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Samenvatting

Deze studie had een exploratief karakter en was uitgevoerd om meer inzicht te krijgen

in het functioneren van kinderen met een licht verstandelijke handicap met complexe

gedragsproblemen. Deze studie is één van de eerste bij deze doelgroep. De doelen waren om

aanknopingspunten te vinden voor vervolgonderzoek, algemene gedragskenmerken te vinden

en eventueel aanbevelingen te kunnen doen voor het optimaliseren van de behandeling. De

kinderen in deze studie zijn opgenomen in een internaat en hebben een lange weg van

hulpverlening achter de rug. Ze zijn vastgelopen in de reguliere of ambulante hulpverlening.

Ze hebben ernstige gedragsproblemen (agressief en delinquent) die erg hardnekkig en

moeilijk behandelbaar zijn. De kinderen zijn officieel gediagnosticeerd als licht verstandelijk

gehandicapt met Attentional Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) en Conduct Disorder

(CD). Naast deze officiële diagnoses hebben een veelheid aan andere (gedrags)problemen

zoals: beperkt in hun cognitief functioneren; beperkt in hun sociale functioneren; geheugen

problemen; aandachtsproblemen; problemen met zelfsturing van hun gedrag; agressief;

impulsief; en vaak mishandeld. Deze veelheid aan problemen heeft het moeilijk gemaakt om

een goed onderzoeksdesign te maken. In plaats van een compleet onderzoeksdesign, wat alle

factoren zou moeten bevatten die tot een verklaring van het gedrag zou kunnen leiden, is

gekozen voor een brede experimentele opzet. Er zijn zeven experimenten uitgevoerd bij de

doelgroep. De kinderen uit de doelgroep nemen in deze studie een centrale plaats in en

afhankelijk van de vraagstelling zullen ze worden vergeleken met controle groepen.

Er is zeer weinig onderzoek gedaan bij deze doelgroep, dit terwijl de aantallen

kinderen met deze problemen groeien. Deze studie zal zich richten op twee aspecten:

aandachtsstoornissen en impulsiviteit. Voor deze aspecten is gekozen omdat deze de

hoofdkenmerken zijn van ADHD en CD.

Ongeveer de helft van de kinderen in deze studie staan op medicatie. Dit was een lage

dosering van Dipiperon. Dipiperon is geen gangbaar medicament bij ADHD. Het wordt in

Nederland en België ook gegeven aan mentaal geretardeerden met integratie stoornissen. Het

is een kunstfout om kinderen met en zonder medicatie te combineren. Echter verschillende

analyses laten zien dat het medicament geen invloed heeft op de taakvariabelen. Een andere

belangrijk punt is dat de doelgroep zonder medicatie geen andere uitkomsten laat zien.
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In hoofstuk één waren de belangrijkste kenmerken beschreven die te maken hebben

met een (licht) verstandelijk handicap, ADHD en CD. Ook werd beschreven wat bekend is bij

gecombineerde diagnoses.

Hoofdsstuk twee was geheel gewijd aan aandachtsmechanismen. Hier werden drie

experimenten uitgevoerd die een aspect van aandacht meten (visuele scanning, covert-

attentional shifting (Posner taak) en verdeelde aandacht). Het bleek dat kinderen uit de

doelgroep op een aandachtstaak waar ze hun aandacht zelf moesten sturen (self-paced) meer

moeite hadden dan wanneer hun aandacht gestuurd werd (computer-paced). Een andere

bevinding was dat de kinderen uit de doelgroep beter presteerden op de meeste

aandachtsvariabelen dan een grote norm groep.

In hoofdstuk drie werd ingegaan op het concept impulsiviteit. In het eerste experiment

werd een impulsiviteitstaak afgenomen die een onderscheidt maakt tussen

impulsiviteitsfouten en aandachtsfouten. Het bleek dat de kinderen uit de doelgroep wel meer

impulsiviteitsfouten maar niet meer aandachtsfouten maakten. In het tweede experiment werd

het onderdrukken van impulsen gemeten veroorzaakt door een waarschuwingssignaal. Het

bleek dat kinderen uit de doelgroep problemen hebben met het onderdrukken van impulsen

opgeroepen door een waarschuwingssignaal.

In hoofdstuk vier werden twee experimenten uitgevoerd. Het doel van deze

experimenten is om te kijken of de impulsiviteitsfouten die de kinderen maakten, afhankelijk

zijn van hun toestandsregulatie. Het eerste experiment was een volgehouden aandachtstaak.

Disfunctioneren in volgehouden aandacht (time-on-task) wordt zowel in relatie gebracht met

ADHD als met licht mentale retardatie. Op de meeste experimentele variabelen presteerden de

kinderen uit de doelgroep gelijk en op sommige experimentele variabelen presteerden ze beter

dan een controle groep kinderen. Er was een tendens dat de kinderen uit de doelgroep meer

impulsiviteitsfouten maakten onafhankelijk van het time-on-task effect. Het time-on-task

effect was gelijk voor de doelgroep als voor de controlegroep. Time-on-task effect is aan het

eind van de taak meer fouten maken. Het tweede experiment (een Go-No-Go taak) heeft

toestandsregulatie gemeten of activatie niveau in relatie tot taakprestaties. Bij kinderen met

ADHD en een intelligentie in het normale bereik, blijkt dat het kernprobleem niet

impulsiviteit is, maar een gestoorde toestandsregulatie wat leidt tot impulsiviteit. Het bleek

dat de kinderen in dit experiment ongeacht hun activatie niveau impulsiviteitsfouten maakten.
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Hoofstuk vijf gaf een aantal aanvullende statistische analyses. Het bleek dat er een

grote samenhang was tussen de meeste impulsiviteitsfouten. Een andere bevinding die gedaan

was, is dat bij een factor analyse een arousal factor te zien is bij kinderen uit de doelgroep.

In hoofdstuk zes werd geconcludeerd dat de aandachtsmechanismen van kinderen met

een licht verstandelijke handicap en externaliserende gedragsproblemen (zoals ADHD en CD)

tegen de verwachtingen in, intact zijn. Een andere conclusie was, dat ongeacht de situatie

waarin ze zich bevinden, impulsief zijn. Deze impulsiviteit lijkt los te staan van de specifieke

diagnoses die ze hebben. Een aantal mogelijke verklaringen worden beschreven.


