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Dutch summary / Nederlandse samenvatting 

 

Kinderen met autisme spectrum stoornissen (ASS) laten stereotiep gedrag en beperkte interesses 

zien, en hebben sociale en communicatieve problemen (American Psychiatric Association, 2013). 

Een belangrijke cognitieve theorie met betrekking tot ASS veronderstelt dat executieve 

functie(EF)tekorten een belangrijk onderliggend probleem vormen (Damasio & Maurer, 1978; 

Russell, 1997). EF is een parapluterm voor cognitieve functies die iemand nodig heeft om gedrag uit 

te voeren en aan te passen aan de veranderende omgeving, zoals cognitieve flexibiliteit (mentale 

schakelvaardigheid), werkgeheugen (opslaan, bewerken, onthouden en weer gebruiken van 

informatie) en inhibitie (stoppen van gedrag) (Anderson, 2002).  

 De bevindingen met betrekking tot Executieve Functies (EFs) in ASS zijn echter niet 

eenduidig, vanwege grote individuele verschillen binnen de ASS populatie, studies in uiteenlopende 

leeftijdsgroepen en het gebruik van verschillende taken om EFs te onderzoeken. Daarom hebben we 

in een grote groep kinderen met ASS (N = 121) en zonder ASS (N = 76) in een beperkte leeftijdsgroep 

(8-12 jaar) met ‘proces-zuivere’ taken EFs onderzocht.  

 Ten eerste hebben we onderzocht of kinderen met ASS cognitieve flexibiliteits-, 

werkgeheugen-, en inhibitieproblemen hebben en of deze problemen met elkaar samenhangen 

(hoofdstuk 2 & 3). Ten tweede hebben we de effectiviteit van een werkgeheugen- en cognitieve 

flexibiliteitstraining onderzocht en, ten derde, of een aantal potentiële predictoren - IQ, 

autismekenmerken, werkgeheugen, cognitieve flexibiliteit, beloningsgevoeligheid en Theory of Mind 

(ToM; inzicht in hoe anderen denken en voelen) - de trainingseffecten beïnvloedt (hoofdstuk 4 & 5). 

Tot slot onderzochten we of specifieke predictoren (IQ, autismekenmerken, taalontwikkeling en EF) 

de kwaliteit van leven beïnvloeden bij kinderen met ASS (hoofdstuk 6).  

 

Cognitieve flexibiliteit, werkgeheugen en inhibitie  

Cognitieve flexibiliteit is het vermogen om soepel tussen verschillende taken te wisselen en wordt 

ook wel mentale schakelvaardigheid genoemd. Werkgeheugen is het vermogen om informatie op te 

slaan, te bewerken en snel weer te gebruiken, en inhibitie is het vermogen om een gestarte actie te 

stoppen. De meeste kinderen met ASS bleken geen cognitieve flexibiliteitproblemen te hebben op 

een switchtaak met minimale werkgeheugenbelasting en met relatief complexe en sociaal relevante 

stimuli (hoofdstuk 2). Net als in eerder onderzoek (Yerys et al., 2009) voerde een subgroep van de 

kinderen met ASS de taak relatief zwak uit; zij waren langzaam en maakten veel fouten.  

Kinderen met ASS bleken wel werkgeheugen- en inhibitieproblemen te hebben vergeleken 

met de controlegroep (hoofdstuk 3), maar ook hier had slechts een relatief kleine subgroep 

daadwerkelijk problemen op deze gebieden. Werkgeheugen en inhibitie blijken aan elkaar 

gerelateerd te zijn bij zich normaal ontwikkelende kinderen (Garon et al., 2008; Minamoto et al., 

2010; Miyake & Friedman, 2012). In overeenstemming met bevindingen bij kinderen met ADHD 

(Alderson et al., 2010; Schecklmann et al., 2012), vonden wij echter geen verband tussen 

werkgeheugen- en inhibitieproblemen bij kinderen met ASS. Zeer weinig kinderen met ASS hadden 

zowel een werkgeheugen- als een inhibitieprobleem.  

Hoewel de gevonden inhibitieproblemen bij kinderen met ASS overeenkomen met 

bevindingen van een recente meta-analyse (Geurts et al., 2014), komen de gevonden 

werkgeheugenproblemen niet overeen met eerdere studies bij kleine groepen (Cui et al., 2010) en bij 

andere leeftijdscategorieën (Koshino et al., 2005; Koshino et al., 2008; Williams et al., 2005).  



 

 

 Cognitieve flexibiliteitproblemen bleken samen te hangen met stereotiep en repetitief 

gedrag in het dagelijks leven. Kinderen die werkgeheugen- of inhibitieproblemen hadden, lieten 

meer gedragsproblemen zien in het dagelijks leven. De gevonden relatie tussen EF problemen en 

gedrag in het dagelijks leven komt overeen met de EF theorie, waarbij wordt verondersteld dat EF 

problemen ten grondslag liggen aan de geobserveerde problemen in het dagelijks leven.  

 Kortom, niet alle kinderen met ASS hebben EF problemen. Er zijn dus grote individuele 

verschillen. Er is niet een specifiek EF patroon bij kinderen met ASS vergeleken met kinderen zonder 

ASS, maar binnen de groep kinderen met ASS zijn er verschillende EF patronen. EF problemen bij 

kinderen met ASS hangen echter wel samen met problemen in het dagelijks leven. Bij de diagnose 

en behandeling van kinderen met ASS lijkt het daarom van belang om naast algemene sterke 

punten en kwetsbaarheden, risico’s en comorbiditeit, rekening te houden met specifieke EF 

problemen.  

 

Werkgeheugen en flexibiliteit trainen met Braingame Brian  

Het trainen van werkgeheugen is al herhaaldelijk onderzocht (Melby-Lervåg & Hulme, 2013), maar 

nog niet bij kinderen met ASS. Gezien de gerapporteerde werkgeheugenproblemen bij kinderen 

met ASS is het nuttig om te onderzoeken of deze werkgeheugenproblemen verminderd kunnen 

worden. Het trainen van cognitieve flexibiliteit is relatief minder onderzocht, maar de eerste 

voorlopige resultaten zijn positief (Kray et al., 2011). Aangezien kinderen met ASS cognitieve 

flexibiliteitproblemen hebben, zeker in het dagelijks leven, lijkt het trainen van cognitieve 

flexibiliteit veelbelovend. Wij hebben daarom onderzocht of een werkgeheugen- of cognitieve 

flexibiliteittraining een werkzame interventie is voor kinderen met ASS (Hoofdstuk 4).  

 Honderdeenentwintig kinderen met ASS voerden één van drie versies van training 

Braingame Brian (Prins et al., 2013) uit: een werkgeheugentraining, een cognitieve 

flexibiliteittraining of een niet-EF (controle) training. Negentig van deze kinderen voltooiden alle 25 

sessies van de training.  

 In de werkgeheugen- en flexibiliteitstraining waren de taken adaptief aan de prestatie van 

het kind. Dit betekent dat het niveau wordt aangepast aan de prestatie: als een taak goed wordt 

uitgevoerd, wordt deze vervolgens moeilijker, als de taak niet goed wordt uitgevoerd, dan wordt 

deze daarna makkelijker. Het niveau van de werkgeheugen- en flexibiliteitstrainingstaken nam bij 

het grootste deel van de kinderen toe. Op deze taken werd dus getraind.  

Als we kijken naar de taken en vragenlijsten die we voor en na de training hebben 

afgenomen, dan zien we dat alle drie de groepen (werkgeheugen-, flexibiliteit- en niet-EF 

trainingsgroep) op de meeste taken (werkgeheugen, cognitieve flexibiliteit, volgehouden aandacht) 

en op alle vragenlijsten (door ouders gerapporteerde EF, sociaal gedrag, ADHD kenmerken en 

kwaliteit van leven) verbetering lieten zien. Kinderen die de werkgeheugen- of cognitieve 

flexibiliteitstraining deden, verbeterden echter niet meer dan kinderen die de niet-EF training 

deden. We zien wel dat kinderen die de werkgeheugentraining hebben gedaan, vergeleken met de 

andere twee groepen, iets meer vooruitgingen op een werkgeheugentaak die erg lijkt op de 

getrainde taak, en een afname lieten zien in ADHD kenmerken zoals gemeten met een door hun 

ouders ingevulde vragenlijst. Ook zien we dat kinderen die de flexibiliteitstraining hebben gedaan 

iets meer vooruitgingen dan de andere twee groepen op een flexibiliteittaak die lijkt op de getrainde 

taak.  

 De verbetering van werkgeheugen en cognitieve flexibiliteit op taken die erg lijken op de 

getrainde taken sluit aan bij eerder onderzoek naar werkgeheugentrainingen (e.g., Chacko et al., 



 

 

2013) en cognitieve flexibiliteittrainingen (Karbach & Kray, 2009; Kray et al., 2011). De verbetering in 

ADHD kenmerken is echter moeilijker te plaatsen. Werkgeheugen lijkt weliswaar gerelateerd te zijn 

aan ADHD kenmerken (Rapport et al., 2009; Van der Oord et al., 2012), maar een beter 

werkgeheugen zorgt niet per definitie voor minder ADHD kenmerken (Melby-Lervåg & Hulme, 2013; 

Rapport et al., 2013) 

(Melby-Lervåg & Hulme, 2013; Rapport, Orban, Kofler, & Friedman, 2013). Bovendien vonden we 

geen verbetering van het werkgeheugen in het dagelijks leven, wat een noodzakelijke tussenstap 

lijkt voor de generalisatie van een werkgeheugentraining. Hoewel het trainen van werkgeheugen 

dus zou kunnen zorgen voor vermindering van ADHD kenmerken, is het vooralsnog onduidelijk hoe. 

 Mogelijk heeft de werkgeheugentraining iets meer effect doordat deze bestaat uit vijf 

verschillende trainingstaken, terwijl de flexibiliteitstraining bestaat uit één adaptieve taak. De 

werkgeheugentraining doet bovendien een beroep op meer functies (onthouden, bewerken en 

updaten van informatie). Mogelijk is het effectiever om meerdere functies tegelijk te trainen.  

Ondanks de verbetering op taken en vragenlijsten in alle groepen, zien we slechts kleine 

verschillen tussen de adaptieve trainingen (werkgeheugen en flexibiliteit) en de niet-EF training. De 

verbetering in alle groepen komt mogelijk door de herhaling van taken en vragenlijsten, door de 

benodigde volgehouden aandacht voor de training, door elementen in de game-wereld, of door 

positieve betrokkenheid van de ouders. De werkgeheugen- en flexibiliteitstraining lijken dus niet 

effectief voor kinderen met ASS.  

 

Voorspellers van training effect 

Ondanks verbetering in de hele groep, waren specifieke trainingseffecten van de werkgeheugen- en 

flexibiliteittraining klein. Bovendien lukte het een kwart van de kinderen niet om de training af te 

maken. Vanwege de grote individuele verschillen binnen de ASS populatie (zie ook Hoofdstuk 2 en 

3), hebben we onderzocht of de training nuttig is voor specifieke subgroepen van kinderen met ASS 

(Hoofdstuk 5). We onderzochten of IQ, autismekenmerken, werkgeheugen en cognitieve 

flexibiliteit, ToM en beloningsgevoeligheid het trainen en het trainingsresultaat beïnvloeden.  

Geen van de onderzochte factoren voorspelden hoeveel sessies kinderen voltooiden en 

hoeveel ze vooruitgingen op trainingstaken. IQ, werkgeheugen en cognitieve flexibiliteit, ToM en 

aantal voltooide sessies hadden ook geen invloed op trainingseffecten. We vonden wel twee (kleine) 

effecten: kinderen die gevoeliger zijn voor een beloning lieten een sterkere afname in 

autismekenmerken zien na de training (werkgeheugen-, flexibiliteit- en niet-EF trainingsgroep). 

Kinderen met aanvankelijk meer autismekenmerken leken minder te verbeteren in kwaliteit van 

leven na de adaptieve training (werkgeheugen of flexibiliteit). De training zou dus mogelijk voor een 

subgroep van kinderen met ASS (beloningsgevoelig en relatief weinig autismekenmerken) geschikt 

kunnen zijn, maar dit moet nog nader onderzocht worden. 

 

Kwaliteit van leven 

We hebben vervolgens de kwaliteit van leven van kinderen met ASS onderzocht. Kwaliteit van leven 

is een maat van algeheel welbevinden en een belangrijke uitkomstmaat van interventies. De 

kwaliteit van leven is laag bij ASS (Ikeda, Hinckson, & Krägeloh, 2013; van Heijst & Geurts, 2014). Wij 

hebben onderzocht of wij dit konden bevestigen en of een aantal specifieke factoren (IQ, 

taalontwikkeling, autismekenmerken en EF in het dagelijks leven) de kwaliteit van leven beïnvloedt 

(Hoofdstuk 6).  



 

 

 Kinderen met ASS hadden een lagere kwaliteit van leven op alle subschalen van de 

vragenlijst (fysiek, emotioneel, sociaal, school) dan kinderen zonder ASS. IQ en taalontwikkeling 

hingen niet samen met kwaliteit van leven. In overeenstemming met eerder onderzoek (Chiang & 

Wineman, 2014; Ikeda et al., 2013; Kamp-Becker et al., 2010; Kuhlthau et al., 2013; Tilford et al., 

2012) hadden kinderen met meer autismekenmerken een lagere kwaliteit van leven. Bovendien 

vonden we dat kinderen met meer EF problemen een lagere kwaliteit van leven hadden. Dit 

benadrukt dat het belangrijk is om rekening te houden met EF in de behandeling van kinderen met 

ASS.  

Bovendien bleken specifieke autismekenmerken en EFs gerelateerd aan specifieke kwaliteit 

van leven onderdelen: 1) meer problemen in sociale communicatie en motivatie waren gerelateerd 

aan een lagere kwaliteit van leven op fysiek gebied, 2) minder sociale motivatie en een zwakke 

cognitieve flexibiliteit en emotionele controle waren gerelateerd aan lagere emotionele kwaliteit 

van leven, 3) zwakkere sociale communicatie, inhibitie, cognitieve flexibiliteit, minder initiatief 

gedrag en betere sociale cognitie waren gerelateerd aan een lagere sociale kwaliteit van leven, en 4) 

zwakkere werkgeheugen-, plannings- en organisatorische vaardigheden waren gerelateerd aan 

lagere kwaliteit van leven op schoolgebied. Deze voorzichtige eerste bevindingen dienen nog nader 

onderzocht te worden, maar mogelijk kan het nuttig zijn om behandelingen te richten op specifieke 

autismekenmerken of EFs om specifieke kwaliteit van leven onderdelen te verbeteren. Lage sociale 

kwaliteit van leven zou bijvoorbeeld verbeterd kunnen worden door sociale communicatietraining, 

terwijl een lage kwaliteit van leven op schoolgebied juist verbeterd zou kunnen worden door een 

werkgeheugentraining. Het aanpassen van de behandeling op ieder uniek kind met autisme lijkt dus 

van belang.  

 

Conclusie  

Er zijn zeer grote individuele verschillen in de ASS populatie op uiteenlopende gebieden. Naast de 

reeds bekende individuele verschillen in gedrag, cognitie, autismekenmerken zoals problemen in 

sociale interactie, communicatie en stereotiep gedrag (Happé & Ronald, 2008), en in (Happé & 

Ronald, 2008) 

ToM en Centrale Coherentie, worden verschillen gezien in EF in verschillende leeftijdsgroepen 

(Pellicano, 2010b). De huidige bevindingen sluiten daar bij aan. Wij vonden individuele verschillen in 

cognitieve flexibiliteit, werkgeheugen en inhibitie bij kinderen met ASS. Dit betekent dat 1) er grote 

groepen onderzocht moeten worden om verschillen op groepsniveau te kunnen vinden, 2) naast 

onderzoek op groepsniveau, onderzoek op individueel niveau nodig is, 3) er niet één universeel EF 

patroon is bij kinderen met ASS ten opzichte van kinderen zonder ASS.  

EF blijkt moeilijk te trainen bij kinderen met ASS, maar de huidige bevindingen bevestigen 

wel dat individuele EF problemen een belangrijke rol kunnen spelen bij ASS. Behandeling zou op het 

individu moeten worden aangepast, rekening houdend met unieke moeilijkheden, sterke punten en 

compensatiemogelijkheden.  
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