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Intelligentie en 
cognitie (II)
Welke gegevens zijn nodig voor een diagnose?
 

Frans is acht jaar en zit in groep vier. Zijn 
moeder belt het ambulatorium van de 
universiteit in Leiden om advies te vragen 
over haar zoon. De leerkracht heeft 
aangegeven dat zijn gedrag in de klas 
steeds meer problemen begint te geven. 
We constateren dat Frans voldoet aan de 
classificatie ADHD. We testen zijn intel-
ligentie om te weten te komen of Frans 
voldoende in staat is om de leerstof die hij 
aangeboden krijgt, ook te begrijpen. Met 
intelligentie bedoelen we het vermogen 
van het kind om de wereld om hem heen 
te begrijpen en met die wereld om te 
gaan. Frans blijkt een hoog gemiddeld IQ 
te hebben, maar het profiel noemen we 
disharmonisch omdat hij op het verbale 
deel van de test veel hoger scoort 
(VIQ=126) dan op het performale deel 
(PIQ=96). Wat betekent het voor Frans dat 
de verschillende onderdelen van zijn 
intelligentie zo verschillend ontwikkeld 
zijn? 

Een disharmonisch profiel 
Disharmonie in de aanleg is een normaal 
verschijnsel. Wij verwachten wel altijd dat 
de intellectuele functies van een kind met 
elkaar samenhangen, maar uit onderzoek 
blijkt dat er vaak verschillen worden 

gemeten tussen de diverse onderdelen 
die samen de totale intelligentie vormen. 
Een derde van de kinderen heeft meer 
dan tien punten verschil tussen het 
verbale en het performale IQ. Twaalf 
procent heeft meer dan twintig punten 
verschil. Daarmee kunnen we stellen dat 
het een veelvoorkomend verschijnsel is. 
Het is dus gewoon dat mensen, maar 

zeker kinderen in ontwikkeling, sterke en 
zwakke kanten in hun aanlegprofiel 
hebben. Als er echter extreme verschillen 
zijn, dan is het bijzonder - en meestal ook 
een teken dat er iets aan de hand is 
waardoor de ontwikkeling van de 
verschillende intellectuele functies niet 
harmonisch verloopt. 

Significant verschil
Bij Frans is het verschil tussen het verbale 
en performale IQ dertig punten en dat is 
significant. Zo’n verschil geeft aan dat er 
een verschil van betekenis is. Het heeft 
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dan weinig zin meer om veel waarde te 
hechten aan de gemiddelde score van 
111, omdat het weinig recht doet aan de 
aanleg van Frans. Beter is om in dit geval 
te kijken naar de scores op de verschil-
lende onderdelen van de test, de scores 
op de factoren die worden gevormd door 
subtesten die bij elkaar horen omdat ze 
ongeveer hetzelfde meten. Bij de WISC 
zijn dat meer dan tien subtests, waarvan 
de helft samen het verbale IQ bepalen en 
de andere helft het performale IQ 
weergeeft. Daarnaast zijn er de factor 
–scores zoals de factor ‘verbaal begrip’ (het 
begrijpen en gebruiken van taal), de factor 
‘perceptuele organisatie’ (het begrijpen 
van de visuele waarneming) en de 
factoren die een beroep doen op de 
snelheid van informatieverwerken (de 
snelheid en de accuratesse waarmee de 
binnenkomende informatie in het brein 
wordt verwerkt). Factorscores geven een 

meer genuanceerd beeld van het 
intellectueel functioneren van een kind 
dan het totale IQ. 

Sterke en zwakke kanten  
Op die genoemde factoren ‘verbaal 
begrip’, ‘perceptuele organisatie’ en 
‘snelheid van informatie verwerken’ zien 
we bij Frans scores van respectievelijk 130, 
101, en 88. De score van 130 zegt iets over 
het verbale begrip. Frans heeft dus heel 
sterk ontwikkelde verbale vaardigheden. 
Hij heeft weinig moeite met verbaal 
denken, kan goed zeggen wat hij bedoelt 

Het is gewoon dat kinderen sterke en zwakke 
kanten in hun aanlegprofiel hebben



balans magazine  maart 2008 21

en hij komt makkelijk tot inzicht en begrip 
als hij talig redeneren kan toepassen. Maar 
er zijn heel veel situaties in het dagelijks 
leven waarin dat niet het geval is; situaties 
waarin er bijvoorbeeld ook een beroep 
gedaan wordt op het snel kunnen 
verwerken van visueel-ruimtelijke 
informatie en het vermogen daar 
betekenis aan te verlenen. Bijvoorbeeld als 
een kind snel een situatie op de speel-
plaats moet overzien om daar adequaat 
op in te spelen. En die vaardigheden zijn 
bij Frans veel minder goed ontwikkeld 
dan zijn talig redeneervermogen. Dat 
concluderen we op basis van het PIQ. Dat 
snelle begrip van de betekenis van 
ruimtelijk-visuele informatie heb je nodig 
bij het organiseren en plannen van je 
gedrag. Kinderen met deze verschillen in 
aanlegscores hebben daarom vaak moeite 
met soepel invoegen in sociale situaties, 
omdat het voor hen moeilijk is om de 
complexiteit van sociale situaties te 
overzien. 

Verklaring problemen 
Dit verschil in cognitieve vaardigheden bij 
Frans geeft aan dat hij in het dagelijks 
leven relatief moeite heeft met het 

verwerken en begrijpen van visueel-ruim-
telijke informatie ten opzichte van zijn 
taal- en redeneervermogen. Het geeft ook 
aan dat hij vanwege zijn goede verbale 
vaardigheden snel de kans loopt verkeerd 
te worden ingeschat, immers: we zijn 
geneigd te denken dat als een kind goed 
praat, dat kind alles ook wel zal snappen. 
De verwerkingssnelheid (factorscore 88) is 
relatief zwak ontwikkeld. Frans heeft 
waarschijnlijk moeite met het richten en 

vasthouden van de aandacht en het 
opslaan van informatie. Dat past goed bij 
de ADHD- problemen die al bij Frans 
geconstateerd zijn. Hiermee wordt wel 
duidelijk dat in de situatie van Frans de 
kennis over de disharmonie van zijn 
intelligentieprofiel ons helpt snappen 
waarom hij tegen bepaalde problemen in 
het dagelijks leven aanloopt.

Verder onderzoek 
Het is een goede diagnostische gewoonte 
om nooit op basis van een intelligentie-
profiel alleen, een belangrijke uitspraak te 
doen over de cognitieve mogelijkheden 
van een kind. Dus ook niet op basis van de 
geconstateerde factorscores of de 
verschillen daarin. De sterke en zwakke 
kanten die wij in het intelligentieprofiel 
meten, moeten als het goed is juist 
aanleiding geven om verder onderzoek te 
doen. Bijvoorbeeld neuropsychologisch 
onderzoek. Er worden dan, zoals in het 
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Zoeken naar het 
specifieke patroon van 
sterke en zwakke 
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Kennis over de 
disharmonie van een 
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waarom iemand tegen 
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geval van Frans, specifieke taken voor het 
meten van de aandacht en het geheugen 
afgenomen. Daarmee bekijken we of ook 
op die andere taken dezelfde zwakke 
kanten in de aanleg naar voren komen. 
Pas als in meerdere taken dezelfde 
problemen naar voren komen, kunnen we 
betrouwbaar iets zeggen over wat er aan 
de hand is met de intellectuele vermo-
gens of de cognitieve functies van Frans.

Onderliggende disfuncties
Wij veronderstellen dat onderliggend aan 
die disharmonie in prestaties, bepaalde 
functies van de hersenen verschillend 
ontwikkeld zijn. Bij verbaal begrip en 
visueel-ruimtelijke informatieverwerking 
gaat het om heel complexe functies. 
Daarvan kunnen we niet zeggen dat ze 

gerelateerd zijn aan een bepaald gebied 
in het brein. Deze functies zijn het 
resultaat van een samenspel van diverse 
functies die gerelateerd zijn aan complexe 
circuits in de hersenen. Dus om zomaar te 
zeggen ‘met die en die uitval heb je een 
probleem in de rechterhemisfeer 
(hersenhelft)’ is een veel te simpele 
voorstelling van zaken. Je loopt het 
enorme risico iets te zeggen wat helemaal 
niet klopt. Zolang je niet écht hebt 
kunnen zien hoe het brein functioneert bij 
de uitvoering van diverse taken, kun je 
niet veronderstellen dat er een bepaald 
hersengebied disfunctioneert. Dat soort 
uitspraken zijn uit den boze. Wanneer er 
over NLD wordt gesproken, lijkt het 
weleens of er op deze manier de link met 
hersendisfuncties wordt gelegd.

NLD
Bij NLD wordt een stoornis in bepaalde 
functies van de hersenen verondersteld 
op basis van de disharmonie in bijvoor-
beeld intelligentie. Om dit zomaar te 
koppelen aan disfunctioneren van de 
rechterhersenhelft is een veronderstelling 
die niet voldoende is aangetoond.
Desondanks is de NLD-theorie die uitgaat 
van de veronderstelde disharmonie in de 
cognitieve ontwikkeling klinisch wel heel 
bruikbaar. We kunnen ermee zoeken naar 
het specifieke patroon van sterke en 
zwakke kanten bij een kind, wat vervol-
gens weer een verklaring kan opleveren 
voor de problemen. Maar de onderbou-
wing van de NLD-theorie, of het echt gaat 
om een disfunctie in de hersenen met 
een bepaalde verstoring in de ontwikke-

Intelligentie
Weten en meten

Intelligentie is het vermogen om 
doelgericht te handelen, rationeel te 
denken en effectief met de omgeving 
om te gaan. Dit is een veel gebruikte 
definitie van intelligentie in het boek 
Intelligentie van Wilma Resing en Pieter 
Drenth. Hierin wordt uitgelegd hoe 
‘academische’ intelligentie wordt 
gemeten. De omschrijvingen van dit 
begrip lopen uiteen: intelligentie is wat 
een intelligentietest meet, tot een 
complex samenspel van cognitieve 
processen. Verhelderend is het onder-
scheid (oorspronkelijk naar Vernon) naar 
intelligentie A (aangeboren potentieel), 
intelligentie B (resultaat van interactie 
tussen genetische aanleg en omgeving 
en leerervaringen) en intelligentie C (dat 
wat de intelligentietest meet).
Resing en Drenth stellen in hun boek 
interessante vragen. Heeft erfelijkheid of 
omgeving de meeste invloed op de 
ontwikkeling van intelligentie? Hoe valt 
intelligentie te meten? Worden we 
steeds slimmer, of misschien juist 
dommer? Ontwikkelt een mens zijn 
intelligentie, of blijft deze gedurende 
zijn hele leven constant?
De eerste intelligentietest werd ruim 
een eeuw geleden opgezet door een 
Parijse onderzoeker, Alfred Binet. Hij 

ging ervan uit dat tussen mensen 
aangeboren verschillen in intelligentie 
bestaan. Maar hij meende ook dat 
training van bijvoorbeeld logisch 
redeneren en geheugen tot op zekere 
hoogte van positieve invloed kon zijn op 
de intelligentie. Binets test werd veel 
gebruikt in Europa en Amerika. Overi-
gens is intelligentie maar deels erfelijk. 
Wel is duidelijk dat de overeenstemming 
tussen intelligentiescores van familiele-
den sterker is naarmate de graad van 
verwantschap toeneemt.
Intelligentie laat verder zien dat alloch-
tone leerlingen vaak lager 
scoren op intelligentietests dan ande-
ren. De vraag is of dat aan de tests ligt. 
Meten deze de intelligentie, of de 
beheersing van de Nederlandse taal? 
Het streven naar cultuurvrije tests 
kunnen we echter beter laten, zeggen 
de auteurs, want die bestaan niet. Het 
kan een oplossing zijn het leerpotentieel 
te testen in plaats van de intelligentie. 
Ook kan de ‘testvaardigheid’ van de 
kandidaten van te voren worden 
getraind.
Volgens de schrijvers blijft ‘academische’ 
intelligentie de beste voorspeller van 
school- en beroepssucces. Het meten 
van emotionele of sociale intelligentie 
vinden Resing en Drenth niet zinvol. 
Persoonlijkheidskenmerken, motivatie, 
onderdrukken van impulsief gedrag en 

empathie zijn zeker belangrijk. Waarom 
zou je die echter onder de noemer 
intelligentie laten vallen? En het is de 
vraag is hoe je deze betrouwbaar meet. 
Want iemand kan gemakkelijk ‘emotio-
neel intelligenter’ lijken dan hij in 
werkelijkheid is.
Intelligentie is voor iedereen die inzicht 
wil krijgen in de achtergronden van het 
begrip intelligentie en in de praktische 
toepassingen ervan. Het boek is redelijk 
toegankelijk geschreven.
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ling, is empirisch niet voldoende aange-
toond. Het is een veronderstelling. Dus 
zolang daar niet meer over bekend is, is 
het riskant om te spreken van een 
NLD-syndroom. Want een syndroom 
veronderstelt dat het gaat om iets dat 
door één soort ontwikkelingsstoornis 
wordt veroorzaakt. Je moet dus heel 
voorzichtig omgaan met het begrip NLD, 
terwijl het klinisch wel handig kan zijn om 
te kijken naar het specifieke patroon van 
bepaalde problemen bij kinderen. 

Staat intelligentie vast?
Kan intelligentie veranderen tijdens de 
ontwikkeling? Ja, dat kan. Intelligentie 
bestaat voor een deel uit kennis die is 
aangeleerd. De woorden die je kent, de 
woorden die je gebruikt, de oefeningen 
die je hebt gehad op school, de kennis die 
je hebt van de wereld om je heen is 
afhankelijk van het aanbod dat je krijgt, 
het aanbod uit het onderwijs en het 
aanbod thuis. Dat noemen wij ‘crystallized 
intelligence’. Maar intelligentie bestaat ook 
uit het vermogen waarmee je met dat 
aanbod van thuis en school omgaat. Dat 
is wat wij ‘fluid intelligence’ noemen. Dus 
het vermogen om te redeneren, te 
ordenen en tot begrip en inzicht te 
komen. Dat actief redeneervermogen 
komt pas gedurende het opgroeien 
optimaal tot ontwikkeling en het is pas af 
als je volwassen bent. Dit betekent dat je 

op vierjarige leeftijd dus nog niet kunt 
voorspellen of een kind op negenjarige 
leeftijd ook een goed redeneervermogen 
zal hebben, want van vierjarigen wordt 
niet hetzelfde redeneervermogen 
gevraagd. De vuistregel is, hoe jonger het 
kind hoe meer er nog tijdens de groei en 
ontwikkeling kan veranderen in de 
intelligentie. Een intelligentieonderzoek is 
dus altijd een momentopname en het 
heeft maar een beperkte houdbaarheid. 
Je moet intelligentie dus af en toe 
opnieuw meten tijdens de ontwikkeling 
om te weten hoe het er voor staat, omdat 
verschillende functies zich pas tijdens het 
opgroeien ontwikkelen. 

Ontwikkelingsstoornis 
Een voorbeeld hiervan hebben we 
waargenomen in een recent onderzoek 
dat wij in Leiden hebben uitgevoerd 
onder een groep van een paar honderd 
kinderen met PDD-NOS. Als we kijken 
naar het gemiddelde intelligentieprofiel 
van een groep kinderen met autisme, zien 
we een aantal kenmerkende patronen. We 
zien vaak hoge scores op aangeleerde 
kennis (reproductie van feiten), hoge 
scores op een bepaald onderdeel van de 
visuele informatieverwerking waar het 
gaat om detailwaarneming en lage scores 
op het vermogen tot verbaal redeneren, 
het zelfstandig tot begrip en inzicht 
komen en in snelheid van informatiever-
werking. Datzelfde profiel vonden we bij 
de groep kinderen met PDD-NOS. Dat is 
natuurlijk niet zo onverwacht, aangezien 
het gaat om een aan autisme verwante 
stoornis. Bij deze kinderen zagen we 
echter dat naarmate de leeftijd hoger lag 
(tussen 6 en 12 jaar), het verbaal begrip en 
inzicht steeds zwakker werd ten opzichte 
van de andere vaardigheden. Dit betekent 
niet dat de kinderen slechter worden in 
verbaal redeneren, maar dat het vermo-
gen niet optimaal tot ontwikkeling komt. 
Zij gaan steeds meer uit de pas lopen met 
kinderen met een normale ontwikkeling 
omdat intelligentie altijd wordt bepaald 
aan de hand van een vergelijking met het 
gemiddelde van je leeftijd. Zo kan de 
intelligentie over de tijd veranderen. 

Kansen
Weer terug naar Frans. Bij hem zouden de 
problemen met de aandachtsregulatie en 

het geheugen op de lange termijn een 
negatief effect kunnen hebben op zijn 
kennisniveau en redeneervermogen, dus 
ook op zijn intelligentie. Maar Frans is nog 
volop in de groei en omdat de omgeving 
zoveel invloed heeft op de ontwikkeling 
van een kind, ligt daar ook een kans. 
Omdat we door het onderzoek naar zijn 
intelligentie een goed zicht hebben op 
zijn sterke en zwakke kanten, kunnen we 
hem gericht gaan helpen. Wij kunnen, als 
wij hem goed gaan ondersteunen, 
wellicht voorkomen dat hij veel achter-
stand gaat oplopen door zijn zwakke kant. 
Hij heeft absoluut een risicoprofiel. Het is 
voor zijn ouders en leerkrachten belang-
rijk te weten waar Frans zijn moeilijkheden 
liggen, zodat zij hem beter snappen, hem 
beter tegemoet kunnen komen en hem 
gericht kunnen helpen met de dingen die 
hij moeilijk vindt. Bij Frans is uit het 
onderzoek gebleken dat hij zou kunnen 
profiteren van medicatie om zijn aandacht 

te ondersteunen. Dit heeft hij ook 
gekregen. Daarnaast heeft hij sociale 
vaardigheidstraining gekregen, gedrags-
therapie, om hem te helpen zich meer 
sociaal adequaat te kunnen gedragen.

Samenvattend kunnen we stellen dat 
intelligentieonderzoek geïndiceerd is 
wanneer vanuit het profiel mogelijk een 
verklaring kan komen voor de problema-
tiek van het kind. Het intelligentieonder-
zoek is screenend ten aanzien van het 
beloop van de ontwikkeling, het resultaat 
van het samenspel tussen de aanleg en 
de omgeving. Het profiel met de sterke en 
zwakke kanten levert hypotheses op voor 
verdiepend onderzoek en voor nadere 
diagnostiek, maar geeft ook aanknopings-
punten voor de aanpak thuis en op 
school. Intelligentieonderzoek kan, met 
andere woorden, dus heel nuttig zijn. n

Hanna Swaab: “Intelligentieonderzoek 

doen we wanneer vanuit het profiel 

mogelijk een verklaring kan komen voor 

de problemen van het kind.”

Intelligentieonderzoek 
is altijd een 
momentopname


