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SAMENVATTING 

 

Gedragsproblemen komen veel voor onder kinderen en adolescenten. Als deze problemen 

ernstig zijn en zich herhaaldelijk voordoen, kunnen ze een negatieve invloed hebben op 

het dagelijks functioneren van een kind (zowel thuis als op school). Bovendien kunnen 

deze problemen gepaard gaan met allerlei negatieve gevolgen in de volwassenheid. Het is 

daarom erg belangrijk om meer te weten te komen over de ontstaansgeschiedenis, 

diagnostische kenmerken en behandelingsmogelijkheden van de verschillende soorten 

probleemgedrag. Uit eerder onderzoek is gebleken dat tekorten in aspecten van 

informatieverwerking hierbij mogelijk een belangrijke rol spelen. Het is echter nog 

grotendeels onduidelijk welke bepaalde aspecten van informatieverwerking nu specifiek 

kenmerkend zijn voor de verschillende soorten (of combinaties van soorten) gedrags-

problemen. Dit proefschrift levert een bijdrage aan ons begrip van de relatie tussen 

informatieverwerking en gedrags-problemen onder preadolescenten. 

 De studies beschreven in dit proefschrift baseren zich op gegevens van de eerste 

meting van het TRAILS (TRacking Adolescents’ Individual Lives Survey) onderzoeksproject. 

TRAILS is een prospectief bevolkingsonderzoek waarbij 2230 10- t/m 12-jarigen in Noord-

Nederland zijn onderzocht en vervolgens elke twee jaar onderzocht zullen worden tot zij 

24 t/m 26 jaar zijn. Tijdens deze eerste meting zijn meerdere aspecten van informatie-

verwerking gemeten variërend van processen die voornamelijk betrokken zijn bij het 

waarnemen en verwerken van informatie tot processen die meer betrokken zijn bij het 

reageren op informatie. Deze informatieverwerkingsprocessen zijn gemeten met behulp 

van gecomputeriseerde reactietijdtaken die het mogelijk maken om zelfs zeer subtiele 

verschillen in de efficiëntie van deze processen te meten. Daarnaast zijn verschillende 

soorten gedragsproblemen in kaart gebracht aan de hand van gestandaardiseerde 

vragenlijsten die door ouders (in 96% van de gevallen de moeder) en leerkrachten zijn 

ingevuld [Hoofdstuk 1]. 
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Omdat uit eerdere studies is gebleken dat de prevalentie, ontwikkeling en manifestatie van 

gedragsproblemen samenhangt met persoonskenmerken zoals sekse, leeftijd, intelligentie 

en sociaal-economische status, werd in Hoofdstuk 2 eerst onderzocht in hoeverre deze 

persoonskenmerken samenhangen met de verschillende gemeten aspecten van 

informatieverwerking. In overeenstemming met de bestaande literatuur, werden er slechts 

op enkele informatieverwerkingsprocessen kleine sekse- en leeftijdsverschillen gevonden. 

Tevens bleek voor de grote meerderheid van de gemeten informatieverwerkings-

processen, dat hogere niveaus van intelligentie (IQ) gepaard gingen met een hogere 

snelheid en een grotere nauwkeurigheid van informatieverwerking. Soortgelijke relaties 

werden geobserveerd voor sociaal-economische status (SES) maar deze bleken sterk 

afhankelijk te zijn van het IQ van het kind, wat suggereert dat SES meer indirect gerelateerd 

is aan informatieverwerking. De sekse-, leeftijds-, en intelligentie-verschillen waren wel 

wederzijds onafhankelijk. Ook werden er geen significante interacties tussen de vier 

persoonskenmerken en de informatieverwerkingsprocessen gevonden. Voor studies die 

onderzoek doen naar de relaties tussen informatieverwerking en gedragsproblemen 

duiden deze bevindingen erop dat rekening gehouden moet worden met de mogelijk 

verstorende invloed van sekse- en leeftijds-gerelateerde variaties in informatieverwerking, 

ook al zijn deze invloeden slechts klein. Daarnaast is het, zolang er in de literatuur nog geen 

consensus is bereikt over de juiste theoretische interpretatie van de samenhang tussen 

informatieverwerking en IQ, voor deze studies mogelijk tevens inzichtelijk om hun 

gegevens zowel niet als wel te corrigeren voor de samenhang met IQ. 

 Vervolgens is bestudeerd hoe de verschillende aspecten van informatieverwerking 

gerelateerd zijn aan verschillende soorten gedragsproblemen,  rekening houdend met de 

bevindingen uit het voorgaande hoofdstuk [in de Hoofdstukken 3 t/m 5 worden de 

uitkomsten van deze studies beschreven]. Hoofdstuk 3 doet verslag van een studie waarbij 

de relaties tussen informatieverwerking en twee brede categorieën van gedragsproblemen 

werden onderzocht. Enerzijds de internaliserende gedragsproblemen, dit zijn problemen 

waarvan in eerste instantie vooral het kind last heeft (d.w.z. angstig, teruggetrokken en 

depressief gedrag) en  anderzijds de externaliserende gedragsproblemen waardoor het 

kind in eerste instantie vooral in conflict raakt met anderen (d.w.z. agressief, oppositioneel 

en opstandig gedrag). Kinderen kunnen één van deze soorten problemen vertonen, maar 
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het komt ook vaak voor dat kinderen beide soorten problemen hebben en in dat geval zijn 

de problemen vaak ernstiger en chronischer. Het doel van deze studie was het 

identificeren van de aspecten van informatieverwerking die vooral gerelateerd zijn aan de 

ernst van de gedragsproblemen in het algemeen en de aspecten die onderscheid maken 

tussen internaliserend en externaliserend gedrag en dus meer gerelateerd zijn aan het 

soort oftewel de richting van de problematiek. De resultaten toonden aan dat response- 

variabiliteit (d.w.z. het vermogen om in een constant tempo informatie te verwerken en 

erop te reageren) en de snelheid van het werkgeheugen (d.w.z. het vermogen om 

visuospatiële en verbale informatie paraat te houden en te vergelijken met reeds 

opgeslagen informatie) mogelijk gerelateerd zijn aan de ernst van de gedragsproblemen. 

Echter, kinderen met alleen internaliserende (en geen externaliserende) problemen lieten 

geen enkel verwerkingstekort zien ten opzichte van kinderen zonder gedragsproblemen. 

Daarnaast bleek dat de snelheid van het inhiberen van ongewenste response neigingen 

(response-inhibitie) een onderscheid maakte tussen kinderen met alleen internaliserende 

problematiek (zij waren wat sneller) en kinderen met alleen externaliserende problematiek 

(zij waren wat langzamer). Beide groepen kinderen verschilden echter niet significant van 

de kinderen zonder gedragsproblemen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat response-

variabiliteit en werkgeheugen mogelijk aspecten van informatieverwerking zijn die 

gerelateerd zijn aan de ernst van, voornamelijk externaliserende, problematiek, terwijl 

response-inhibitie mogelijk vooral gerelateerd is aan de richting (internaliserende of 

externaliserende aard) van de  gedragsproblematiek. 

 Aangezien aandachtstekort/hyperactiviteits (ADH) problemen vaak samen voor-

komen met externaliserende gedragsproblemen (oppositioneel opstandig/antisociale 

problemen, afgekort OD/C), is in hoofdstuk 4 onderzocht in hoeverre deze zogenaamde 

'disruptive behavior' problemen verschillen in informatie verwerking. De resultaten toonden 

aan dat kinderen met alleen ADH (en geen OD/C) problemen en kinderen met zowel 

ADH als OD/C problemen enkele tekortkomingen laten zien op bepaalde aspecten van 

informatieverwerking. Terwijl kinderen met (alleen) OD/C problemen geen enkel 

informatieverwerkingstekort vertoonden. Kinderen met alleen ADH problemen 

onderscheidden zich van zowel kinderen zonder gedragsproblemen (geen ADH noch 

OD/C) als ook van kinderen met alleen OD/C problemen door een lagere 'baseline' 
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snelheid, een grotere responsevariabiliteit, een minder efficiënte visuospatiële 

patroondetectie en een minder efficiënt (visuospatieel en verbaal) werkgeheugen. Ook op 

een aantal andere aspecten (zoals bv. response-inhibitie) lieten kinderen met (alleen) ADH 

problemen een minder efficiënte prestatie zien dan kinderen zonder problemen. Maar op 

die aspecten bleek de afwijking niet groot genoeg om ze daarnaast ook nog van kinderen 

met OD/C te onderscheiden. Kinderen die niet alleen ADH maar ook nog OD/C 

problemen hadden, verschilden op informatieverwerking niet van kinderen met alleen 

ADH problemen, ondanks dat zowel hun ADH als hun OD/C problemen ernstiger waren. 

Deze bevindingen geven aan dat binnen het 'disruptive behavior' domein, de ADH en niet 

de OD/C symptomatologie gepaard gaat met informatieverwerkingstekorten. 

 In Hoofdstuk 5 wordt nog verder ingezoomd op de relatie tussen informatie-

verwerking en de aandachtstekort/hyperactiviteitsproblemen. In dit hoofdstuk worden 

namelijk de informatieverwerkingsprofielen van kinderen met ADH subtype-problemen 

vergeleken: d.w.z. kinderen met respectievelijk, (alleen) aandachtstekortproblemen, (alleen) 

hyperactiviteit/impulsiviteitsproblemen en gecombineerde aandachtstekort- en hyper-

activiteit/impulsiviteitsproblemen. Kinderen met (alleen) aandachtstekortproblemen ver-

toonden een lagere 'baseline' verwerkingssnelheid, een grotere responsevariabiliteit en een 

minder efficiënt werkgeheugen in vergelijking met de kinderen zonder ADH problemen en 

de kinderen met hyperactiviteit/impulsiviteitsproblemen. Kinderen met problemen van het 

gecombineerde type vertoonden vergelijkbare verwerkingstekorten als de kinderen met 

alleen aandachtstekortproblemen. De kinderen met (alleen) hyperactiviteit/impulsiviteits-

problemen verschilden op geen enkel aspect van informatieverwerking van de kinderen 

zonder ADH problemen, zelfs niet op response-inhibitie waar het gezien de aard van hun 

gedragsproblemen wellicht te verwachten was. Het meest uitgesproken verschil dat werd 

waargenomen tussen kinderen met aandachtstekortproblemen (alleen en gecombineerd) 

en de kinderen met hyperactiviteit/impulsiviteitsproblemen was de grotere response-

variabiliteit. Deze resultaten suggereren dat vooral aandachtstekortproblemen en niet 

hyperactiviteit/impulsiviteitsproblemen zijn gerelateerd aan informatieverwerkingstekorten. 

Deze bevindingen leveren bovendien geen bewijs voor een neuropsychologisch 

onderscheid tussen preadolescenten met ADH-aandachtstekort- en ADH-gecombineerde 
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type problemen. Hetgeen suggereert dat het ADH-hyperactief/impulsieve type mogelijk 

etiologisch verschillend is van de ADH-aandachtstekort en -gecombineerde typen. 

 In hoofdstuk 6 worden de algemene conclusies gepresenteerd en besproken in het 

licht van de methodologisch sterke punten en beperkingen van het onderzoek en wordt 

ingegaan op de betekenis ervan voor toekomstig onderzoek en de klinische praktijk. Dit 

proefschrift toont aan dat, binnen de algemene bevolking van preadolescenten, 

aandachtstekortproblemen gerelateerd zijn aan een aantal specifieke informatie-

verwerkingstekorten. De studies in dit proefschrift identificeerden vier aspecten van 

informatieverwerking die mogelijk als markers van ouder- en leerkrachtwaarnemingen van 

aandachtstekortproblemen kunnen dienen: namelijk (1) responsevariabiliteit, (2) 'baseline' 

snelheid, (3) visuospatieel en (4) verbaal werkgeheugen. Van deze vier aspecten, is 

responsevariabiliteit de meest specifieke maat, dat wil zeggen dat kinderen met 

aandachtstekortproblemen, al dan niet in combinatie met andere gedragsproblemen, zich 

door een grotere response variabiliteit onderscheiden van niet alleen kinderen zonder 

gedragsproblemen maar ook nog eens van kinderen met andere gedragsproblemen (dan 

aandachtstekortproblemen). Dit discriminerende vermogen bleek bovendien bestand 

tegen statistische controle voor IQ. Voor alle andere onderzochte aspecten: visuospatiele 

patroondetectie, reactiviteit na auditieve feedback op fouten, inhibitie van ongewenste 

responsen, attentionele flexibiliteit, perceptuele sensitiviteit, en response bias werden geen 

specifieke tekorten gevonden. Ook vond dit proefschrift geen bewijs voor 

informatieverwerkingstekorten onder pre-adolescenten met (alleen) internaliserende, 

(alleen) oppositioneel opstandig/antisociale, en (alleen) hyperactiviteit/impulsiviteits-

problemen. Deze relaties zijn gelijk voor jongens en meisjes en er is bovendien rekening 

gehouden met de invloed van leeftijd. 

 Concluderend kan worden gesteld dat deze bevindingen erop duiden dat 

aandachtstekortproblemen in de algemene bevolking moeten worden beschouwd als een 

dimensie met verschillende niveaus van ernst. De bevinding dat ook minder ernstige (d.w.z. 

niet klinisch gediagnosticeerde) aandachtstekortproblemen gepaard gaan met een 

reductie in de efficiëntie van bepaalde aspecten van informatieverwerking impliceert dat 

toekomstige studies gericht op het achterhalen van de relaties tussen informatieverwerking 

en gedragsproblemen rekening moeten houden met deze 'subthreshold' problemen. 
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Tevens wordt gesteld dat vooral de aspecten 'baseline' snelheid, responsevariabiliteit, en 

(visuospatieel en verbaal) werkgeheugen waardevol kunnen zijn voor toekomstig 

onderzoek naar de oorzaken en behandelingsmogelijkheden van gedragsproblemen. 

Daarnaast kunnen deze vier aspecten van informatieverwerking ook voor de klinische 

diagnostiek mogelijk waardevolle, objectieve inzichten opleveren met betrekking tot de 

specifieke problemen van een kind naast de traditionele gedragsobservaties. Tot besluit, 

wordt opgemerkt dat de bevindingen van dit proefschrift zich beperken tot de smalle 

ontwikkelingsperiode van de preadolescentie en dat meer onderzoek vereist is om vast te 

stellen of soortgelijke relaties ook bestaan in de kindertijd en adolescentie. Omdat 

informatieverwerkingstekorten nooit een volledige verklaring voor gedrags-problemen 

kunnen geven, wordt aangeraden dat toekomstige studies deze relaties in een bredere 

context onderzoeken door neuropsychologische en gedragsmaten te combineren met 

omgevings- en biologische factoren. 
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