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SAMENVATTING G 

Eenn van de makkelijkst te repliceren effecten in de cognitieve psychologie is dat 
dee reactiesnelheid bij het volwassen worden toeneemt en weer afneemt bij het 
ouderr worden. Dit consistente patroon wordt geobserveerd bij allerlei verschillende 
snelheidstaken,, van de eenvoudigste druk-zo-snel-als-je-kan-taken tot taken die zeer 
complexee cognitieve vaardigheden vereisen zoals mentale rotatietaken. Het feit dat dit 
effectt op zoveel verschillende taken wordt gevonden, wordt vaak aangehaald om aan 
tee tonen dat er een globaal mechanisme aan ten grondslag ligt. Kail and Salthouse 
(1994)) formuleerden de kloksnelheidmetafoor, afgeleid van de populaire vergelijking 
tussenn de hersenen en computers. De kloksnelheid van de hersenen zou worden 
beïnvloedd door leeftijd en daardoor zouden alle elementen waaruit een taak bestaat 
opp eenzelfde, gegeneraliseerde wijze beïnvloed worden. De relatieve duur van elk 
vann de processen wordt echter constant verondersteld, omdat dezelfde elementen 
tenn grondslag liggen aan de taak, ongeacht de leeftijd van de proefpersoon die hem 
uitvoert. . 

Inn dit proefschrift is getracht de invloed van leeftijd op executieve controleprocessen 
tee verduidelijken. In de inleiding worden executieve controleprocessen gedefinieerd als 
functiess die verantwoordelijk zijn voor de organisatie en het controleren van meer gespe-
cialiseerdee cognitieve processen. Deze functies zijn bijvoorbeeld betrokken bij het de-
tecterenn van fouten, het onderdrukken van afleidende, niet relevante input, het prepareren 
voorr een nieuw uit te voeren taak en het integreren van de context bij de evaluatie van 
eenn stimulus. Executieve functies, of cognitieve controlefuncties, zijn belangrijk voor een 
persoonn bij het aanpassen van het gedrag aan wisselende taakomstandigheden. De oorsprong 
vann onze intresse in executieve processen ligt bij de Wisconsin Card Sorting Test (WCST). 
Dezee test wordt gebruikt om mensen met hersenletsel te diagnostiseren. Mensen die een let-
sell  hebben aan een specifiek gedeelte van de hersenen (prefrontaal) hebben erg veel moeite 
dezee taak uit te voeren. Met name de executieve controleprocessen worden verondersteld 
aangetastt te zijn bij deze patiëntengroep. Kinderen en ouderen blijken echter ook slechter te 
scorenn op deze taak dan jonge volwassenen. Wij hebben geprobeerd aspecten van deze taak 
tee identificeren die relevant zijn voor de leeftijdgerelateerde verschillen in flexibel gedrag. 
Hiervoorr zijn verschillende taken geconstrueerd die inhoudelijke overeenkomsten hebben 
mett de WCST. 

Err bestaat brede consensus over het feit dat neuro-anatomisch gezien het verouder-
ingsprocess modulair verloopt. In hoofdstuk 1 staat een overzicht van recente literatuur over 
hett hiërarchische patroon dat hersenontwikkeling en hersenveroudering kenmerkt. Phillips 



-118-- Samenvatting g 

andd Delia Sala (1998) hebben een review geschreven over de veroudering van het brein en 
concludeerdenn dat alleen functies die dorsolateraal prefrontaal gelocaliseerd zijn langzamer 
wordenn uitgevoerd als men ouder wordt. Orbitofrontale gebieden blijken relatief gespaard. 
Ditt wijst erop dat zelfs binnen de prefrontale cortex een hiërarchisch patroon bestaat in 
dee ontwikkeling. Tucker et al. (1995) beschrijven anatomische veranderingen die duiden 
opp 'dual evolutionary origins of the frontal cortex', hetgeen wijst op differentiële trends in 
dee ontwikkeling van de dorsolateral en de orbitofrontale gebieden binnen de prefrontale 
cortex. . 

Zoalss gezegd bestaan er twee tegengestelde theorieën over leeftijdgerelateerde vertrag-
ing.. De eerste wordt de "global speed hypothesis"genoemd en is gebaseerd op de klok-
snelheidmetafoor.. De tweede wordt de "specific loss hypothesis"genoemd en gaat uit van 
modulaire,, functieafhankelijke vertraging. Beiden hebben nieuwe inzichten opgeleverd over 
dee aard van de leeftijdgerelateerde snelheidsveranderingen binnen het cognitieve systeem. 
Inn hoofdstuk 2 worden deze twee theorieën getoetst in één enkelvoudige empirische studie. 
Inn deze studie wordt bekeken of leeftijd invloed heeft op de snelheid waarmee proefpersonen 
complexe,, executieve controletaken uitvoeren, als we de snelheid waarmee eenvoudige 
takenn worden uitgevoerd uitpatialiseren. Dit wordt bewerkstelligd met behulp van MAN-
COVA,, met de gemiddelde reactiesnelheid op de executieve controletaken als afhankelijke 
variabelee en de reactiesnelheid op eenvoudige taken als covariaat. Deze analyse laat een 
gedifferentieerdd patroon zien: Bij kinderen blijkt de reactietijd op complexe taken volledig 
tee verklaren uit de snelheid waarmee ze eenvoudige taken uitvoeren, maar bij ouderen 
blijk tt een groot deel van de vertraging op complexe taken onafhankelijk van de snelheid 
opp simpele taken te zijn. Bij kinderen lijk t er dus inderdaad één enkelvoudige factor te zijn 
diee de vertraging tot gevolg heeft (kloksnelheid), bij ouderen lijk t een meer gedifferentieerd 
patroonn aanwezig. Bij onze oudere proefpersonen blijken executieve controlefuncties meer 
vertraagdd dan zou kunnen worden verondersteld op basis van eenvoudige taken. 

Hett differentiële patroon van de vertraging tussen kinderen en ouderen geeft aan dat de 
gebruiktee methode gevoelig is voor globale en specifieke verouderingstrends. Als MAN-
COVAA niet het onderscheidend vermogen zou bezitten om een van de beide hypothesen te 
verwerpen,, zou voor beide groepen dezelfde conclusie moeten worden getrokken. Dit is hier 
duss niet het geval; MANCOVA blijkt onderscheid te kunnen maken tussen de globale en de 
specifiekee leeftijdgerelateerde snelheids veranderingen. In hoofdstuk 2 wordt aangetoond 
datt deze variantieanalytische procedure de voorkeur geniet boven regressiemethoden zoals 
BrinleyBrinley Analyse. We hebben de reactietijden van onze proefpersonen direct getest met 
behulpp van een model, waarin we zowel globale als specifieke vertraging hebben kunnen 
modellerenn en toetsen. Dit model staat afgebeeld in figuur 2.2 en blijkt de reactietijden 
vann alle groepen goed te beschrijven. Adolescenten en jong-volwassenen blijken niet 
vann elkaar te verschillen op perceptuele en motorsnelheid, noch op de executieve con-
trolesnelheid;; op vijftien jarige leeftijd heeft de efficiëntie van de informatieverwerking het 
niveauu van jong-volwassenen bereikt. Kinderen onder de vijftien jaar verschillen alleen 
opp perceptuele en motorsnelheid van adolescenten en jong-volwassenen. Zoals we al bij 
dee MANCOVA-resultaten signaleerden, wijzen deze resultaten op één globale factor die 
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dee leeftijdgerelateerde verandering in snelheid van informatieverwerking kan verklaren: een 
kloksnelheidverandering.. Ouderen verschillen niet alleen op deze globale snelheidsindicator 
vann jong-volwassenen en adolescenten, maar bovendien ook nog op de executieve controle. 

Dee Wisconsin Card Sorting Test (WCST) is een complexe taak die veel verschillende 
cognitievee functies veronderstelt. Om vast te stellen waarom ouderen en kinderen meer 
moeitee hebben met het uitvoeren van deze en soortgelijke taken werd deze taak opgesplitst 
inn functionele componenten. In hoofdstuk 3 van dit proefschrift is dit nader bekeken. We 
hebbenn onderzocht of ouderen beter presteren op de taak als specifieke cues aangeven 
datt er gewisseld moet worden tussen de te gebruiken sorteerregels. Als ouderen minder 
perseveratievee fouten zouden maken als gevolg van het aanbieden van deze specifieke 
aanwijzingen,, zou dat erop wijzen dat leeftijdgerelateerde verschillen in snelheid zouden 
wordenn verklaard door problemen van ouderen met de evaluatie van het eigen gedrag en 
niett door het wisselen van de taak zelf of het activeren van andere soorteerregels. De 
resultatenn laten echter zien dat ouderen geen baat hebben bij deze cue. We concludeerden 
hieruitt dat met name het wisselen van sorteerregels bij ouderen gecompromitteerd lijkt te 
zijn.. De oorsprong van de mindere prestatie van ouderen op deze taak wordt verondersteld 
gerelateerdd te zijn aan het wisselen tussen taakinstructies zelf. 

Ditt taakwisselen is in een meer experimenteel gecontroleerde wijze onderzocht in de 
lateree hoofdstukken van dit proefschrift (hoofdstukken 4 en 5). Stuss et al. (1995) hebben 
all  voorgesteld dat het taakwissel-paradigma beter geschikt is voor onderzoek naar cognitive 
flexibiliteitflexibiliteit  dan sorteertaken. Zij stelden vast dat taakwissel-taken een beroep doen op de 
relevantee aspecten van sorteertaken, onder andere regelwisselingen, flexibiliteit en inhibitie. 
Hett taakwissel-paradigma is gebruikt in hoofdstuk 4 van dit proefschrift. Bij een groep 
proefpersonen,, in leeftijd variërend van jong volwassen en bejaard, is een taakwissel-taak 
afgenomenn om zo de efficiëntie van het taakwisselen te onderzoeken. We gaan ervan uit 
datt leeftijd een mediërende factor is in deze efficiëntie. De belangrijkste uitkomst van 
dezee studie is dat we de invloed van leeftijd op blokken waarin niet en blokken waarin wel 
gewisseldd moet worden van elkaar verschilt. In blokken waar niet gewisseld moet worden 
tussenn verschillende taken bestaat er een lineair verband tussen leeftijd en reactiesnelheid. 
Inn blokken met wisselingen blijkt het verband exponentieel. Dit laatste geldt zowel voor de 
trialss waarin wel als de trials waarin niet gewisseld moest worden. Op deze wijze hebben 
wee aangetoond dat het effect van leeftijd bij het ouder worden steeds groter wordt voor 
takenn waar adaptieve controle bij vereist is. Dit is al eerder gevonden in de literatuur (bv. 
Cerellaa and Hale, 1994), maar wij waren in staat een dissociatie aan te tonen tussen simpele 
reactietijdentakenn en taken die cognitieve flexibiliteit veronderstellen. 

Ookk in hoofdstuk 5 is het taakwissel-paradigma gebruikt. Hier hebben we covari-
antieanalysee gebruikt om de leeftijdgerelateerde vertraging van het taakwisselen te vergeli-
jkenn met de leeftijdgerelateerde vertraging in enkelvoudige taken, nu bij kinderen. We 
hebbenn verschillende afhankelijke maten van het taakwisselen berekend en deze geat-
tribueerdd aan verschillende, onderscheidbare cognitieve processen. Switching costs zijn 
dee verschillen in reactiesnelheid tussen enkelvoudige blokken en taakwissel-blokken. Ze 
zijnn op te delen in shift costs en mixing costs. Shift costs zijn de reactietijdverschillen 
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tussenn trials in taakwissel-blokken waarin wél of juist niet gewisseld moest worden. Mixing 
costss zijn reactietijdverschillen tussen pure blokken, en die trials uit een taakwissel-blok, 
waaropp ook niet gewisseld hoefde te worden. Om de leeftijdgerelateerde effecten op wis-
selsnelheidd te testen tegen perceptuele- en motorsnelheid, werd de snelheid op een simpele 
reactietijdentaakk als covariaat opgevoerd in de analyse. De leeftijdseffecten op shift costs 
blijkenn deels te onderscheiden van deze perceptuele- en motorsnelheid; de interactie tussen 
leeftijdsgroepp en het type trial bleef significant na de controle op 'basissnelheid'. Shift costs 
lijkenn meer door leeftijd beïnvloed dan mixing costs. De leeftijdgerelateerde vertraging van 
kinderenn in taakwissel-taken is deels onafhankelijk van de ontwikkeling van perceptuele en 
motorvaardigheden.. Wij wijten deze resultaten aan een onderontwikkeld inhibitoir apparaat 
inn hoofdstuk 5 (zie ook Bjorklund and Kipp-Harnishfeger, 1990; Dempster, 1992, 1993; 
vann der Molen, 2000). Deze resultaten zijn in overeenstemming met de literatuur over 
leeftijdseffectenn op taakwissel-taken (Cepeda et al., 2001). In het onderzoek van Cepeda 
ett al., bleken kinderen geen baat te hebben bij het langer maken van de tijd tussen twee trials. 
Ditt wordt geassocieerd met de tijd die de vorige trial krijgt om uit te doven (als gevolg van 
inhibitie).. Kinderen hadden net zoveel baat als jong-volwassenen bij een verlenging van de 
tijdd tussen de cue en de stimulus, geassocieerd met preparatieprocessen. 

Conclusie e 

Dee centrale vraag die wordt beantwoord in dit proefschrift is of executieve controlefuncties 
eenn onderscheidbare ontwikkeling doormaken gedurende het ouder worden, zowel bij 
kinderenn als bij ouderen (life-span). In de individuele empirische hoofdstukken wordt deze 
vraagg met behulp van verschillende statistische technieken aangepakt. Het gebruik van 
dezee technieken is noodzakelijk om vast te kunnen stellen of executieve controleprocessen 
eenn andere ontwikkeling doormaken dan andere (perceptuele- en motor) processen. In 
allee hoofdstukken is de speciale rol van de executieve processen vastgesteld en is het 
onderscheidendee vermogen van de verschillende gebruikte technieken beschreven. We 
hebbenn de leefstijdsgerelateerde veranderingen in de snelheid van informatieverwerking 
bekekenn vanuit een neurocognitief uitgangspunt. We hebben kunnen aantonen dat leefti-
jdgerelateerdee veranderingen in het centrale zenuwstelsel van belang zijn voor de snelheid 
waarmeee functies die hierin geïmplementeerd zijn worden uitgevoerd. De resultaten van 
dee onderzoeken die in dit proefschrift zijn gedocumenteerd kunnen worden gezien als 
convergerendd bewijs voor de specific loss hypothese zoals die is geformuleerd in hoofdstuk 
1.. Deze hypothese voorspelt specifieke leeftijdgerelateerde snelheidsveranderingen bij taken 
diee een beroep doen op executieve controlefuncties (die in de literatuur in het prefrontale 
gedeeltee van de hersenen worden verondersteld). Een belangrijk nieuw element in deze 
hypothesee die wordt toegevoegd in de hier beschreven onderzoeken is het geobserveerde 
verschill  in reactietijdpatronen van kinderen en ouderen. Het aangrijpingspunt van de leefti-
jdgerelateerdee snelheidsveranderingen is verschillend voor kinderen en ouderen. Hoewel er 
oppervlakkigg gezien overeenkomsten zijn in de leefstijdsgerelateerde veranderingen binnen 
hett centrale zenuwstelsel van kinderen en bejaarden, blijkt het effect van deze veranderingen 



-121--

kwalitatieff  verschillend te zijn voor deze groepen afzonderlijk. 
Dezee verschillen kunnen worden verklaard door kwalitatieve verschillen bij het uitvoeren 
vann enkelvoudige taken, die bij kinderen wellicht ook een beroep doen op executieve 
controleprocessen,, en bij ouderen autonoom kunnen worden uitgevoerd en/of biologische 
verschillenn op een meer specifiek niveau, bv. de rol van dopamine in de inhibitoire 
mechanismen. . 
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