

Theory-of-Mind taken staan op gespannen voet met betrouwbaarheidseisen. Toch werden met 

deze laatste studie de cognitieve problemen van LVG-kinderen beter zichtbaar. Twee factoren 

werden hierbij verondersteld een rol te spelen: het vermogen mentale representaties te vormen 

(het werkgeheugen), en het vermogen saillante, maar irrelevante informatie te onderdrukken. 

Ook kwam een verschil tussen de residentieel behandelde LVG-kinderen en de niet 

behandelde LVG-kinderen aan het licht, echter in een onverwachte richting. Verondersteld 

werd dat de residentiele groep, waarbij de psychosociale problematiek toch meer aanwezig 

zal zijn dan bij de niet behandelde groep (hoewel dit verschil in psychosociale problematiek 

met de gehanteerde gedragsobservatieschaal niet kon worden aangetoond), op de sociale 

cognitie taken minder zal presteren dan de laatste groep. Het omgekeerde deed zich echter 

voor. Verschillen tussen de beide LVG-groepen in de aard van de cognitieve beperkingen 

(functioneel versus structureel) zouden aan deze bevinding ten grondslag kunnen liggen. 

Ondanks de methodologische complexiteit bij het operationaliseren van sociale cognities 

worden de onderzoeksreusltaten uit deze ronde als bemoedigend beschouwd. Vier van de zes 

perspectiefneem-taken en de TOM-taken hadden gemeenschappelijke variantie, die niet door 

IQ-verschillen wordt verklaard. In hoeverre deze gemeenschappelijke factor met de sociale 

cognitie in het leven van alledag samenhangt moet vervolgonderzoek uitwijzen. Het is daarbij 

van belang de relevante componenten van een complexe vaardigheid als perspectiefnemen 

(mentaal representeren, inhiberen van saillante informatie) afzonderlijk te operationaliseren. 

De afgelegde onderzoeksstappen hebben tot het beeld geleid dat de cognitieve 

deelvaardigheden van LVG-kinderen niet eenduidig samenhangen met het IQ-niveau. Dit 

onderstreept het opnemen van instrumenten in de klinische diagnostische praktijk waarmee 

deze deelvaardigheden kunnen worden gemeten. In de verschillende onderzoeksronden zijn 
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taken gebruikt die soms met enige aanpassingen in de diagnostische praktijk kunnen worden 

ingezet (aandacht, concentratie, executieve functies), dan wel tot vervolgonderzoek aanleiding 

geven (sociale cognities). Om tot een goede keuze te komen van diagnostische tests en taken 

is een goed inzicht in de componenten waaruit cognitieve processen zijn opgebouwd 

onontbeerlijk. Een theoretisch kader als het PASS-model kan hierbij als leidraad dienen. De 

recente en toekomstige ontwikkelingen in beeldvormende (neuroimaging-) technieken zullen 

naar alle waarschijnlijkheid het neuropsychogische onderzoek naar de cognities van LVG-

kinderen nieuwe impulsen geven en tot een beter inzicht leiden in de mogelijkheden van deze 

kinderen. Dit kan de verdere ontwikkeling van een behandelingsgerichte LVG-diagnostiek 

bevorderen. 

10.1. English 

The main targets of the research project that resulted in this thesis were: (i) to get a better 

understanding of the cognitive functions of Mildly Mentally Retarded (MMR) children43 and 

(ii) to collect tests to assess cognitive functions in these children. 

A first step was an evaluation of the definition of MMR (Chapter 1). Problems in two 

domains are central in this definition: (i) intellectual shortcomings and (ii) inadequate social 

adaptive behaviour. In contrast with assessment of the level of intellectual functioning (IQ-

tests) there is a paucity of reliable and valid tests to assess social adaptive functioning. With 

respect to the range of IQ-scores, clinical practice in the Netherlands is rather unique: An IQ-

range between 50 and 85 is used in the special institutions and schools instead of the more 

commonly used 50-70 (or 75) IQ-range. In etiological terms MMR is considered to include 

the lower part of the normal distribution of individual differences, with the same interplay of 

genetic and environmental factors as in the normal range of the distribution. The 

interpretation of the cognitive problems of (M)MR-children in terms of a slower rate of 

development or in terms of deficits underlies a recurrent debate in the research literature. In 

this research project both hypotheses are left open by comparing the task performance of 

MMR-children with that of their contemporaries matched on chronological age and of those 

matched on mental age. The selection of the cognitive domains in this research project was 

inspired by a neuropsychological theoretical framework: the 'Planning-Attention-

Simultaneous-Successive (PASS) model of Das, Naglieri, and Kirby (1994). This model has 

proven useful in respect to the assessment and treatment of cognitive problems in the field of 

(mild) mental retardation. Clinical experience led to an emphasizing of attentional processes 
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and executive functioning (the first and third functional units in the PASS-model 

respectively). For the same reason the domain of executive functioning was extended to 

include social cognition. 

A review of the research literature on cognitive functions was the next step in this 

research project (Chapter 2). This review yielded the following conclusions: (i) an IQ-score 

has limited value in predicting the relative strengths and weaknesses of MMR-children; (ii) 

specific cognitive problems of MMR-children seem to be related to higher order cognitive 

problems (executive functions; social cognition). 

The third step in this research project was an analysis of available diagnostic data on 

MMR-children (Chapter 3). The results of this analysis were in line with the conclusions of 

the previous chapter. Moreover, there are grounds to question the measurement equivalence 

of the Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) and the Wechsler Adult Intelligence 

Scale (WAIS).44 Likewise the clinical value of widely used factor schemes such as 

Bannatyne's (1974) and Kaufman's (1976) is questioned. Ottem's scheme (1999), based on 

underlying cognitive processes, is presented as a promising alternative. The analysis of the 

data on specific cognitive tests showed discriminative power in six task variables to 

differentiate IQ-level groups, independent of IQ. Executive functions were suggested to be 

the unifying component of these task variables. 

The results of the first three steps in this research project led to the following 

conclusions: (i) one must not rely on IQ-tests to assess underlying cognitive processes in 

MMR-children; (ii) the studies of specific cognitive functions of MMR-children are scant and 

the results are equivocal; (iii) a major part of the specific cognitive problems of MMR-

children lead back to problems in executive functioning; (iv) (supplementary) there are barely 

any norm based tests available to assess cognitive functions in MMR-children. These 

conclusions led to the fourth step in the research project: the study of specific cognitive 

functions in MMR-children. 

Two pilot studies were performed on selective attention and memory search processes 

(Chapter 4). In both studies the similarities between the results of the MMR-groups and those 

of the control groups (children of the same chronological age with average IQ's) with respect 

to the speed of their task performance were striking. The groups did differ in the accuracy of 

their performance: on average the MMR-groups (especially the boys) made more errors than 

43 For MMR-children one should read MMR-children and youngsters. 
44 Of the recently released Dutch adaption of the WAIS-IH no data were yet available. 
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the control groups. These findings were taken as suggestive of metacognitive problems in the 

MMR-children. The following study was an elaboration of the pilot study on selective 

attention (Chapter 5). New task conditons were introduced to incite higher order attentional 

processes. The results suggested that MMR-children in comparison with intellectually 

average control children, made less use of categorical information to guide their attentional 

processes and are more distracted by irrelevant stimuli at a wide distance from the relevant 

central stimulus. The MMR-children were less accurate in their overall task performance, 

which was in line with the results of the pilot studies, but they were also slower than the 

control children on the new task. 

Executive functions (EF) were the central theme in the following study (Chapter 6). 

Contrary to expectations the task performance of the MMR-children on three classical EF-

tasks (the Wisconsin Card Sorting Task, WCST; the Tower-of-London, TOL; a word fluency 

task) was barely inferior to that of their contemporaries with average IQ's. Only on one 

(WCST) task variable was the performance of the MMR-group at mental age level. Although 

these results are contrary to what was suggested by the previous results and the conspicuous 

shortcomings of MMR-children in their daily life functioning, the research literature reports 

similar findings. A common explanation is that laboratory tasks are not always suitable to 

detect daily life EF-problems. The structure of EF-tasks could nullify specific EF-

characteristics. With the inclusion of social cognition tasks in the last study of this research 

project an attempt was made to enhance the real-life quality of the experimental conditions. 

However, because of a number of methodological flaws in the EF-task used (ceiling effects 

with the WCST and the word fluency task and a construct validity problem with the TOL) an 

intermediate study was performed (Chapter 7). In this study a variant of the WCST, with less 

abstract stimulus dimensions, was administered. The surplus value of the WCST-variant was 

small. This suggested that the possible positive effects of the concrete stimulus dimension on 

the task performance were undone by a higher load on working memory of the task. 

Suggestions for further task adjustments were made. 

In the last study two aspects of social cognition in MMR-children were examined: 

Theory-of-mind (TOM) and perspective taking (Chapter 8). Two groups of MMR-children (a 

group receiving residential treatment and a non-residential group) had a lower performance 

level on four out of six perspective taking tasks. For only the non-residential MMR-group a 

second-order TOM-task was an obstacle. A number of methodological comments was made: 

the differentiating power of three out of six perspective taking tasks and of two out of three 

TOM-tasks turned out to be too small and the reliability of the TOM-tasks was questioned. 
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Nevertheless the cognitive problems of MMR-children came more into sight in this last study. 

Two EF-components were hereby suggested to have played a role: the ability to form mental 

representations (working memory) and the ability to inhibit salient but irrelevant information. 

An unexpected result was the lower performance of the non-residential MMR-group in 

comparison with the residential MMR-group on the social cognition tasks. Assuming a higher 

rate of psychosocial problems in the residential MMR-group, a reversed pattern in social 

cognition task performance between the MMR-groups was expected, although this higher rate 

of problems did not show as higher scores on a behavioural observation scale. Differences in 

type of cognitive limitations (functional versus structural) between both groups were brought 

forward as a possible explanation. Despite the methodological complexities involved in the 

assessment of social cognition the results of this last study are encouraging. Four perspective 

taking tasks and the TOM-tasks shared variance, independent of IQ. The relation of this 

common factor with 'real life' sociale cognition has yet to be demonstrated. It is thereby 

recommended to differentiate and isolate the relevant components of social cognition (mental 

representation, inhibition of salient information). 

From the studies comprising this research project a picture emerged in which the 

relation between the IQ-level of a MMR-child and its specific cognitive functions is not 

unequivocal (Chapter 9). The assessment of those specific cognitive functions with specific 

diagnostic instruments is therefore strongly recommended. Some of the instruments, 

occasionally requiring adaptations, that were used in the various studies in this project have 

relevance for the clinical practice (in the domains of attention, concentration and executive 

functions). Some instruments need further development and follow-up research (social 

cognition tasks). The value of a theoretical framework (e.g. the PASS-model) to gain insight 

in the complex interplay of the various components involved in cognitive processes, is 

beyond dispute. This should guide the selection and development of the instruments for 

diagnostic assessment. Recent and future developments in the field of neuroimaging 

techniques can further stimulate neuropsychological research on the cognitive apparatus of 

MMR-children, leading to a better understanding of the possibilities of these children and a 

narrowing of the gap between assessment and treatment. 
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