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Working memory and neurodevelopmental disorders 
Alloway, T.P., S.E. Gathercole 
Hove: Psychology Press. 2006 
306 pagina’s 
 
In dit boek onder redactie van de psychologen Tracy Alloway en Susan Gathercole wordt de 
stand van zaken gepresenteerd omtrent de rol die werkgeheugenproblemen spelen in 
ontwikkelingsstoornissen. Het lijstje besproken stoornissen is indrukwekkend en omvat 
leesproblemen (zowel woordherkennings- als woordbegripsproblemen), rekenstoornissen, 
Specific Language Impairment (SLI), motorische coördinatiestoornissen, Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder (ADHD), autisme, Down syndroom en Williams syndroom. De 
hoeveelheid werkgeheugenmodellen die aan bod komt, is helaas minder indrukwekkend en 
blijft voornamelijk beperkt tot het componentenmodel van Baddeley en collega’s. Dit model 
bestaat uit een verbaal korte-termijngeheugen (vaak de fonologische loop genoemd), een 
visueel-ruimtelijk korte-termijngeheugen (het visueel-ruimtelijke schetsblok), en een 
executief centrum. In de meest recente versie van het model is daar een episodisch geheugen 
bijgekomen; deze vormt een link tussen het executieve centrum en het lange-
termijngeheugen. Het visueel-ruimtelijke korte-termijngeheugen wordt soms nog opgedeeld 
in een visuele en een ruimtelijke component of een statische en een dynamische component. 
Verder wordt er vaak een onderscheid gemaakt tussen simpele taken voor het werkgeheugen 
(alleen opslaan) en complexe taken voor het werkgeheugen (opslaan en bewerken). Het 
executieve centrum blijft een relatief vaag omlijnd begrip in dit model, hoewel hier recent wel 
verbetering in gekomen is. Zo zouden onder andere monitoren, inhibitie en reviseren functies 
zijn van het executieve centrum. 

Het komt dus ook eigenlijk niet als een verrassing dat Alan Baddeley het voorwoord 
voor dit boek geschreven heeft. Voor hem reflecteert het boek het belang van een cognitief 
perspectief op leerproblemen. Daarnaast benadrukt hij de mogelijke rol van werkgeheugen bij 
het verklaren van leerproblemen, en andersom, de rol van specifieke leerproblemen bij het 
beter leren begrijpen van het werkgeheugen. Volgens Tracy Alloway (die een kort inleidend 
hoofdstuk voor haar rekening neemt) dient dit boek vanuit een klinisch perspectief allereerst 
om de diagnostiek van leerproblemen te ondersteunen. Maar ook verzamelt het boek 
methodes om werkgeheugen te onderzoeken in verscheidene klinische populaties, en probeert 
het vast te stellen hoe de bijdrage van het werkgeheugen aan leerproblemen gescheiden kan 
worden van de bijdrage van algemenere cognitieve vaardigheden. 
 
Het boek begint bij kinderen met leesstoornissen. Opvallend is dat, terwijl aan alle stoornissen 
een enkel hoofdstuk gewijd wordt, leesstoornissen als uitzondering maar liefst in vier 
hoofdstukken aan bod komen. Gelukkig behandelt elk hoofdstuk het thema wel vanuit een 
ander perspectief. Susan Pickering, en Richard Wagner en Andrea Muse hebben het 
bijvoorbeeld voornamelijk over dyslexie (woordherkenningsproblemen), terwijl Rose 
Vukovic en Linda Siegel het over zogenoemde poor comprehenders hebben: kinderen met 
woordbegripsproblemen, maar zonder woordherkenningsproblemen. En Lee Swanson spreekt 
over kinderen met reading disabilities; de definitie die hij hiervan geeft, omvat zowel 
kinderen met woordherkenningsproblemen als kinderen met woordbegripsproblemen. De 
verschillende bevindingen en bijbehorende interpretaties die in deze vier hoofdstukken 
gepresenteerd worden, spreken elkaar dan ook niet noodzakelijkerwijs tegen. Kinderen met 
woordherkenningsproblemen lijken een specifiek tekort in het verbaal korte-termijngeheugen 
te hebben (bijvoorbeeld vastgesteld met behulp van een nonwoordrepetitietaak, een taak 
waarvan Wagner en Muse uitgebreid de waarde bespreken). Pickering laat zien dat veel van 
deze kinderen ook moeite hebben met verbaal complexe werkgeheugentaken zoals backward 



digit recall (het van achter naar voren herhalen van reeksen van cijfers). Hieraan gerelateerd 
laten de meta-analyses van Swanson zien dat kinderen met leesstoornissen moeite met het 
verdelen van aandacht hebben, met het onderdrukken van irrelevante informatie, en met het 
tegelijkertijd opslaan en verwerken van verbale en visueel-ruimtelijke informatie. Vukovic en 
Siegel laten zien dat werkgeheugen een belangrijke factor is in het voorspellen van 
woordbegrip bij normaal ontwikkelende kinderen en bij kinderen met een achterstand in 
woordbegrip. In deze laatste groep loopt de ontwikkeling van elementaire fonologische 
vaardigheden op jongere leeftijd ook achter, maar dit wordt later ingelopen. Deze bevinding 
benadrukt het belang van een ontwikkelingsperspectief en het doen van longitudinale studies. 
Vukovic en Siegel leggen tot slot nog een groot probleem bloot: het algemene taalniveau van 
kinderen met woordbegripsproblemen is ook zwak, wat de richting van het oorzakelijk 
verband tussen woordbegrips- en werkgeheugenproblemen moeilijk maakt vast te stellen. 
 Na vier hoofdstukken over kinderen met leesstoornissen, gaat Maria Passolunghi 
verder met kinderen met rekenstoornissen. Problemen met het visueel-ruimtelijke 
werkgeheugen zijn vaak aangetoond bij deze kinderen en ook voor normaal ontwikkelende 
kinderen lijkt visueel-ruimtelijk werkgeheugen een voorspellende factor van bepaalde 
rekenvaardigheden. Volgens Passolunghi zijn de voornaamste problemen van kinderen met 
rekenstoornissen echter problemen met verbaal complexe werkgeheugentaken en problemen 
met executieve functies zoals inhibitie en updaten. Hierin vertonen ze dus veel parallellen met 
kinderen met leesstoornissen. 
 Lisa Archibald en Susan Gathercole bespreken kinderen met SLI. SLI is berucht om 
veronderstelde primaire tekorten in het verbaal korte-termijngeheugen (ook bij deze kinderen 
vaak vastgesteld met behulp van nonwoordrepetitietaken). Archibald en Gathercole 
benadrukken dat dit echter niet het hele verhaal kan zijn. Zo lijken kinderen met SLI beter te 
scoren op een word list recall taak (het herhalen van reeksen van woorden) dan op een 
nonwoordrepetitietaak, terwijl verondersteld wordt dat beide taken een beroep doen op het 
verbaal korte-termijngeheugen. Ook scoren deze kinderen relatief laag op verbaal complexe 
werkgeheugentaken (zoals listening recall, waarbij het kind een waarheidsvraag over elke zin 
moet beantwoorden en na de hele serie het laatste woord van elke zin moet herhalen) 
vergeleken met visueel-ruimtelijke werkgeheugentaken. Wat bijzonder interessant is aan dit 
hoofdstuk, is dat de auteurs aandacht besteden aan de implicaties van 
werkgeheugenproblemen voor het onderwijs en aan mogelijke strategieën om leerprocessen te 
ondersteunen door de opslag- en/of verwerkingskosten laag te houden. 
 Tracy Alloway bespreekt kinderen met motorische coördinatiestoornissen. 
Waarschijnlijk vanwege de sterke relatie tussen visueel-ruimtelijke coördinatie en motorische 
vaardigheden hebben deze kinderen vooral problemen met visueel-ruimtelijke complexe 
werkgeheugentaken. Onderzoek van Alloway en collega’s laat echter zien dat kinderen met 
motorische coördinatiestoornissen op allerlei werkgeheugentaken laag scoren (lager dan 
verwacht op basis van leeftijd, maar hoger dan de score op de visueel-ruimtelijke complexe 
werkgeheugentaken). 

In de laatste vier hoofdstukken staan respectievelijk kinderen met ADHD, autisme, 
Down syndroom en Williams syndroom centraal. ADHD wordt van deze vier stoornissen 
misschien wel het duidelijkst geassocieerd met werkgeheugenproblemen. Verscheidene 
theorieën over ADHD gaan uit van primaire tekorten in het verbaal werkgeheugen of in de 
executieve functies (vaak specifiek de inhibitie). Het hoofdstuk van Steve Roodenrys laat 
echter zien dat als puntje bij paaltje komt, er maar weinig studies zijn die specifieke 
problemen met visueel-ruimtelijk dan wel verbaal werkgeheugen aantonen. Problemen met 
executieve functies worden wel vaak gevonden, hoewel het niet duidelijk is of de problemen 
die bij updaten, plannen en switchen gevonden worden, niet ook toegeschreven kunnen 
worden aan de problemen met die andere executieve functie, inhibitie. 



 Net zoals over ADHD, zijn er ook over autisme theorieën ontwikkeld die een tekort in 
executieve functies veronderstellen (bijvoorbeeld in cognitieve flexibiliteit en planning). Als 
gevolg hiervan is het werkgeheugen bij kinderen met autisme ook onderwerp van onderzoek 
geworden. Sylvie Belleville, Édith Ménard, Laurent Mottron en Marie-Claude Ménard 
bespreken dit onderzoek en komen tot de conclusie dat er alleen duidelijke evidentie voor 
problemen met specifieke executieve functies is (bijvoorbeeld switchen), en dan alleen op 
bepaalde taken. Wel lijken high-functioning autistische kinderen een extra sterk ontwikkeld 
verbaal korte-termijngeheugen te hebben. 
 Van kinderen met Down syndroom is bekend dat ze relatief slecht scoren op verbaal 
korte-termijngeheugentaken. Cristopher Jarrold, Harry Purser en Jon Brock proberen hier de 
verklaring voor te vinden. Auditieve en articulatorische problemen bieden in elk geval geen 
verklaring, net zo min als het algemene lage taalniveau van deze kinderen. Verder suggereren 
studies die keken naar positie-effecten in word list recall taken dat eerder de fonologische 
opslag dan de fonologische verwerking problematisch is voor deze kinderen. Interessant is, 
dat scores op verbaal korte-termijngeheugentaken niet gerelateerd lijken te zijn aan de grootte 
van de woordenschat (in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij kinderen met SLI). Het is dus 
mogelijk dat kinderen met Down syndroom bepaalde compensatiestrategieën gebruiken bij 
het leren van nieuwe woorden. 
 De laatste klinische populatie die aan bod komt in dit boek zijn kinderen met Williams 
syndroom. Deze kinderen staan bekend om een sterke discrepantie tussen verbale en visueel-
ruimtelijke vaardigheden. Melissa Rowe en Carolyn Mervis laten zien dat deze discrepantie 
ook terug te vinden is in scores op verschillende werkgeheugentaken, en dat vooral problemen 
met het visueel-ruimtelijke korte-termijngeheugen consistent gevonden worden bij kinderen 
met Williams syndroom. Interessant is nog dat voor deze populatie een relatief sterke relatie 
tussen verbaal werkgeheugen en taalontwikkeling gevonden wordt, sterker dan in normaal 
ontwikkelende kinderen. Rowe en Mervis suggereren dat dit zou kunnen komen doordat 
kinderen met Williams syndroom sterker op hun verbaal werkgeheugen (dat bij deze kinderen 
relatief sterk ontwikkeld is) leunen in de taalontwikkeling. 
 
Alle hoofdstukken zijn ongeveer volgens hetzelfde stramien opgebouwd. Eerst volgt een 
klinische beschrijving van de stoornis. Dan volgt een beschrijving van de verschillende 
componenten van het werkgeheugen (omdat bijna alle hoofdstukken het model van Baddeley 
en collega’s als uitgangspunt nemen, wordt dit op den duur wel een beetje veel van hetzelfde). 
Vervolgens worden studies naar werkgeheugen in die bepaalde klinische populatie besproken. 
Stuk voor stuk zijn de hoofdstukken voornamelijk als overzichtsartikelen te beschouwen met 
een grote hoeveelheid aan referenties. Toch zijn het ook weer niet echte overzichtsartikelen 
omdat de (veelal zeer recente) studies van de schrijvers zelf duidelijk centraal staan in elk 
hoofdstuk. Doordat er zoveel studies besproken worden, zijn de beschrijvingen per studie erg 
beknopt en dit maakt de hoofdstukken heel compact. Zeker omdat alle hoofdstukken op 
dezelfde manier opgebouwd zijn, had ik eigenlijk wel een afsluitend, samenvattend hoofdstuk 
verwacht. Maar dat ontbreekt, en dat vind ik ronduit zonde, omdat de veelheid aan besproken 
studies de lezer het zicht op het geheel soms ontneemt. Ik had zelf wel behoefte aan een 
dergelijk samenvattend hoofdstuk waarin nog eens op een rijtje wordt gezet welke 
componenten van werkgeheugen voor welke stoornissen een probleem vormen en wat dit zou 
kunnen betekenen. Laat ik hier zelf dus maar een voorzichtige poging wagen. 
 
Voor sommige stoornissen komt het vinden van problemen met bepaalde componenten van 
het werkgeheugen niet helemaal als een verrassing. Zo is het van kinderen met Williams 
syndroom bekend dat ze beperkte visueel-ruimtelijke vaardigheden hebben. Een tekort in de 
visueel-ruimtelijke component van het werkgeheugen lijkt dan gemakkelijk verklaard. En de 



sterke relatie tussen visueel-ruimtelijke coördinatie en motorische vaardigheden maakt dat een 
tekort in het visueel-ruimtelijke werkgeheugen bij kinderen met motorische 
coördinatiestoornissen ook niet zo opmerkelijk is. Op een iets abstracter niveau lijkt een 
dergelijke redenering op te gaan voor de problemen met het visueel-ruimtelijke werkgeheugen 
bij kinderen met rekenstoornissen (rekenvaardigheid is ook in normaal ontwikkelende 
kinderen verbonden aan ruimtelijk inzicht). En zo lijkt er ook een directe relatie gelegd te 
kunnen worden tussen aandachtstekorten en/of hyperactiviteit en impulsiviteit bij kinderen 
met ADHD aan de ene kant en functies van het executieve centrum (i.c. inhibitie) aan de 
andere kant. De richting van deze relatie is echter onduidelijk (het bekende kip-of-het-ei-
verhaal). Voor andere stoornissen is er niet gemakkelijk een dergelijk direct verband te leggen 
(bijvoorbeeld Down syndroom en autisme). Tot slot geldt voor sommige stoornissen dat 
kinderen uitvallen op meerdere werkgeheugencomponenten. Bijvoorbeeld op verschillende 
executieve functies (inhibitie en updaten, zoals bij kinderen met een rekenstoornis), op 
verbaal of visueel-ruimtelijk simpel en complex werkgeheugen (zoals bij kinderen met SLI), 
of juist op complexe werkgeheugentaken onafhankelijk van de modaliteit (zoals bij sommige 
kinderen met een leesstoornis). 

Het boek toont aan dat verscheidene componenten van het werkgeheugen meer of 
minder selectief aangetast kunnen worden in verschillende ontwikkelingsstoornissen. Ook 
toont het boek aan dat werkgeheugenproblemen een belangrijke plaats innemen in het bepalen 
van de cognitieve profielen van deze stoornissen. Verscheidene stoornissen zouden zelfs van 
elkaar onderscheiden kunnen worden louter op basis van scores op subtesten van bijvoorbeeld 
de WMTB-C (Working Memory Test Battery for Children; Pickering & Gathercole, 2001). 
Het boek kan op deze manier zonder meer als naslagwerk gebruikt worden voor onderzoek 
naar werkgeheugen in klinische populaties. Maar het boek toont ook aan dat er nog veel meer 
onderzoek naar het werkgeheugen als zodanig nodig is. Vooral aan het executieve centrum 
wordt door verschillende onderzoekers op verschillende manieren invulling gegeven. Laten 
we de boodschap van Alan Baddeley in het voorwoord, namelijk het belang van specifieke 
leerproblemen voor het beter leren begrijpen van het werkgeheugen, dus ter harte nemen. Dit 
boek is een eerste stap in de goede richting. 
 
Pickering, S.J., S.E. Gathercole (2001). Working Memory Test Battery for Children. London: 
Psychological Corporation. 
 
Marcel Giezen 
Leerstoelgroep Psycholinguïstiek en Taalpathologie, Universiteit van Amsterdam 
e-mail: m.r.giezen@uva.nl 


