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Executief functioneren (EF) is het ver-
mogen gedachten en handelingen
zodanig te reguleren dat ze doelge-
richt en efficiënt kunnen zijn. EF is

nodig wanneer men een moeilijke of
nieuwe taak uitvoert die voortdurende
bewuste aandacht en inzet vereist,
zoals bij planning en strategisch den-
ken, en ook bij de evaluatie van feed-
back die nodig is voor een flexibele
aanpassing aan de omgeving (Miller
& Cohen, 2001; Zelazo, Muller, Frye
& Marcovitch, 2003). Met andere
woorden: EF maakt het mogelijk

gedrag te organiseren in nieuwe,
onbekende situaties.

Naarmate kinderen ouder worden,
wordt hun gedrag doelgerichter en
efficiënter. De ontwikkeling van EF is
bepalend voor de ontwikkeling van een
breed spectrum aan intelligent en soci-
aal gedrag gedurende het ouder wor-
den (bijvoorbeeld Case, 1985; Flavell,
1971; Siegler, 1983). EF is bijvoorbeeld
gerelateerd aan schoolprestaties, zoals
lees- en rekenvaardigheden (Swanson,
2006), en in meer algemene zin aan
probleemoplossend vermogen (Bay-
liss, Jarrold, Gunn & Baddeley, 2003;
Cowan, Saults & Elliott, 2002) en soci-
aal-emotionele ontwikkeling (Blair,
2003; Eslinger, Flaherty-Craig & Ben-
ton, 2004; Hill & Frith, 2003).

Dit artikel beschrijft een aantal neu-
ropsychologische onderzoeken die
zijn uitgevoerd aan de University of
Northern Colorado (VS) en aan de Uni-
versiteit van Amsterdam. Het voor-
naamste doel van deze onderzoeken
was meer inzicht te verkrijgen in de
ontwikkeling van EF bij kinderen en
jongeren in de leeftijd van 7 jaar tot de
jongvolwassenheid. Eerst wordt kort
het theoretisch kader geschetst.

Een neuropsychologisch perspectief
op executief functioneren
Onderzoek naar EF vindt zijn oor-
sprong in klinisch-neuropsycholo-

De ontwikkeling van executieve
functies tussen kindertijd en
jongvolwassenheid
Mariëtte Huizinga

Voor doelgericht en efficiënt gedrag moet men plannen kunnen
maken en deze plannen ook kunnen uitvoeren. Hierbij wordt een
beroep gedaan op ‘executieve functies’, zoals werkgeheugen, inhibitie
en flexibiliteit. Deze executieve functies maken het mogelijk gedrag
te organiseren in nieuwe, onbekende situaties. Uit eerder neurofysio-
logisch en neurocognitief onderzoek bleek dat executieve functies
vooral gerelateerd zijn aan het voorste gedeelte van de hersenen: de
prefrontale cortex. Uit het hierna beschreven onderzoek kwam een
gedetailleerd patroon naar voren van de ontwikkeling van executieve
functies. Het bleek dat deze al tijdens de kindertijd van elkaar te
onderscheiden zijn en ieder een eigen ontwikkelingsverloop hebben,
sommige zelfs tot ver in de adolescentie. De veronderstelling is dat
het langdurige ontwikkelingsverloop van executieve functies samen-
hangt met de relatief trage rijping van de prefrontale cortex. Dit
impliceert dat aan adolescenten niet dezelfde eisen kunnen worden
gesteld als aan volwassenen. Bovendien zijn deze resultaten belang-
rijk bij de diagnostiek van, en interventies bij, stoornissen die zijn
gerelateerd aan problemen met executieve functies, zoals ADHD,
autisme, schizofrenie en verslaving.
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Afdeling Psychologie, Programmagroep
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gische onderzoeken bij patiënten met
een beschadiging aan het voorste
gedeelte van de hersenen: de prefron-
tale cortex. Dit gedeelte beslaat onge-
veer eenderde van de gehele cortex en
is evolutionair gezien één van de jon-
gere systemen. Deze onderzoeken
laten zien dat prestatie van prefronta-
le-cortexpatiënten op IQ-tests intact is
(bijv. Shallice & Burgess, 1991). De
prestatie is echter beperkt op com-
plexe neuropsychologische EF-tests,
waarvan er twee de meeste aandacht
hebben gekregen, namelijk de Tower
of Hanoi (TOH) (en zijn verre neef de
Tower of London (TOL)) en de Wisconsin
Card Sorting Task (WCST). De TOH is
een vaak gebruikte experimentele
neuropsychologische taak waarbij de
proefpersoon vier schijven van ver-
schillende grootte over drie paaltjes
van gelijke hoogte van een begin- naar
een eindstadium moet verplaatsen.
Dit moet gebeuren in zo min mogelijk
zetten terwijl men zich aan een aantal
regels moet houden (Simon, 1975). Bij
de TOL moet de proefpersoon drie ver-
schillend gekleurde bollen verplaat-
sen over drie paaltjes van verschillen-
de grootte. Ook hier moet een eindsta-
dium worden bereikt in zo min
mogelijk zetten terwijl men zich aan
een aantal regels houdt (Shallice,
1982). Patiënten met schade aan de
prefrontale cortex zijn veelal niet in
staat het doel te bereiken (bijvoorbeeld
Goel & Grafman, 1995; Newman, Car-
penter, Varma & Just, 2003).

Ook de WCST toont beperkingen aan
bij prefrontale-cortexpatiënten. In
deze taak moet de proefpersoon op
basis van feedback per trial een rele-
vante sorteerregel ontdekken uit drie
mogelijke sorteerregels (namelijk sor-
teren op basis van de kleur of de vorm
van de stimulus, of het aantal elemen-
ten waaruit de stimulus bestaat). Na
tienmaal correct te hebben gesorteerd

(bijvoorbeeld op aantal) verandert de
sorteerregel onaangekondigd naar
een andere sorteerregel (bijvoorbeeld
vorm). De proefpersoon moet nu zelf
deze nieuwe (relevante) sorteerregel
ontdekken. Een veelgebruikte maat
van prestatie op de WCST is persevera-
tie, het blijven hangen in de oude, nu
niet meer relevante, sorteerregel
(Grant & Berg, 1948; Heaton, Chelu-
ne, Talley, Kay & Curtis, 1993). Verge-
leken met gezonde proefpersonen
maken patiënten met schade aan de
prefrontale cortex meer perseveratie-
fouten (bijvoorbeeld Anderson,
Damasio, Jones & Tranel, 1991; Stuss
et al., 2000).

Op het eerste gezicht komt de pres-
tatie van kinderen op de torentaken en
de WCST overeen met die van volwas-
sen patiënten met schade aan de pre-
frontale cortex. Op de torentaken heb-
ben kinderen moeite met plannen
(bijvoorbeeld Bull, Espy & Senn,
2004; Welsh, Pennington & Groisser,
1991), en op de WCST persevereren ze
en hebben zij moeite met het vasthou-
den van de juiste sorteerregel (bijvoor-
beeld Chelune & Baer, 1986; Welsh et
al., 1991). De matige prestaties van
kinderen op complexe EF-taken wor-
den vaak in verband gebracht met de
relatief langzame ontwikkeling van de
prefrontale cortex (Dempster, 1992;
Stuss, 1992). Deze aanname wordt
ondersteund door neurofysiologisch
onderzoek dat heeft aagetoond dat rij-
pingsprocessen binnen de prefrontale
cortex relatief lang duren (zie voor een
overzichtsartikel Casey, Tottenham,
Liston & Durston, 2005). Functional
magnetic resonance imaging (fMRI) laat
bovendien zien dat de ontwikkeling
van EF tijdens de kindertijd en adoles-
centie gerelateerd is aan de activatie
van de prefrontale cortex, waarbij de
activiteit als kinderen ouder worden
geleidelijk steeds minder diffuus

wordt en steeds meer focaal (bijvoor-
beeld Amso & Casey, 2006; Casey et
al., 2005). Jonge kinderen hebben als
het ware meer hersengebieden nodig
om de taken uit te voeren dan jong-
volwassenen.

Het onderscheiden van executieve
functies
De interpretatie van de prefrontale-
cortexhypothese van EF wordt bemoei-
lijkt door het feit dat niet alle patiën-
ten met schade aan de prefrontale cor-
tex hetzelfde presteren op EF-taken.
Prestatie van sommige patiënten op
de WCST kan slecht zijn, terwijl dit niet
het geval is op de TOH (of vice versa).
Bovendien komt sub-optimale presta-
tie op EF-taken ook voor in andere
groepen patiënten dan patiënten met
schade aan de prefrontale cortex (zie
voor een overzichtsartikel Stuss,
2006). Inconsistenties als deze waren
voor wetenschappers een aanleiding
om de organisatie van EF te onderzoe-
ken. Enerzijds geeft een aantal theo-
rieën aan dat EF één enkel mechanis-
me weerspiegelt, zonder van elkaar te
onderscheiden componenten zoals
werkgeheugen of inhibitie (bijvoor-
beeld Baddeley, 1986; Kimberg, D’Es-
posito & Farah, 1997). Daarentegen
suggereert ander onderzoek dat EF

bestaat uit meerdere componenten
met een focale neurale locus. Dit
wordt afgeleid uit gedragsonderzoek
bij verschillende steekproeven met
gebruikmaking van verscheidene
standaard EF-taken zoals de TOH en de
WCST. Deze onderzoeken lieten geen
of lage correlaties tussen deze EF-
taken zien (bijvoorbeeld Lehto, Juuja-
ervi, Kooistra & Pulkkinen, 2003;
Rabbitt, Lowe & Shilling, 2001).

Een belangrijk theoretisch punt bij
het onderzoek naar EF is de construct-
validiteit van EF. Deze is sterk gerela-
teerd aan taakonzuiverheid. Hiermee
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wordt bedoeld dat de interpretatie van
geobserveerde testscores wordt
bemoeilijkt door het feit dat deze ver-
vuild zijn met random en systemati-
sche meetfouten. Dit probleem kan
aanzienlijk worden gereduceerd wan-
neer men gebruik maakt van de laten-
te-factorenmethode (ook wel structural
equation modeling (SEM) genoemd).
Wanneer men een aantal taken
gebruikt om hetzelfde construct te
meten kan met SEM de variantie wor-
den geëxtraheerd die de verschillende
taken gemeen hebben. Latente facto-
ren verwijzen naar dat wat wordt
gedeeld door de verschillende taken
om een construct te meten. In 2000
waren Miyake et al. de eerste onder-
zoekers die gebruikmaakten van de
latente-factorenmethode om de orga-
nisatie van EF te onderzoeken. In een
onderzoek bij gezonde jongvolwassen
konden zij drie vaak voorgestelde EF-
componenten (EFc) (werkgeheugen,
flexibiliteit en inhibitie) onderschei-
den; deze bleken op latent niveau van
elkaar afzonderlijk (doch beperkt
gecorreleerd). Bovendien werd presta-
tie op de TOH en de WCST verschillend
voorspeld door deze EFc, wat aangeeft
dat niet elke EF-taak hetzelfde meet en
dat EF een construct is dat uit meerde-
re processen bestaat.

Het door Miyake et al. (2000)
gevonden onderscheid binnen EF

wordt ondersteund door de resultaten
van fMRI-onderzoek. Deze geven aan
dat verschillende gebieden in de pre-
frontale cortex meer of minder bijdra-
gen aan verschillende componenten
van EF. Het vermogen informatie in
het werkgeheugen te houden liet bij-
voorbeeld vooral activatie in de latera-
le prefrontale cortex zien (bijvoor-
beeld Narayanan et al., 2005). Het
flexibel kunnen wisselen tussen het
uitvoeren van verschillende taken

(flexibiliteit) liet vooral activatie in de
mediale prefrontale cortex zien
(Crone, Donohue, Honomichl, Wen-
delken & Bunge, 2006), terwijl het
vermogen responsen te kunnen
onderdrukken (inhibitie) vooral acti-
vatie in de orbitofrontale cortex liet
zien (bijvoorbeeld Aron, Robbins &
Poldrack, 2004).

De ontwikkeling van executieve
functies
Uit een toenemend aantal onderzoe-
ken blijkt dat EFc zich tijdens de kin-
dertijd ontwikkelen. Deze ontwikke-
ling duurt voort tot ver in de adoles-
centie (zie voor overzichtsartikelen
Diamond, 2002; Welsh, 2002). Deze
onderzoeken geven aan dat een ‘vol-
wassen’ niveau van prestatie op tests
die EFc meten, wordt bereikt op ver-
schillende momenten tijdens de kin-
dertijd en adolescentie. Onderzoeken
die zich richtten op de ontwikkeling
van werkgeheugen wezen bijvoor-
beeld op een geleidelijke ontwikkeling
tijdens de kindertijd, en deze ontwik-
keling duurde voort tot in de adoles-
centie (bijvoorbeeld Gathercole, Pic-
kering, Ambridge & Wearing, 2004;
Luna, Garver, Urban, Lazar & Swee-
ney, 2004). Onderzoek naar de ont-
wikkeling van flexibiliteit liet echter
een traject zien waarbij zich na het
twaalfde levensjaar vrijwel geen veran-
dering meer voordeed (bijv. Cepeda,
Kramer & Gonzalez de Sather, 2001;
Crone, Bunge, Van der Molen en Rid-
derinkhof, 2006). Ten slotte ontwik-
kelde inhibitie zich tot in de late kin-
dertijd (bijvoorbeeld Bunge, Duduko-
vic, Thomason, Vaidya & Gabrieli,
2002; Van den Wildenberg en Van
der Molen, 2004) of zelfs tot in de
vroege adolescentie (Williams, Pones-
se, Schachar, Logan & Tannock,
1999).

De ontwikkeling van executieve
functies nader bekeken
In wat volgt, zal verslag worden
gedaan van een aantal experimenteel-
neuropsychologische onderzoeken
naar de ontwikkeling van EF, van de
kindertijd tot aan de jongvolwassen-
heid. Hierin komen eerst twee onder-
zoeken naar complexe EF-taken
(namelijk de TOH en de WCST) aan de
orde, gevolgd door twee onderzoeken
naar de ontwikkeling van een belang-
rijke EFc: cognitieve flexibiliteit.

Eerder onderzoek liet zien dat indi-
viduele verschillen en de prestatie op
complexe taken veranderen tijdens de
ontwikkeling. Dat wil zeggen dat kin-
deren en volwassenen hetzelfde
gedrag kunnen vertonen, maar dat de
onderliggende cognitieve strategieën
en de daaraan gerelateerde neurale
banen zeer verschillend kunnen zijn
(Amso & Casey, 2006). In het laatste
deel van dit artikel wordt aan de hand
van de latente-factorenmethode uitge-
breider ingegaan op de organisatie
van EF tijdens de ontwikkeling (name-
lijk: zijn EFc tijdens de ontwikkeling
van elkaar te onderscheiden?), evenals
de ontwikkeling van de prestatie op
complexe EF-taken (in dit geval de
WCST en de TOL). De EFc die werden
onderzocht zijn werkgeheugen, flexi-
biliteit en inhibitie (Miyake et al.,
2000). ‘Werkgeheugen’ werd daarbij
gedefinieerd als de verzameling van
cognitieve processen die het mogelijk
maken informatie tijdelijk toeganke-
lijk te houden om zo mentale taken te
kunnen uitvoeren (Cowan, 1998).
‘Flexibiliteit’ werd gedefinieerd als het
kunnen wisselen tussen verschillende
taken (Monsell, 2003) en ‘inhibitie’
als het vermogen dominante, automa-
tische motorische responsen te onder-
drukken (Logan & Cowan, 1984).
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Strategiehantering en leren bij de
Tower of Hanoi
Volgens Simon (1975) kunnen voor
het oplossen van de TOH verschillende
strategieën worden gebruikt. Hiervan
is de recursieve strategie het meest
optimaal. Deze strategie bestaat uit het
verplaatsen van de schijven volgens
een steeds terugkerende cyclus; via
vastliggende subdoelen wordt het
einddoel bereikt in zo min mogelijk
zetten. In een eerste onderzoek moes-
ten gezonde jongvolwassenen een
experimentele variant van de TOH (i.e.,
TOH-R; Welsh & Huizinga, 2001) uit-
voeren. Het doel van dit onderzoek
was om aan de hand van verbale proto-
collen de hoeveelheid kennis van de
recursieve strategie te onderzoeken,
evenals de samenhang hiermee met
de prestatie op de TOH. Verder werd
onderzocht of proefpersonen leren van
de volgorde waarin de items worden
aangeboden. Hiertoe werd de situatie
waarin de items in oplopende moei-
lijkheidsgraad werden gepresenteerd
vergeleken met de situatie waarin dit
in willekeurige volgorde gebeurde.

Individuele verschillen in de kennis
van de recursieve strategie bleken de
TOH-prestatie reeds relatief vroeg tij-
dens de taak te beïnvloeden. De resul-
taten toonden aan dat individuele ver-
schillen in taakprestatie niet gerela-
teerd zijn aan de aanwezigheid van
externe prikkels (de volgorde van aan-
bieding van de items), maar aan de
vaardigheid om de recursieve strate-
gie te gebruiken. De volgorde van het
aanbieden van de items had geen
effect op de taakprestatie en op de
kennis van de recursieve strategie. De
aanwezigheid van individuele ver-
schillen in taakprestatie suggereert de
betrokkenheid van verschillende
onderliggende cognitieve strategieën
(Welsh & Huizinga, 2005). Het
onderzoeken van de aard van deze

strategieën vraagt om specifiekere
analyses en minder complexe taken.

De ontwikkeling van onderliggende
processen op de Wisconsin Card
Sorting Test
In eerder onderzoek stelden Barceló
en Knight (2002) dat succesvolle pres-
tatie op de WCST is gerelateerd aan set-
switching- en set-maintenance-proces-
sen. Set-switching is de vaardigheid om
aan de hand van feedback flexibel te
kunnen overstappen naar een nieuwe
sorteerregel. Set-maintenance is de
vaardigheid om (onder verschillende
stimuluscondities) de huidige sorteer-
regel te onthouden en ondertussen de
irrelevante aspecten van de stimulus
te negeren. Bovendien werd op grond
van eerder onderzoek verondersteld
dat er verschillende EFc (bijvoorbeeld
werkgeheugen of inhibtie) ten grond-
slag liggen aan set-switching en set-
maintenance (Barceló & Knight, 2002;
Crone, Ridderinkhof, Worm, Somsen
& Van der Molen, 2004).

Dit onderzoek beoogde leeftijdsgere-
lateerde verandering van prestatie op
de WCST te onderzoeken, evenals de bij-
drage hieraan van de EFc werkgeheu-
gen, flexibiliteit en inhibitie (Miyake et
al., 2000). In het onderzoek werd de
WCST-prestatie beoordeeld in termen
van set-switching en set-maintenance.
Proefpersonen uit vier verschillende
leeftijdsgroepen (7-jarigen, 11-jarigen,
15-jarigen en 21-jarigen) voerden een
computerversie van de WCST uit, even-
als drie taken om werkgeheugen, flexi-
biliteit en inhibitie te meten. Het bleek
dat kinderen naarmate ze ouder wor-
den, steeds beter in staat zijn hun
gedrag aan te passen wanneer de taak-
vereisten (de sorteerregels) onverwacht
veranderen. We vonden verschillende
tempo’s waarin set-switching en set-
maintenance zich ontwikkelden: een
volwassen niveau van set-switching-

vaardigheden werd op 11-jarige leeftijd
bereikt, terwijl een volwassen niveau
van set-maintenance werd bereikt op 15-
jarige leeftijd. Verder lieten we zien dat
set-switching en set-maintenance bij 7-
jarigen nog als twee afzonderlijke facto-
ren te onderscheiden zijn. Bij de 11-, 15,
en 21-jarigen was de set-maintenance-
factor echter niet te onderscheiden van
de set-switching-factor. Ten slotte von-
den we verschillende patronen van de
bijdrage van de EFc aan set-switching en
set-maintenance tijdens het uitvoeren
van de WCST. De resultaten suggereren
verschillende tempo’s van de ontwikke-
ling van werkgeheugen, flexibiliteit en
inhibitie. Samen zorgen zij ervoor dat
als kinderen ouder worden, ze steeds
beter in staat zijn verschillende sorteer-
regels te onthouden en ondertussen te
zoeken naar een nieuwe sorteerregel
(Huizinga & Van der Molen, 2007a).

De ontwikkeling van cognitieve
flexibiliteit
Een belangrijke EFc is cognitieve flexi-
biliteit: het vermogen snel en accuraat
te wisselen tussen het uitvoeren van
twee (of meer) verschillende taken.
Over deze vaardigheid bij volwasse-
nen is veel bekend, maar bij kinderen
is dit niet het geval. Het task-switch-
paradigma is een relatief zuivere
methode om te onderzoeken hoe flexi-
bel iemand twee verschillende taken
kan afwisselen. Daarbij gaat het om
eenvoudige (keuze)taken, bijvoor-
beeld het beslissen of de kleur van een
stimulus rood is of blauw (taak A), of
het beslissen of de vorm van een sti-
mulus een cirkel is of een vierkant
(taak B). Het aanbieden van taken in
gemixte blokken maakt het mogelijk
de prestatie op taakrepetities (ie., AA
of BB) te vergelijken met de prestatie
op taakalternaties (of taakswitches; ie.,
AB of BA). Prestatie op taakalternaties
is ten opzichte van taakrepetities altijd
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minder accuraat en langzamer. Er zijn
dus kosten verbonden aan taak -
switchen (Monsell, 2003; Rubinstein,
Meyer & Evans, 2001).

Om de ontwikkeling van flexibiliteit
te onderzoeken werd gebruikgemaakt
van experimentele designs waarmee
verschillende aspecten van taak -
switchen nader konden worden
onderzocht. De verwachting was dat
kinderen steeds flexibeler worden
naarmate ze ouder worden. Met ande-
re woorden: switchkosten nemen af
tijdens de ontwikkeling. Het eerste
onderzoek behandelt het vermogen te
wisselen tussen keuzetaken, en het
vermogen te wisselen tussen respon-
sexecutie (‘gaan’) en responsinhibitie
(‘stoppen’) tijdens een keuzetaak.
Proefpersonen uit drie leeftijdsgroe-
pen (7-jarigen, 11-jarigen en 21-jari-
gen) voerden een zogenaamde hybri-
de taak uit die het maken van onder-
scheid tussen kleuren (blauw of geel)
en tussen vormen (driehoek of cirkel)
vereiste. Sommige trials vroegen om
een keuzereactie, andere om een dis-
junctieve reactie, waarbij één van twee
keuzereacties moest worden gestopt.

Uit de resultaten kwamen twee ver-
schillende ontwikkelingspatronen
naar voren. Ten eerste namen de kos-
ten van het wisselen tussen keuze-
reacties tijdens de ontwikkeling af.
Daarbij werd een ‘volwassen’ niveau
van taakprestatie pas na de leeftijd van
11 jaar bereikt. Ten tweede namen de
kosten van het wisselen tussen ‘stop-
pen’ en ‘gaan’ af tijdens de ontwikke-
ling, waarbij een volwassen niveau
van taakprestatie al op 11-jarige leeftijd
was bereikt. De resultaten suggereren
dat het controlemechanisme voor het
flexibel wisselen tussen taken zich
langzamer ontwikkelt dan het mecha-
nisme dat betrokken is bij het flexibel
wisselen van ‘stoppen’ naar ‘gaan’
(Huizinga & Van der Molen, 2007b).

Een alternatieve verklaring voor
deze resultaten is gerelateerd aan de
grotere gevoeligheid van kinderen
voor taakirrelevante onderdelen van
de stimulus. Het taak-switch-paradig-
ma vereist dat een proefpersonen
twee verschillende taken binnen
dezelfde verzameling van stimuli uit-
voert. Deze verzameling bestaat
(noodzakelijkerwijs) uit tweedimen-
sionale stimuli. Een stimulus bezit
dan een relevant aspect (namelijk de
taak die moet worden uitgevoerd) en
een irrelevant aspect (de taak die moet
worden genegeerd). Hierdoor kan
interferentie optreden: als het relevan-
te aspect en het irrelevant aspect van
de stimulus een verschillende reactie
vereisen. Eerder onderzoek liet zien
dat kinderen in vergelijking met vol-
wassenen meer moeite hebben met
het onderdrukken van irrelevante sti-
mulusinformatie (Bunge, Dudukovic,
Thomason, Vaidya & Gabrieli, 2002;
Ridderinkhof, Van der Molen, Band &
Bashore, 1997). Dit leidt tot de vraag
of het eerder waargenomen feit dat
kinderen minder goed kunnen wisse-
len tussen taken, is gerelateerd aan
hun grotere gevoeligheid voor irrele-
vante stimulusinformatie.

Om deze vraag te beantwoorden
werd in het tweede onderzoek gekeken
naar de ontwikkeling van het vermo-
gen te wisselen tussen het lokale en
het globale niveau van zogenaamde
hiërarchische stimuli. Een hiërarchi-
sche stimulus is opgebouwd uit delen
(bijv. kleine vierkantjes; het lokale
niveau) die samen het geheel vormen
(bijv. een groot vierkant; het globale
niveau). Het onderzoek bestond uit
twee verschillende experimenten,
waarbij de stimuli bestonden uit grote
(globale) vierkanten/rechthoeken die
waren opgebouwd uit kleine (lokale)
vierkanten/rechthoeken. De proefper-
sonen moesten de stimulus identifice-

ren op basis van zijn lokale niveau (de
ene taak) dan wel zijn globale niveau
(de andere taak). Het gebruik van deze
hiërarchische stimuli maakte het ook
mogelijk het effect van interferentie te
onderzoeken. In Experiment I gaven
geometrische cues, die dezelfde grootte
en vorm hadden als de stimuli aan
welke taak er moest worden uitge-
voerd, in Experiment II werd dit
gedaan door midel van symbolische
cues (olifanten om de ‘globale’ taak aan
te duiden, en muizen om de ‘lokale’
taak aan te duiden).

In Experiment I voerden proefper-
sonen uit drie verschillende leeftijds-
groepen (7-jarigen, 11-jarigen en 21-
jarigen) de taak uit. De resultaten lie-
ten in alle leeftijdsgroepen snellere en
nauwkeuriger reacties op ‘globale’
trials zien: een global-precedence-effect. 

De grootte van dit effect verschilde
niet tussen de groepen. Verder bleken
er in alle leeftijdsgroepen kosten ver-
bonden te zijn aan het wisselen tus-
sen taken. Deze kosten waren het
grootst bij 7-jarigen, en in alle leef-
tijdsgroepen groter bij trials waarbij
interferentie optrad dan bij trials
waarbij dit niet het geval was.

In Experiment II werd veronder-
steld dat het waargenomen global-pre-
cendence-effect in Experiment I gerela-
teerd was aan het relatief makkelijk
ruimtelijk matchen van de stimuli
met de geometrische cues. Daarom
werden in Experiment II de geometri-
sche cues vervangen door symbolische
cues, met als doel het daadwerkelijk
mentaal verwerken van de globale en
lokale niveaus van de stimuli. Andere
proefpersonen uit dezelfde drie leef-
tijdsgroepen (7-jarigen, 11-jarigen en
21-jarigen) voerden de taak uit.
Wederom werd in alle leeftijdsgroe-
pen een global-precendence-effect waar-
genomen, en geen trend richting loka-
le verwerking. Bovendien bleek het
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wisselen tussen taken geassocieerd te
zijn met switchkosten, die het grootst
waren bij 7-jarigen. Ten slotte ver-
toonden 7-jarigen een grotere gevoe-
ligheid voor interferentie, maar dit
effect had geen invloed op het vermo-
gen flexibel te wisselen tussen taken.

De resultaten suggereren dat het
flexibel kunnen wisselen tussen taken
is gerelateerd aan de grotere gevoelig-
heid voor taakirrelevante onderdelen
van de stimulus. Bovendien beïnvloe-
den de kenmerken van de cues deze
bevinding, zoals werd bevestigd door
een interactie met de gevoeligheid
voor interferentie wanneer de cue en
de stimulus eenvoudig aan elkaar te
matchen zijn. De invloed van interfe-
rentie van het irrelevante stimulusni-
veau bleek hierbij het grootst bij 7-jari-
gen.

De ontwikkeling van executieve
functies op latent niveau
De resultaten van het onderzoek naar
prestatie op de WCST lieten zien dat
individuele verschillen in de prestatie
voor een aanzienlijk deel kunnen wor-
den verklaard in termen van de ver-
schillen in tempo’s van ontwikkeling
van de afzonderlijke EFc. Bovendien
lieten de onderzoeken naar cognitieve
flexibiliteit een gedifferentieerd ont-
wikkelingspatroon zien. Dit leidt tot
de vraag hoe EF bij kinderen is georga-
niseerd en of deze organisatie veran-
dert tijdens de ontwikkeling.

Vanwege de mogelijkheid tot reduc-
tie van taakonzuiverheid die bij 
(EF-)taken optreedt, is de latente-facto-
renmethode zeer geschikt voor ont-
wikkelingsonderzoek. Daarom werd
in het huidige onderzoek naast tradi-
tionele variantie-analyses gebruikge-
maakt van de (multi-groeps) latente-
factorenmethode in de verwachting
een gedetailleerd beeld te kunnen
geven van de ontwikkelings-gerela-

teerde verandering van EF.
Het hoofddoel van het laatste onder-

zoek was ontwikkelingsgerelateerde
veranderingen in EF te onderzoeken.
Proefpersonen uit vier grote leeftijds-
groepen (7-jarigen, 11-jarigen, 15-jari-
gen en 21-jarigen) voerden negen
experimentele taken uit (drie voor elke
EFc), alsmede de WCST en de TOL. Ten
eerste werden standaard (co-)varian-
tie-analyses uitgevoerd om (op mani-
fest niveau) de ontwikkelingsverlopen
binnen elke taak te onderzoeken, met
correctie voor de algemene verwer-
kingssnelheid. Ten tweede werd
gebruikgemaakt van de latente-facto-
renmethode om: 1) de organisatie van
EF bij kinderen en jongvolwassenen te
onderzoeken door te kijken of de EFc
werkgeheugen-, flexibiliteits- en inhi-
bitietaken dezelfde constructen maten
binnen elke leeftijdsgroep; 2) te
onderzoeken of deze organisatie ver-
andert tijdens de ontwikkeling; en 3)
te onderzoeken hoe EFc bijdragen aan
prestatie op de WCST en de TOL tijdens
de ontwikkeling. Ook bij de SEM-analy-

ses werd gecorrigeerd voor algemene
verwerkingssnelheid.

Het onderzoek leverde een aantal
resultaten op. Ten eerste lieten 
(co-)variantie-analyses op manifest
niveau zien dat de prestatie op de
WCST, de TOL en de EF-taken zich tot in
de adolescentie blijft ontwikkelen. Dit
geldt ook voor de algemene verwer-
kingssnelheid. Ten tweede lieten de
SEM-analyses twee latente factoren
zien: ‘Werkgeheugen’ en ‘Flexibili-
teit’. De variabelen die bedoeld waren
om inhibitie te meten, bleken ongere-
lateerd (zie figuur 1). Verder was de
organisatie van EF stabiel tijdens de
ontwikkeling. Ten derde bleek de
latente factor Flexibiliteit zich te ont-
wikkelen tot in de adolescentie en de
latente factor Werkgeheugen tot in de
jongvolwassenheid (zie figuur 2,
bovenste twee grafieken). Prestatie op
twee van de drie inhibitietaken (op
manifest niveau) evenals de algemene
verwerkingssnelheid ontwikkelde
zich tot de adolescentie. Bij de derde
inhibitietaak werd geen ontwikkeling

Figuur 1 Het meetmodel dat werd gebruikt in de latente-facorenmethode. De ellipsen weerspie-
gelen de latente factoren Werkgeheugen en Flexibiliteit, de manifeste Inhibitievariabelen en de
controlefactor Bassisnelheid. De rechthoeken weerspiegelen de individuele taken om de specifie-
ke EF-componenten te meten. De kromme, naar twee kanten wijzende pijlen verwijzen naar de
correlaties tussen de latente variabelen, de Inhibitievariabelen (Stop-signaal Inhibitie; Eriksen
Flanker Inhibitie; Stroop Inhibitie), en de controlefactor. NB: W2 = Tic Tac Toe taak; W3 = Mental
Counters taak; F1 = Local – Global taak; F2 = Dots – Triangles taak; F3 = Smiling Faces taak; 
I1 = Stop-signaal taak; I2 = Eriksen Flankers taak; I3 = Stroop taak; SN = Basissnelheid (zie voor
beschrijvingen van de taken Huizinga et al., 2006).
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waargenomen (zie figuur 2; onderste
twee grafieken). Ten slotte lieten
regressie-analyses zien dat de latente
factor werkgeheugen in alle leeftijds-
groepen het sterkst bijdraagt aan pres-
tatie op de WCST, terwijl de prestatie op
de TOL het best voorspeld werd door de
prestatie op één van de inhibitietaken
(namelijk de Stroop-taak), echter
alleen bij de 21-jarigen (Huizinga,
Dolan & Van der Molen, 2006).

Gebruikmakend van de latente-fac-
torenmethode om zo zuiver mogelijk
de EFc in kaart te brengen, gaf dit
onderzoek dus een normatief en
gedifferentieerd beeld van de ontwik-
keling van EF van de kindertijd tot de
jongvolwassenheid. EF bleek multi-
dimensioneel van aard te zijn. Boven-
dien bleek duidelijk dat werkgeheu-
gen en flexibiliteit zich in verschillen-
de tempo’s ontwikkelen. Bij geen van
de leeftijdsgroepen werd overigens
een latente inhibitiefactor gevonden.

Conclusies en implicaties voor de
toekomst
De beschreven onderzoeken zijn illus-
tratief voor een experimenteel-neuro-
psychologische benadering van
onderzoek naar het ontwikkelingsver-
loop van EF tussen 7-jarige leeftijd en
jongvolwassenheid. Deze onderzoe-
ken leverden een gedetailleerde analy-
se van de organisatie en ontwikkeling
van EF, waarbij we lieten zien dat EF

een construct is dat bestaat uit meer-
dere componenten, en dat deze com-
ponenten zich ontwikkelen in ver-
schillende tempo’s tijdens de kinder-
tijd en adolescentie. Bovendien
verschaften de onderzoeken meer

inzicht in de cognitieve processen die
ten grondslag liggen aan standaard
neuropsychologische taken.

De huidige resultaten laten zich ver-
enigen met de resultaten van recente
neurofysiologische en (f)MRI-onder-
zoeken, die de differentiële en relatief
langzame ontwikkeling van de pre-
frontale cortex laten zien. Daarom
maakt de methode die hier werd
gepresenteerd, die zich richt op van
elkaar te onderscheiden EFc in plaats
van op standaard neuropsycholo-
gische EF-tests, het mogelijk de gevon-
den resultaten te interpreteren in ter-
men van anatomisch en functioneel
onderscheidbare systemen in de pre-
frontale cortex.

De bevinding dat EFc zich ontwikke-
len in verschillende tempo’s, zelfs tot
in de adolescentie, impliceert dat aan
adolescenten niet dezelfde eisen kun-
nen worden gesteld als aan volwasse-
nen. Bovendien zijn deze resultaten
met betrekking tot de organisatie en
het ontwikkelingsverloop van EF van
groot belang bij het uitvoeren van dia-
gnostiek en het bepalen van interven-
ties bij stoornissen die zijn gerela-
teerd aan problemen met executieve
functies, zoals ADHD, autisme, schizo-
frenie en verslaving.

Dit artikel is gebaseerd op het proefschrift
Fractionation of executive function: A develop-
mental approach, waarop de auteur op 17 okto-
ber 2006 is gepromoveerd aan de Universiteit
van Amsterdam. De auteur dankt prof. dr.
Maurits W. van der Molen, dr. Conor V. Dolan
en prof. dr. Marilyn C. Welsh voor de waarde-
volle samenwerking.
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