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ABSTRACT 

In deze studie gingen we het effect na van verschillende soorten beloningen op temporal 

reward discounting (TD) bij een groep kinderen met ADHD en een controlegroep. TD is het 

fenomeen waarbij de subjectieve waarde van een beloning afneemt in functie van uitstel. Dit 

impliceert een voorkeur voor kleinere onmiddellijke beloningen tegenover grotere uitgestelde 

beloningen. We maakten gebruik van een TD-taak, waarbij de participanten herhaaldelijk 

hypothetische keuzes maakten tussen een kleinere onmiddellijke beloning en een grotere 

uitgestelde beloning.  

In de literatuur wordt vaak gebruik gemaakt van geldelijke beloningen om TD na te 

gaan. Daarom introduceerden wij naast geldelijke, ook alternatieve beloningen in dit 

onderzoek. Daarnaast gingen we de invloed na van leeftijdsgroep en subtype van ADHD op 

TD. Ten slotte onderzochten we of de ernst van de symptomen van ADHD effect hebben op 

de TD-curves van de participanten. 

De resultaten liggen gedeeltelijk in lijn met onze verwachtingen. In de geldelijke 

beloningsconditie vertonen de kinderen met ADHD een steilere TD-curve dan de 

controlekinderen. In de alternatieve beloningscondities vinden we dit effect niet terug. Bij alle 

soorten beloningen vinden we de dalende TD-curve terug. We vinden echter duidelijke 

effecten van conditie, waardoor we kunnen stellen dat geld, in vergelijking met alternatieve 

beloningen, bij alle participanten minder snel zijn waarde verliest in functie van uitstel.  

We vonden geen hoofdeffecten van leeftijd, noch van subtype van ADHD. Ten slotte 

vonden we naast enkele verbanden tussen Hyperactiviteit/Impulsiviteit en TD, ook 

onverwachte effecten van Inattentiviteit op TD. 
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INLEIDING 

1 Aandachtstekortstoornis met Hyperactiviteit 

1.1 Wat is ADHD? 

 De aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD, Attention Deficit/Hyperactivity 

Disorder) behoort tot een van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen in de 

kindertijd. ADHD wordt gekarakteriseerd door inattentief, hyperactief en impulsief gedrag. 

Voor een diagnose vanuit de Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-

TR; American Psychiatric Association, APA, 2000) dienen een aantal symptomen van 

hyperactiviteit- impulsiviteit of onoplettendheid voor het zevende levensjaar voor te komen.  

 ADHD kent een vroege onset in de kindertijd en persisteert vaak doorheen de 

adolescentie en de volwassenheid (Taylor et al., 2004). Er is een duurzame en ernstige invloed 

op de psychische ontwikkeling. De symptomen geven aanleiding tot beperkingen binnen het 

sociale, school- of beroepsmatig functioneren. Doorheen de ontwikkeling van de 

kleuterschool naar de volwassenheid, kunnen de symptomen van ADHD zich anders gaan 

manifesteren (Cantwell, 1996).  

 Het diagnostisch proces dient te gebeuren in een ontwikkelingscontext (Cantwell, 1996). 

Kinderen met ADHD krijgen een klinische diagnose, gebaseerd op een klinisch beeld vroeg in 

het leven, persistentie over tijd, pervasief over verschillende settings. Er bestaat geen 

laboratoriumtest of een verzameling van testen die gebruikt kunnen worden om tot een 

definitieve diagnose van ADHD te komen (Cantwell, 1996; Barkley, 1990).   

De DSM-IV-TR (APA, 2000) bespreekt verder drie subtypes, waarbij de klemtoon ligt 

op onoplettendheid, op verschijnselen van impulsiviteit en hyperactiviteit of een combinatie 

hiervan. Deze subtypes worden respectievelijk omschreven als aandachtstekortstoornis met 

hyperactiviteit van het (1) overwegend onoplettend type (ADHD-IA), (2) overwegend 

hyperactief- impulsief type (ADHD-H) of (3) gecombineerde type (ADHD-C).  

1.2 Prevalentie 

ADHD is een van de meest voorkomende ontwikkelingsstoornissen met een prevalentie 

van 3-5% (Taylor et al., 2004). De prevalentiegegevens kunnen variëren naargelang de 

steekproef, de diagnostische criteria en de gebruikte diagnostische instrumenten (Cantwell, 

1996). Skounti, Philalithis, en Galanakis (2007) rapporteren een prevalentie met een range 

van 2.2% tot 17.8%. In hun review van 39 studies wordt een hogere prevalentie gevonden bij 
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jongens dan bij meisjes, alsook eerder bij jongere dan oudere kinderen en adolescenten. In de 

meerderheid van de studies blijkt het subtype ADHD-I het vaakst voor te komen, gevolgd 

door ADHD-C en ADHD-H. In een review van de literatuur rond de gelijkenissen en 

verschillen tussen de subtypes ADHD-I en ADHD-C (Baeyens, Roeyers, & Vande Walle, 

2006) blijken klinische settings meer ADHD-C te rapporteren, terwijl studies die zich richten 

op de populatie de hoogste prevalentie vinden voor ADHD-I.  

Zowel in klinische als in epidemiologische steekproeven komt ADHD vaker voor bij 

jongens dan bij meisjes (Biederman & Faraone, 2005; Skounti et al., 2007). Volgens Cantwell 

(1996) zijn deze verhoudingen respectievelijk 9/1 tot 4/1. Deze verhouding kan onder- of 

overschat zijn. Een mogelijke bias is het verschil in symptomatologie bij meisjes.  Ook binnen 

de verschillende subtypes is de proportie jongens telkens hoger dan de proportie meisjes 

(Skounti et al., 2007).  

1.3 Comorbiditeit 

 ADHD manifesteert zich vaak samen met andere stoornissen (Daley, 2006; Taylor, 

2004). In een bespreking van de meest voorkomende patronen van comorbiditeit bij ADHD 

(Jensen, Martin, & Cantwell, 1997) blijkt er meest literatuur beschikbaar over de 

comorbiditeit met een gedragsstoornis (Conduct Disorder, CD) en een oppositioneel 

opstandige stoornis (Oppositional Defiant Disorder, ODD). In de beschikbare data wordt een 

relatief hoge comorbiditeit met CD/ODD gevonden (42.7% tot 93.0%). De comorbiditeit met 

internaliserende stoornissen is lager (13.0% tot 50.8%). ADHD komt vaker voor bij 

kinderen met een depressie dan bij kinderen zonder depressie (Jensen et al., 1997). Cantwell 

(1996) suggereert dat de externaliserende gedragingen van ADHD vaak duidelijk zijn voor 

ouders en leerkrachten, waardoor internaliserende problematieken mogelijks 

ondergerapporteerd worden.  

 Onderzoek toont een duidelijke associatie aan tussen pervasieve 

ontwikkelingsstoornissen en ADHD (Cantwell, 1996; Mulligan et al., 2009; Taylor et al., 

1998). Klinisch gezien vertonen veel kinderen met autisme vaak hyperactief gedrag en 

aandachtproblemen en komen autistische symptomen regelmatig voor bij ADHD. Een goede 

differentiaaldiagnose is noodzakelijk. De DSM-IV-TR stelt dat de diagnose van ADHD enkel 

weerhouden mag worden wanneer de symptomen niet voorkomen in het beloop van een 

pervasieve stoornis (APA, 2000; Taylor et al., 2004).   

 Meer nog dan normaal ontwikkelende kinderen gaan kinderen met ADHD tijdens de 

ontwikkeling risico lopen op sociaal en gezondheidsvlak. Daarnaast hebben ze ook meer 
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moeite om een aantal ontwikkelingsopgaven te volbrengen (Rigter, 2002). Biederman et al. 

(1991) vinden een range van 10% tot 92% voor een comorbiditeit met leerstoornissen. 

Mogelijke problemen, die zich naast ADHD ook bij andere psychiatrische stoornissen kunnen 

voordoen, zijn problemen in motorische coördinatie, verstoorde academische functie, een 

lager IQ, verstoringen binnen het psychosociaal functioneren, onopzettelijke verwondingen en 

slaapproblemen (Angold, Costello, & Erkanli, 1999; Daley, 2006). 

Comorbiditeit kan het diagnostisch proces bemoeilijken. Daarnaast kan dit het 

natuurlijk verloop, de prognose en de begeleiding van kinderen, adolescenten en volwassenen 

met ADHD gaan beïnvloeden (Cantwell, 1996). Jensen et al. (1997) wijzen erop dat 

comorbide condities een invloed kunnen uitoefenen tijdens onderzoek naar ADHD. Het is 

aangewezen om deze factoren te controleren of te elimineren.  

1.4 Etiologie 

 ADHD wordt omschreven als een biopsychosociale stoornis door het samenspel van 

genetische, biologische als omgevingsfactoren (Cantwell, 1996; Tannock, 1998). Daarnaast is 

ADHD ook een heel heterogene stoornis, zowel in termen van klinische representatie als van 

etiologie (Volkmar, 2005; Kieling, Gonvalves, Tannock, & Castellanos, 2008). Onderzoek 

met neurologische beeldvorming en familiestudies hebben reeds een aantal aanwijzingen 

gegeven naar mogelijke ontstaansfactoren voor ADHD, maar de etiologie is nog niet helemaal 

duidelijk (Cantwell, 1996; Daley, 2006; Nigg, 2005). ADHD als klinisch syndroom kan niet 

verklaard worden door een enkele etiologische factor. Er wordt op meerdere niveaus evidentie 

gevonden voor de heterogeniteit van de stoornis. Daarnaast zijn er vanuit verschillende 

ontstaansfactoren ook multipele ontwikkelingspaden mogelijk die leiden tot gedragsmatige 

symptomen van ADHD (Taylor et al., 2004).  

 Genetische factoren dragen sterk bij in de etiologie van de stoornis (Mick & Faraone, 

2008). In een review van Faraone et al. (2005) worden twintig tweelingstudies bestudeerd 

waarbij erfelijkheid voor ADHD op 76% geschat wordt. ADHD wordt tot vijf keer meer 

gediagnosticeerd onder de familieleden van personen met ADHD dan in andere families 

(Tannock, 1998). De meest betrokken genen in de aanleg voor ADHD betreffen de 

catecholaminerge genen (DRD4, DRD5, dopamine transporter gen DAT, …), het noradrenerg 

systeem, het serotonerg systeem en andere kandidaatgenen. Waarschijnlijk zijn meerdere 

genen betrokken in het ontstaan van deze stoornis.  Naast de genen is er ook een invloed van 

de omgeving. Roken tijdens de zwangerschap door de moeder, blootstelling aan kleine 
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hoeveelheden lood, premature geboorte of een laag geboortegewicht en andere factoren die de 

foetale ontwikkeling kunnen wijzigen met blijvende effecten of permanente schadelijke 

effecten op aandacht en gedrag (Swanson et al., 2007), zijn omgevingsfactoren die 

gerelateerd zijn aan een verhoogd risico op ADHD. Kieling et al. (2008) verwijzen naast de 

blootstelling aan nicotine tijdens de zwangerschap ook naar de bloo tstelling aan alcohol 

tijdens deze periode.  

Zowel bij structurele als functionele beeldvormingsstudies van ADHD vallen drie 

anatomische zones op: de frontale cortex (vooral prefrontaal), de basale ganglia en het 

cerebellum (Kieling et al., 2008). Vanuit hersenonderzoek wordt verondersteld dat de fronto-

striatale netwerken betrokken zijn bij de stoornis (Tannock, 1998). Bevindingen vanuit 

functionele beeldvorming en verschillende genetische en psychofarmacologische studies 

wijzen op het belang van dopaminerge fronto-striatale circuits (Durston, 2006). Swanson et al. 

(2007) wijzen op een dopaminedysregulatie als een van de primaire oorzaken van ADHD. 

Hypo-efficiënte dopaminesystemen geven aanleiding tot neurochemische instabiliteit 

(Sagvolden & Sergeant, 1998b). Dopamine wordt bij personen met ADHD te snel opnieuw 

opgenomen of te snel getransporteerd, waardoor er een hypoactivatie is van de hersenregio‟s 

die een rol spelen bij cognitieve controle en motivatie.  

De prefrontale cortex stond lange tijd centraal als sleutelstructuur bij onderzoek naar de 

etiologie van ADHD (Taylor et al., 2004). Meer en meer wordt ook aandacht besteed aan de 

rol van functionele circuits, waarbij de basale ganglia en het cerebellum betrokken zijn 

(Kieling et al., 2008). De hersencircuits die de prefrontale cortex, het striatum en het 

cerebellum linken, functioneren abnormaal bij kinderen met ADHD in vergelijking met 

kinderen met een typische ontwikkeling (Castellanos & Acosta, 2002). Op het 

neuropsychologische vlak zien we bij personen met ADHD problemen op 4 gebieden: (1) 

aandacht, (2) executieve functies, (3) zelfregulatie en motivatie en (4) het verwerken van 

temporele informatie (Nigg, 2005).  
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2 Psychologische verklaringsmodellen 

Vertrekkende vanuit verschillende neuropsychologische invalshoeken zijn 

psychologische verklaringsmodellen voor ADHD ontstaan (Nigg, 2005). Deze modellen 

richten zich op de factoren die de relatie tussen de biologie en gedragsmatige uitkomsten van 

de stoornis mediëren. Hieronder worden de modellen besproken van Barkley (1997) en 

Sergeant (2000), die respectievelijk vertrekken van een focus op inhibitie en een focus op 

toestandsregulatie. In hoofdstuk 3 wordt de stoornis besproken vanuit een motivationele 

invalshoek, waarbij bekrachtiging een grote rol gaat spelen. In het dual-pathway model van 

Sonuga-Barke (2002), ten slotte, worden twee verschillende ontwikkelingspaden 

samengebracht. Naast een inhibitorische cognitieve dysfunctie kunnen de symptomen van 

ADHD ook gemedieerd worden door een typische motivationele stijl, namelijk uitstelaversie 

(Delay Aversion, DA). 

1.1. Inhibitiemodel 

 Volgens Barkley (1997) betreft ADHD in de eerste plaats een stoornis in zelfregulatie. 

Kinderen met ADHD falen in het ontwikkelen van de capaciteit tot zelfcontrole. Zelfregulatie 

houdt in dat iemand responsen kan inhiberen. Gedragsmatige inhibitie omvat drie onderling 

gerelateerde processen: (1) inhibitie van een prepotente respons, (2) stoppen van een aan de 

gang zijnde respons en (3) interferentie-controle (Barkley, 1997).  

 Het model stelt dat neuropsychologische functies en de bijhorende motorcontrole bij 

ADHD verzwakt zijn als gevolg van een centraal deficit in gedragsinhibitie (Barkley, 1997). 

Dit deficit leidt tot disregulaties binnen vier executieve functies, namelijk: (a) het 

werkgeheugen, (b) interne spraak, (c) zelfregulatie van affect, motivatie en arousal, en (d) 

reconstitutie. Deze vier functies zorgen ervoor dat gedrag onder controle komt van intern 

gerepresenteerde informatie en zelfsturende acties. Ze zorgen voor meer doelgerichte acties 

en taakpersistentie. Kinderen met ADHD kunnen desgevolg hun gedrag onvoldoende sturen 

door middel van interne regels en standaarden.  

 Het aandachtstekort bij deze kinderen is volgens Barkley (1997) een secundaire 

karakteristiek van ADHD als een gevolg van de verstoorde inhibitie. De vier executieve 

functies kunnen onvoldoende de intern gerepresenteerde informatie aansturen, waardoor de 

controle over het gedrag vermindert. Indien er een verbetering zou zijn in de inhibitie, dan 

zouden de executieve functies beter functioneren en zou ook de motorcontrole verbeteren. In 
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deze optiek is het aandachtstekort dat zich toont bij kinderen met ADHD een uiting van de 

verminderde controle van het gedrag.  

 Door inhibitie wordt een uitstelperiode gecreëerd waarin een beslissing kan genomen 

worden. Door de nodige uitstel te voorzien, kunnen de executieve functies goed functioneren. 

Gedragsinhibitie maakt dus niet rechtstreeks zelfgestuurde of executieve acties mogelijk, 

maar voorziet wel de nodige tijd om deze neuropsychologische systemen optimaal te laten 

reageren. Indien deze echter verstoord zijn in hun werking, worden ook de daaropvolgende 

motorische gedragingen verstoord. Alle beperkingen samen zorgen voor een slechte 

volgehouden aandacht. Barkley, Edwards, Laneri, Fletcher, en Metevia (2001) wijzen op het 

belang van onmiddellijkheid bij behoeftebevrediging. Het gedrag van kinderen met ADHD 

staat meer onder controle van de onmiddellijke context en gevolgen dan bij andere kinderen. 

Kinderen met ADHD zijn meer afgestemd op beloningen op korte termijn, gezien het hen 

ontbreekt aan voldoende interne cues om de periode voorafgaand aan een beloning op lange 

termijn te overbruggen. 

 In een taak zullen inhibitie en de gerelateerde executieve functies dus het meest 

zichtbaar zijn als er in een taak gebruik gemaakt wordt van uitstel van een consequentie, 

wanneer er een conflict is tussen de onmiddellijke en uitgestelde gevolgen van een respons, of 

wanneer een probleem opkomt waarbij een nieuwe respons nodig is (Barkley, 1997).  

1.2. Cognitief-Energetisch Model  

Sergeant (2000) vertrekt vanuit het cognitief-energetisch model (CEM, Cognitive 

Energetic Model), gebaseerd op Sanders (1983) en richt zich op de rol van energetische 

toestandsregulatie binnen de stoornis. Het CEM-model stelt dat bepaalde aspecten van de 

inhibitie bij kinderen met ADHD deficiënt zijn, maar dat deze beïnvloed worden door de 

energetische staat waarin het kind zich bevindt. ADHD wordt op drie verschillende niveaus 

besproken (zie Figuur 1). Naast het niveau van een aantal lagere cognitieve processen (het 

encoderen van informatie, de centrale verwerking ervan en responsorganisatie), vinden we op 

het tweede niveau de energetische toestandsfactoren (inspanning, arousal en activatie). Op het 

derde niveau vinden we een management- of evaluatiesysteem, dat geassocieerd wordt met de 

executieve functies. Informatieverwerking zal volgens dit model beïnvloed worden door 

procesfactoren (het eerste niveau), maar ook door toestandsfactoren (het tweede niveau). Op 

het eerste niveau wordt informatie geëncodeerd, verwerkt en ten slotte wordt een respons 

gegenereerd die motorische organisatie vereist. De toestandsfactoren maken het proces van 

informatieverwerking mogelijk. Indien arousal en activatie verstoord zijn, zal men door 
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middel van inspanning alsnog de nodige energie kunnen opbrengen voor het volbrengen van 

een taak (Sergeant, 2000). 

Indien tijdens dit cognitieve proces de energetische staat niet optimaal is, dan kan dit 

gepaard gaan met een inhibitie van de motorische responsen. Er is inspanning nodig om een 

beperkte motorische activatie om te buigen naar een hogere en meer aangepaste activatie. 

Kinderen met ADHD ondervinden echter moeilijkheden bij het aanpassen van hun 

energetische staat. Door deze nonoptimale energetische toestand, gaan ze vaak een zwakkere 

prestatie afleveren. Bekrachtiging zou een invloed kunnen hebben op de inspanningsfactor, 

die aan motivatie gerelateerd wordt. De kernsymptomen in ADHD lijken echter vooral gelinkt 

aan de toestandsfactor activatie (Sergeant, 2000). Kuntsi, Oosterlaan, en Stevenson (2001) 

vonden dat kinderen met ADHD over het algemeen trager en inaccurater waren in hun 

responsen op een inhibitietaak dan de kinderen uit de controlegroep, als mogelijke indicatie 

van een nonoptimale toestand van inspanning en activatie bij kinderen met ADHD (Kuntsi et 

al., 2001). 

 

Figuur 1. Het cognitief-energetisch model van Sanders (Sergeant, 2000). 

1.3. Dual-Pathway Model 

Sonuga-Barke (2002) merkt op dat theorieën rond ADHD deze ofwel als een neuro-

cognitieve regulatiestoornis omschrijven of de stoornis als een afwijkende motivationele stijl 

benoemen. Hij stelt echter dat dit twee onafhankelijke karakteristieken zijn van ADHD en 

brengt deze samen in een model waarbij twee ontwikkelingspaden te onderscheiden zijn. In 

navolging van Barkley (1997) stelt hij een cognitief, gedragsmatig pad voor, waarbij 

executieve disfuncties op de voorgrond komen. Door inhibitieproblemen wordt de regulatie 

van denken en handelen verstoord. Daarnaast wordt in het model een motivationeel pad 

voorgesteld, waarbij de motivationele stijl van ADHD zich kenmerkt als uitstelaversie, de 

onwil om te wachten op uitgestelde beloningen (Sonuga-Barke, 2002). Deze uitstelaversie is 
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geassocieerd met fundamentele wijzingen in de beloningsmechanismen en uit zich als een 

ongewoon sterke voorkeur voor onmiddellijke beloningen boven grotere uitgestelde 

beloningen. In onderzoek wordt een afwijkende beloningsgradiënt gevonden voor ADHD (zie 

hoofdstuk 3, bijvoorbeeld Johansen, Aase, Meyer, & Sagvolden, 2002; Sagvolden, Aase, 

Zeiner, & Berger, 1998a), waarbij de waarde van toekomstige beloningen sneller afneemt en 

waaruit een voorkeur voor onmiddellijke beloningen blijkt.  

Het cognitieve en het motivationele pad hebben verschillende onderliggende 

(neuro)psychologische processen die aanleiding geven tot de symptomen van ADHD 

(Sonuga-Barke, 2003)  

3 Invloed van bekrachtingscontingenties 

Een aantal theorieën leggen de link tussen een deficit in bekrachtigingsprocessen en de 

voornaamste symptomen bij ADHD (bijvoorbeeld Johansen et al., 2002; Haenlein & Caul, 

1987). Bekrachtiging speelt een rol bij het sturen van gedrag. Kinderen en adolescenten met 

ADHD gaan hier anders op reageren dan normaal ontwikkelende kinderen. Luman, 

Oosterlaan, en Sergeant (2005) bespraken verschillende theorieën rond de mogelijke invloed 

van bekrachtigingscontingenties bij ADHD en vonden evidentie voor een abnormale 

sensitiviteit voor bekrachtiging bij kinderen met ADHD. Twee soorten theorieën kunnen 

hiertoe uitgewerkt worden. Men kan zich afvragen (1) hoe gevoelig een kind met ADHD is 

voor bekrachtiging (Barkley, 1997) en (2) welk effect het uitstellen van bekrachtiging zal 

hebben op het gedrag van dit kind (Songua-Barke, Taylor, Sembi, & Smith, 1992). Bij 

bekrachtiging kan gesproken worden over beloningen, straf en bekrachtigingsschema‟s. Ook 

kunnen studies op een aantal aspecten betreffende de manipulatie van de bekrachtiging 

verschillen (Luman et al., 2005). Binnen deze scriptie richten we ons op beloningen en het 

effect van uitstel op de bekrachtigingswaarde van beloningen. Hieronder bespreken we enkele 

theorieën betreffende beloningsgevoeligheid bij ADHD. 

3.1 Abnormale Respons tegenover Beloningen 

Haenlein en Caul (1987) gaan uit van een hyposensitiviteit voor beloningen bij 

kinderen met ADHD. Deze kinderen hebben voor eenzelfde prestatie meer bekrachtiging 

nodig dan kinderen met een normale ontwikkeling, want de waarde van de beloning wordt 

minder sterk gepercipieerd. Dit wordt omschreven als een verhoogde beloningsdrempel. Om 

die reden zullen ook partiële en uitgestelde beloningen minder effect hebben op de prestatie 

van kinderen met ADHD, gezien de intensiteit van de beloningen in deze condities lager zal 
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zijn dan in condities met continue of onmiddellijke beloningen.  Volgens Douglas (1989) 

echter vertonen kinderen met ADHD eerder een overgevoeligheid voor beloningen. Als de 

geanticipeerde beloningen niet komen, ondervinden ze bovendien een hoge mate van 

frustratie. Dit heeft een negatieve invloed op hun taakprestatie. Bij partiële bekrachtiging is de 

kans op frustratie nog groter, gezien hun responsen niet continu bekrachtigd worden. Onder 

deze conditie nemen hun prestaties nog sterker af (Luman et al., 2005). 

Quay (1997) koppelt de abnormale respons bij bekrachtigingsprocessen aan problemen 

in gedragsinhibitie, meer specifiek in het gedragsinhibitiesysteem (Behavioral Inhibition 

System, BIS). Hij baseert zich hiervoor op de psychobiologische theorie van Gray (1987) 

rond leren en emotie. Drie onafhankelijke en intergerelateerde hersensystemen gaan hierbij 

samenwerken om het gedrag te moduleren: het fight-or- flight mechanisme, het 

gedragsactivatiesysteem (Behavioral Activation System, BAS) en het BIS. Het BAS initieert 

hierbij benaderingsgedrag en actieve vermijding, terwijl het BIS instaat voor het onderbreken 

van lopend of geanticipeerd motorisch gedrag. Volgens de theorie wordt het 

gedragsactivatiesysteem geactiveerd door beloningscondities, het BIS wordt geactiveerd door 

geconditioneerde condities van straf of condities waar een beloning ontbreekt. Kinderen met 

ADHD blijken minder gevoelig voor condities van straf en zijn hierdoor meer gefocust op 

tekenen van beloning (Luman, Oosterlaan, Knol, & Sergeant, 2008). Het BIS wordt bijgevolg 

minder sterk geprikkeld, waardoor het onderbreken van gedrag bemoeilijkt wordt. De theorie 

is echter niet toepasbaar bij het subtype ADHD-I (Quay, 1996).  

3.2 Uitstel van Bekrachtiging 

Barkley (1989) benoemt de afwijkende respons tegenover beloning niet als een 

afwijkende sensitiviteit voor beloning, maar wijst eerder op het temporele aspect. Meer 

bepaald wordt gesteld dat het gedrag van kinderen met ADHD vooral beïnvloed wordt door 

meer onmiddellijke gebeurtenissen en hun gevolgen, dan deze die meer veraf zijn in tijd. 

Tripp & Alsop (1999) vonden dat kinderen met ADHD vooral beïnvloed werden door de 

laatste beloning die ze ontvingen en veel minder door het algemene verloop van 

bekrachtiging. Een uitgestelde beloning blijkt niet zo goed te werken als een onmiddellijke 

beloning (Luman et al., 2005).  

Sagvolden et al. (1998a) koppelen de beloningsmechanismen in ADHD aan de dalende 

impact van bekrachtigers in functie van tijd. Kinderen met ADHD vertonen een kortere 

gradiënt bij uitstel van een beloning dan normaal ontwikkelende kinderen. Hoe groter het 

interval tussen de respons en de bekrachtiger, hoe kleiner het effect van de bekrachtiger. Het 
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retroactieve effect van de bekrachtiger is korter bij kinderen met ADHD. Indien het 

uitstelinterval te groot is, zal de relatie tussen de respons en de bekrachtiger onvoldoende 

contingent zijn en wordt de respons niet bekrachtigd. Onderzoek toont dat een onmiddellijke 

bekrachtiger een veel groter effect heeft dan een uitgestelde bekrachtiger (Sagvolden et al., 

1998a). Kinderen met ADHD hebben bovendien een aversie voor uitstel (Sonuga-Barke, 

2002), waardoor dit effect bij hen nog groter is. Dit kan een verklaring bieden voor de 

problemen die kinderen met ADHD ondervinden met het uitstellen van gratificatie (Sonuga-

Barke et al., 1992).  

Kinderen met ADHD lijken nog meer dan hun leeftijdsgenoten afhankelijk te zijn van 

de omgeving om zich te motiveren voor een optimale prestatie (Barkley, 2002). Ook Johansen 

et al. (2002) vinden een snellere devaluatie van een beloning bij kinderen met ADHD en 

koppelen dit aan een dysfunctie in de dopaminetransmissie in het limbische systeem. De 

verkorte en steilere gradiënt kan onderliggend zijn aan uitstelaversie, zoals geponeerd door 

Sonuga-Barke (2002). Dit gebrek aan effectiviteit van uitgestelde bekrachtiging kan een 

uiting zijn van impulsieve keuzes, wat vaak genoemd wordt als onderliggend aan het 

hyperactieve subtype en gecombineerde subtype van ADHD (Cardinal, 2006; Kuntsi et al., 

2001; Sagvolden et al., 1998a; Sagvolden & Sergeant, 1998b; Sonuga-Barke, 2002). 

Indien de relatie tussen de tijd waarop men op de beloning moet wachten en de impact 

van de beloning grafisch weergegeven worden, dan wordt een dalende curve bekomen. De 

beloning die zich verderaf in de tijd situeert, heeft steeds minder effect. Het afnemen van de 

subjectieve waarde van een beloning in functie van uitstel, wordt temporal reward discounting 

(TD) genoemd. De rol van uitstel in beloningsprocessen kan onderzocht worden aan de hand 

van TD-procedures (Critchfield & Kollins, 2001). Sonuga-Barke (2002) stelt dat kinderen met 

ADHD, in vergelijking met controlekinderen, een hogere waarde gaan toekennen aan 

onmiddellijke beloningen dan aan toekomstige beloningen. Zelfs als de uitgestelde beloning 

groter is dan de onmiddellijke, wordt de onmiddellijke vaak verkozen. Indien kinderen met 

ADHD een beloning sneller devalueren dan typisch ontwikkelende kinderen, dan zullen ze 

een kortere en steilere helling van de TD-curve als effect van uitstel bekomen.  
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4 Temporal Reward Discounting 

4.1 Algemene gegevens 

Temporal discounting is een term die voortkomt uit de economie en experimentele 

psychologie (Barkley et al., 2001; Critchfield & Kollins, 2001). Het gaat om een tendens om 

onmiddellijke bekrachtiging te verkiezen over uitgestelde bekrachtiging (Green, Myerson, 

Lichtman, Rosen, & Fry, 1996). Beloningsgevoeligheid bij kinderen kan onderzocht worden 

vanuit het perspectief van uitstelgevoeligheid, waarbij het afnemen van de subjectieve 

beloningswaarde in functie van tijd als kwantitatieve maat gebruikt wordt (Critchfield & 

Kollins, 2001).  

Binnen een TD-taak worden telkens twee beloningen voorgesteld en het tijdstip waarop 

deze verkregen worden. De participant maakt een hypothetische keuze tussen een 

onmiddellijke en een uitgestelde beloning, waarbij zowel het uitstelinterval als de grootte van 

de beloning gevarieerd worden (Green et al., 1996; Green, Fry, & Myerson, 1994). Het effect 

van uitstel op de subjectieve waarde van een beloning, wordt grafisch weergegeven in een 

curve (zie Figuur 2). Deze curve geeft een indicatie voor de dalende subjectieve waarde van 

een beloning in functie van stijgend uitstel. Hoe steiler de curve, hoe sneller de waarde van de 

beloning daalt bij uitstel. Een steilere curve reflecteert een grotere impulsiviteit en een 

voorkeur voor meer onmiddellijke beloningen. Een minder steile curve wijst op meer 

zelfcontrole (Critchfield & Kollins, 2001). Evidentie voor het verband tussen temporal reward 

discounting en impulsiviteit wordt gevonden in onderzoeken met bepaalde populaties zoals 

bijvoorbeeld rokers (Bickel, Yi, Kowal, & Gatchalian, 2008) en gokverslaafden (Alessi & 

Petry, 2003; Holt, Green, & Myerson, 2003). 

 

Figuur 2. Hypothetische temporal discounting-curve (Critchfield & Kollins, 2001  
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4.2 TD en ADHD 

Binnen onderzoek zijn er verschillende zaken die we ons kunnen afvragen. Kunnen 

kinderen met ADHD en normaal ontwikkelende kinderen onderscheiden worden op basis van 

hun TD-curves? Bemerken we verschillen in de TD-curves van verschillende 

leeftijdsgroepen? Is er een eventuele evolutie doorheen de ontwikkeling? Welke soorten 

beloningen kunnen gebruikt worden in TD-onderzoek? Zijn er verschillen in TD naargelang 

de subtypes van ADHD?  

Er werd nog niet zoveel onderzoek gevoerd naar temporal reward discounting bij 

kinderen met ADHD (Scheres, et al., 2006, Scheres, Lee, & Sumiya, 2008). Het merendeel 

van het onderzoek naar TD gebeurde bij volwassenen (bijvoorbeeld Estle, Green, Myerson, & 

Holt, 2007; Green, Myerson, & McFadden, 1997) en andere populaties, zoals verslaafden, 

gokverslaafden en rokers (bijvoorbeeld Alessi & Petry, 2003; Bickel et al., 2008; Holt et al., 

2003). Barkley et al. (2001) vonden dat adolescenten met ADHD de waarde van uitgestelde 

hypothetische beloningen sneller devalueren in vergelijking met leeftijdsgenoten, wat zich 

reflecteert in een steilere TD-curve. Scheres et al. (2006) vonden echter geen verschil in TD-

curve tussen de controlegroep en kinderen en adolescenten met ADHD, maar vonden wel 

verschillen op basis van leeftijd.  De kinderen hebben een steilere TD-curve dan adolescenten. 

Ook Green et al. (1994) vonden een steilere TD-curve bij jongere adolescenten in vergelijking 

met oudere adolescenten. Er lijkt een graduele stijging in het vermogen om te wachten op 

grotere beloningen bij de adolescenten. Volgens Scheres en collega‟s (2008) kunnen echte 

TD-taken beter differentiëren tussen kinderen met ADHD en kinderen met een gewone 

ontwikkeling, dan hypothetische TD-taken. Ze vonden een associatie tussen de symptomen 

van hyperactiviteit/impulsiviteit bij ADHD en temporal reward discounting, maar enkel in 

geval van echte beloningen. Er werd geen verband gevonden met de symptomen van 

aandachtstekort. 

Omwille van de kwantificeerbaarheid wordt in onderzoeken met temporal discounting 

meestal gebruik gemaakt van geldelijke of tastbare beloningen (Critchfield & Kollins, 2001). 

Alternatieve beloningen kunnen een verschillend effect hebben op uitstelgevoeligheid. Kohls, 

Herpertz-Daelmann, en Konrad (2009) onderzochten naast tastbare, geldelijke beloningen het 

effect van sociaal-emotionele stimuli op taakperformantie en vonden dat kinderen en 

adolescenten met ADHD hyperresponsief zijn voor sociale beloningen in vergelijking met een 

controlegroep. Estle et al. (2007) vonden dat direct consumeerbare beloningen sneller hun 
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waarde verliezen dan geldelijke beloningen. Naast het variëren in de mate van uitstel en de 

grootte van een beloning, lijkt het dus aangewezen om in onderzoek ook de effecten van 

verschillende soorten beloningen na te gaan.  

5 Onderzoekshypothesen 

 Vanuit de vaststelling dat kinderen met ADHD een steilere TD-curve vertonen in 

onderzoeken met geldelijke beloningen (Barkley et al., 2001; Scheres et al., 2008), vragen we 

ons ten eerste af of kinderen met ADHD in vergelijking met een controlegroep ook een 

steilere TD-curve vertonen bij andere soorten beloningen. De alternatieve beloningscondities 

binnen dit onderzoek zijn „Activiteit‟, „Materieel‟, „Eten‟ en „Sociaal‟. We voorspellen dat we 

de TD-curves van kinderen met ADHD ook binnen de alternatieve beloningscondities kunnen 

onderscheiden van de TD-curves van de kinderen met een typische ontwikkeling. Ten tweede 

richten we ons op beloningsgevoeligheid binnen een ontwikkelingsperspectief. We gaan de 

invloed van de leeftijd na op beloningsgevoeligheid. Scheres et al. (2006) vonden dat de 

waarde van een beloning bij kinderen (6 tot 11 jaar) sneller afneemt in tijd dan bij 

adolescenten (12 tot 17 jaar). We vermoeden dat we bij de verschillende beloningscondities 

steilere TD-curves zullen vinden voor de kinderen. Dit wordt onderzocht voor zowel de groep 

met ADHD, de controlegroep als de gehele groep.  

 Ten derde kunnen we ons ook de vraag stellen of er een onderscheid is tussen de TD-

curves in de geldelijke conditie en deze in de alternatieve beloningscondities. Dit kan 

uitwijzen of een bepaalde soort beloning sneller zijn waarde verliest dan een andere. Het is de 

eerste studie die gebruik maakt van deze alternatieve beloningen, dus is het effect moeilijk 

voorspelbaar. We verwachten wel een verschil tussen de TD-curves van de geldelijke en de 

alternatieve beloningscondities, waarbij geld een speciale status heeft. We vermoeden dat 

geldelijke beloningen hun waarde minder snel verliezen dan alternatieve beloningen, gezien 

geld een secundaire bekrachtiger is. Estle en collega‟s (2007) vonden dat eetbare beloningen 

veel sneller hun waarde verliezen dan geldelijke beloningen.   

 Enkele auteurs zien uitstelgevoeligheid en temporal discounting als index voor 

impulsiviteit (Critchfield & Kollins, 2001). Het is dan ook mogelijk dat de TD-curves van de 

kinderen met ADHD van het gecombineerde subtype of het hyperactieve subtype zich 

onderscheiden van de kinderen met ADHD van het onaandachtige type. Voor de vierde 

onderzoeksvraag gaan we de verschillen in TD-curve na voor de subtypes van ADHD. We 
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verwachten een verschil tussen ADHD-C en ADHD-I, waarbij we voor de kinderen met 

ADHD van het gecombineerde subtype steilere TD-curves verwachten. 

 Ten slotte gaan we de relatie na tussen de ernst van de symptomen van ADHD en 

temporal discounting Voor de ernst van de symptomen van ADHD maken we gebruik van de 

scores op de schalen Aandachtstekort en Hyperactiviteit/Impulsiviteit van de Vragenlijst voor 

Gedragsproblemen bij Kinderen (VvGK; Oosterlaan et al., 2008). In navolging van het 

onderzoek van Scheres en collega‟s (2008) veronderstellen we een verband te vinden tussen 

de VvGK-scores van Hyperactiviteit/Impulsiviteit en de TD-curves. We verwachten geen 

relatie met de scores van Aandachtstekort. 
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METHODE 

Deelnemers 

 De participanten zijn kinderen van 8 tot en met 16 jaar, zowel jongens als meisjes. De  

deelnemers zijn verdeeld in een controlegroep en een groep met ADHD.  De controlegroep 

telt 50 deelnemers, waaronder 19 kinderen en 31 adolescenten. De ADHD-groep bestaat uit 

16 kinderen en 26 adolescenten, samen 42 deelnemers. Binnen de groep met ADHD wordt 

bovendien een onderscheid gemaakt tussen kinderen met ADHD van het gecombineerde type 

en ADHD van het onaandachtige type. Algemene gegevens over de deelnemers zijn te vinden 

in Tabel 1. 

 De controlegroep bestaat uit typisch ontwikkelende kinderen. Kinderen met een 

intelligentiequotiënt (IQ) lager dan 80, een autismespectrumstoornis (ASS), ADHD of een 

andere psychiatrische stoornis werden niet in de controlegroep opgenomen. De klinische 

groep bestaat uit kinderen met ADHD. De diagnose van ADHD voor dit o nderzoek werd 

bevestigd aan de hand van een klinisch interview en verschillende vragenlijsten bij 

verschillende informanten. Daarnaast werden de kinderen ook gescreend voor een 

gedragsstoornis, een oppositioneel opstandige stoornis en ticstoornissen om deze, indien 

nodig, in rekening te brengen bij de analyse. Ook bij de klinische groep gelden de 

exclusiecriteria inzake intelligentie en de aanwezigheid van een autismespectrumstoornis. 

Indien de kinderen aandachtsbevorderende medicatie namen, werd aan de oud ers gevraagd 

om vanaf 24 uur voor het onderzoek geen medicatie meer toe te dienen. Hierdoor was er geen 

effect van medicatie op de experimentele taken.   

Tabel 1. Algemene gegevens steekproef 

 Controle-groep  

 

N=50 

ADHD-C 

 

N=27 

ADHD-IA 

 

N=15 

Totale 

ADHD-groep 

N=42 

Toetsstatistiek 

(ADHD versus 

controle) 

Geslachtsratio  

(jongens/meisjes) 

30/20 19/8 12/3 31/11 χ² (1) = 1.95 

p=.16 

Leeft ijdsratio  

(kinderen/adolescenten) 

19/31 13/14 3/12 16/26 χ² (1) = 0.00 

p=.90 

 M (SD) M (SD) M (SD) M (SD)  

Gemiddelde leeftijd 

Gemiddelde IQ 

149.88 

(27.30) 

107.16 

(8.78) 

146.15 

(24.37) 

103.26 

(13.31) 

167.67 

(24.37) 

107.27 

(13.31) 

153.83 

(27.74) 

104.69 

(14.75) 

F (1,90) = .46 

p=.90 

F (1,90) = 1.04 

p=.31 
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De kinderen werden gematcht volgens geslacht, leeftijd en intelligentie. De groepen 

zelf werden ook opgesplitst volgens leeftijd: kinderen (8- tot 11-jarigen) en adolescenten (12- 

tot 16-jarigen). 

Instrumenten 

Screening 

Om tot een duidelijk gevalideerde classificatie te komen van de kinderen met ADHD en 

de controlegroep, werd gebruik gemaakt van een aantal diagnostische instrumenten. Om een 

algemeen beeld te krijgen van het functioneren van de kinderen, vulden zowel de ouders als 

de leerkracht verschillende vragenlijsten in. Van de ouders van de kinderen uit klinische 

groep werd ook een diagnostisch interview afgenomen om de diagnose van ADHD opnieuw 

te bevestigen. De verschillende instrumenten en het bevragen van verschillende informanten, 

werden gebruikt in het kader van een multi-methode/multi- informanten assessment van de 

deelnemers.  

Vragenlijsten 

 CBCL/TRF. Voor het algemeen functioneren van het kind werd gebruik gemaakt van 

de Child Behavior Checklist (CBCL; Achenbach, 1991a) en de Teacher Report Form (TRF; 

Achenbach, 1991b), waarbij respectievelijk ouder en leerkracht bevraagd werden. De 

Nederlandse vertalingen van de CBCL en de TRF zijn van de hand van Verhulst, van der 

Ende, en Koot (1996). De vragenlijst is geschikt voor kinderen van 6 tot 18 jaar.  

 De CBCL en TRF peilen zowel naar de vaardigheden als gedrags- en emotionele 

problemen. De vragenlijst zijn hiertoe opgedeeld in een competentiedeel en een 

gedragsprobleemgedeelte. Deze worden respectievelijk gescoord op drie vaardigheidsschalen 

en acht probleemschalen. Het eerste deel, het competentiedeel, bestaat uit enkele open vragen 

en vijfpuntsschalen, waarbij de ouders en de leerkracht informatie geven over “Activiteiten”, 

“Vaardigheden” en “School”. In het tweede deel, het gedragsprobleemgedeelte, worden de 

probleemschalen gescoord aan de hand van 120 items. De ouders en de leerkracht geven op 

een driepuntsschaal aan hoe goed het item in de laatste zes maanden tot nu bij hun kind past. 

De antwoordmogelijkheden zijn: 0 = helemaal niet, 1 = een beetje of soms, 2 = duidelijk of 

vaak. Scores op “brede band”-syndromen, dit zijn internaliserende en externaliserende 

problemen, kunnen berekend worden op basis van de scores op bepaald e probleemschalen. 

Internaliserende problemen worden bekeken vanuit de eerste drie schalen 
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“Teruggetrokken/Depressief”, “Lichamelijke Klachten” en “Angstig/Depressief”. De laatste 

twee schalen “Normafwijkend Gedrag” en “Agressief Gedrag” geven een beeld va n de 

externaliserende problemen. Samen met de overige drie schalen “Sociale Problemen”, 

“Denkproblemen” en “Aandachtsproblemen” kan een beeld geschetst worden van de totale 

problemen bij het kind. Vooral de overkoepelende schaal “Externaliserende Problemen” en de 

probleemschaal “Aandachtsproblemen” zijn voor de screening van belang. De TRF richt zich 

ook op de schoolcontext en voorziet specifieke vragen voor de leerkracht in de vragenlijst.  

 Het Nederlands Instituut voor Psychologen beoordeelt de normen en validiteit van de 

CBCL/TRF 6-18 als goed en de betrouwbaarheid als voldoende (Evers, Vliet-Mulder, & 

Groot, 2000). De TRF werd in 1999 door de COTAN voldoende tot goed beoordeeld.  

 VvGK. De Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen (VvGK; Oosterlaan et al., 

2008; Oosterlaan, Scheres, Antrop, Roeyers, & Sergeant, 2000) is een Nederlandstalige 

bewerking van de Disruptive Behavior Disorders Rating Scale (DBDRS; Pelham, Gnagy, 

Greenslade, & Milich, 1992), waarin gepeild wordt naar symptomen van ADHD, ODD e n 

CD. Deze vragenlijst is geschikt voor kinderen van 6 tot 16 jaar en werd binnen het onderzoek 

zowel door de ouders als de leerkracht ingevuld. De vragenlijst bestaat uit 42 

gedragsbeschrijvingen die vier subschalen omvatten: (a) Aandachtstekort, (b) 

Hyperactiviteit/Impulsiviteit,  (c) Oppositioneel Gedrag en (d) Gedragsstoornis. De 

gedragsbeschrijvingen zijn gebaseerd op de classificaties van de DSM-IV. Per item kunnen 

ouders en/of leerkrachten op een vierpuntenschaal scoren of de beschrijving al dan niet van 

toepassing is op het kind. De vier antwoordmogelijkheden zijn: “helemaal niet”, “een beetje”, 

“tamelijk veel” en “heel veel”.  

 Het Nederlands Instituut voor Psychologen stelt dat de kwaliteit van de VvGK goed is 

en beschouwen de normen en de betrouwbaarheid als voldoende (Evers et al., 2000). De items 

van een schaal meten hetzelfde construct. De schalen aandachtstekort (α = .90), 

Hyperactiviteit/Impulsiviteit (α = .87), ODD (α = .88) en CD (α = .72) voor de scores van de 

ouders zijn intern consistent. Dit geldt ook voor de scores van de leerkracht op de schalen 

aandachtstekort (α = .90), Hyperactiviteit/Impulsiviteit (.91), ODD (α = .91) en CD (α = .81). 

De lagere scores voor CD zijn te verklaren vanuit de kleinere variantie in de scores op vrijwel 

alle items (Oosterlaan et al., 2008). De interne validiteit is r = .50 voor de ouders en r = .56 

voor de leerkracht. De externe validiteit is r = .43 voor beide informanten (Oosterlaan et al., 

2008).  
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SCQ. De Social Communication Questionnaire (SCQ; Rutter, Bailey, & Lord, 2003) of 

de vragenlijst over Gedrag en Sociale Communicatie (Warreyn, Raymaekers, & Roeyers, 

2004)  is een screeningsinstrument voor ASS en is gebaseerd op de Autism Diagnostic 

Interview-Revised (ADI-R; Lord, Rutter, & Le Couteur, 1994). Bij de ouders werden de 

communicatievaardigheden en het sociaal functioneren van het kind bevraagd. Er bestaan 

twee versies: (a) Levensloop en (b) Huidige toestand. In het onderzoek werd gebruik gemaakt 

van de versie “Levensloop”. Symptomen die geassocieerd worden met ASS komen aan bod in 

ja/nee-vragen. De vragenlijst kan in tien minuten ingevuld worden. De totale score wordt 

vergeleken met een cut-offscore. Gezien het om gedrag gaat dat zeldzaam is bij individuen 

zonder ASS, geeft een score boven de cut-off aanwijzingen voor verdere assessment.  

Chandler et al. (2008) vonden dat de SCQ bij een eerste screening sterk discrimineerde 

tussen kinderen met ASS en kinderen zonder ASS. De bevindingen werden hierbij niet 

beïnvloed door de intelligentie van het kind of de opleiding van de ouders. Rutter et al. (2003) 

vonden een hoge overeenkomst tussen de SCQ en de ADI-R op het niveau van de totaalscore 

en domeinscores. De scores werden niet substantieel beïnvloed door leeftijd, geslacht, 

taalniveau of performaal IQ. De SCQ-totaalscore is een betrouwbare maat voor individuele 

verschillen in de gemeten karakteristieken (α = .84 - .93). 

SDQ. De Strengths and Difficulties Questionnaire (Goodman, 1997) of Sterke kanten en 

Moeilijkheden (SDQ-DUT; van Widenfelt, Goedhart, Treffers, & Goodman, 2003) is een 

korte vragenlijst die binnen dit onderzoek gebruikt werd voor de screening van psychosociale 

problemen. Deze is geschikt voor kinderen van 3 tot 16 jaar. Tijdens het onderzoek werd de 

Nederlandstalige ouderversie afgenomen. In de vragenlijst worden 25 items bevraagd,  die per 

vijf opgedeeld worden in vijf verschillende schalen: (a) emotionele symptomen, (b) 

gedragsproblemen, (c) hyperactiviteit/aandachtsstoornissen, (d) problemen in relaties met 

leeftijdsgenoten en (e) prosociaal gedrag. De schalen kunnen een beter zicht bieden op de 

sterktes en moeilijkheden van een kind. In het onderzoek werd gebruik gemaakt van een 

eenzijdige informantenversie voor ouders. Volgens Goodman (2001) is de betrouwbaarheid 

en de validiteit van de SDQ voldoende.  

Intelligentiemeting 

WISC-III-NL. De Wechsler Intelligence Scale for Children (Wechsler, 2002) is een 

algemene intelligentietest voor kinderen van 6 tot 17 jaar. De  Nederlandse vertaling (WISC-

III-NL, Wechsler Intelligence Scale for Children Derde Editie NL) is van Kort en collega‟s 

(2005). De test bestaan uit 12 subtesten. Zes subtesten meten de verbale intelligentie, de 
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andere zes meten performale intelligentie. Het algemeen intelligentieniveau van een kind 

wordt bepaald door de scores op de 12 subtesten.  

Tijdens het onderzoek werd bij de kinderen en adolescenten een verkorte 

intelligentietest afgenomen. Hiertoe werd gebruik gemaakt van de subtesten Overeenkomsten, 

Plaatjes ordenen, Blokpatronen en Woordkennis. Aan de hand van deze vier subtesten kan 

een betrouwbare schatting van het totale IQ gemaakt worden (Grégoire, 2005). De 

betrouwbaarheid van de WISC-III-NL is voldoende (Kort et al., 2005). Deelnemers die geen 

totale IQ-score van 80 of meer behaalden, werden niet in de steekproef opgenomen. 

Diagnostisch interview 

DISC-IV. Aanvullend voor de kinderen met ADHD werd van de ouders een 

diagnostisch interview, Diagnostic Interview Schedule for Children (DISC-IV; Schaffer, 

Fischer, Lucas, Dulcan, & Schwab-Stone, 2000), afgenomen ter bevestiging van de diagnose 

van ADHD. De Nederlandse vertaling is van Ferdinand en van der Ende (2002). Dit is een 

gestructureerd diagnostisch interview dat op basis van de DSM-IV criteria peilt naar meer dan 

30 psychiatrische stoornissen bij kinderen en adolescenten. Zowel de kinderen en de 

adolescenten, als de ouders kunnen geïnterviewd worden. Hiertoe bestaan twee verschillende 

versies. Binnen dit onderzoek werden enkel de ouders bevraagd. De modules ADHD, ODD, 

CD en ticstoornissen werden afgenomen. 

Gezien de criteria van de DSM-IV allen nauwkeurig bevraagd worden, kan na afloop 

van het interview een eventuele DSM-diagnose gesteld worden. De test-hertest 

betrouwbaarheid van de DISC-IV is aanvaardbaar (κ = 0.79) (Schaffer et al., 2000). 

Validiteitscijfers zijn niet beschikbaar.  

Experimentele taak 

Er werden twee computertaken uitgevoerd: een voorbereidende taak (Taak 1) en de 

eigenlijke temporal discountingtaak (Taak 2). De participanten voerden eerst Taak 1 uit 

waarbij de subjectieve waarde van eetbare, materiële, sociale of activiteitsbeloningen op een 

zevenpuntenschaal van 1 (helemaal niet leuk) via 4 (niet leuk, maar ook niet vervelend) tot 7 

(heel erg leuk) bepaald werd (zie Figuur 3). Hiertoe werden 30 plaatjes van een van de vier 

hypothetische beloningen gescoord. De kinderen werden random aan een van de vier 

condities toegewezen. Ieder plaatje werd driemaal getoond, zodat we een gemiddelde score 

konden berekenen. Op basis van deze scoring, werd een rangschikking van bekrachtigers 

opgesteld en werden de waarden in percentages omgerekend. De bekrachtiger met een 

gemiddelde score van 4 (of de kleinste waarde groter dan 4) werd gelijkgesteld aan 0% en de 
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bekrachtiger met de hoogste gemiddelde score werd gelijkgesteld aan 100%. Hierdoor kon de 

subjectieve waarde van elke bekrachtiger berekend worden, waarbij 0% neutraal gedefinieerd 

werd en 100% als het meest bekrachtigend. Vijf van de gebruikte bekrachtigers werden 

gebruikt als de alternatieve beloningen in de tweede taak.  

 

Figuur 3. Voorbeeld van een trial in Taak 1 waarbij de participant de subjectieve waarde van 

een alternatieve beloning dient aan te geven. 

De tweede taak was de eigenlijke temporal discountingtaak (Taak 2). Het kind of de 

adolescent diende herhaaldelijk een hypothetische keuze te maken tussen twee beloningen: 

een (hypothetische) kleine variabele beloning die nu ontvangen wordt en een grote constante 

beloning die na variabel uitstel ontvangen wordt (morgen, overmorgen, 1 week, 2 weken). Er 

was een geldelijke (zie Figuur 4) en een alternatieve conditie (zie Figuur 5), waarbij de 

geselecteerde plaatjes van Taak 1 gebruikt werden. In iedere conditie gold de instructie: 

“Welke beloning zal je kiezen, rekening houdend met het uistel?” 

Beloningen in de geldelijke beloningsconditie bedroegen 0 €, 5 €, 10 €, 20 € en 30 €. De 

beloningen in de andere conditie werden afgeleid van de bekrachtigers in de eerste 

computertaak. De berekende percentages hierbij waren 0%, 16.67%, 33.33%, 66.67%, 100%. 

Elke kleine onmiddellijke beloning werd vier keer gepaard met elke mate van uitstel voor de 

grote beloning, resulterend in 100 keuzebeurten voor elke conditie. De verschillende beurten 

werden in dezelfde volgorde (pseudo-random) gepresenteerd aan alle participanten. De linkse 

of rechtse positie van de uitgestelde beloning werd gebalanceerd over de verschillende 

beurten. De deelnemers maakten een keuze door op knop 1 te duwen bij een voorkeur voor de 

linkse beloning/uitstel-combinatie en knop 2 voor de rechtse combinatie. De volgorde van de 
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twee versies (geldelijke en alternatieve) van de tweede taak werd gecontrabalanceerd over 

subjecten. 

 

Figuur 4. Voorbeeld van een hypothetische keuzetrial in Taak 2 tussen een kleine variabele 

beloning die nu ontvangen wordt en een grote constante beloning na variabel uitstel voor de 

geldconditie. 

 

Figuur 5. Voorbeeld van een hypothetische keuzetrial in Taak 2 tussen een kleine variabele 

beloning die nu ontvangen wordt en een grote constante beloning na variabel uitstel voor de 

alternatieve conditie. 
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Procedure 

Een ruime leerlingengroep binnen lager en secundair onderwijs, werd aangesproken via 

een brief waarin het onderzoek nader uitgelegd werd en waarbij ouders met interesse contact 

konden opnemen met de universiteit. Van hieruit werd een controlegroep samengesteld.  

De kinderen binnen de klinische groep werden gecontacteerd via een lijst van kinderen met 

ADHD die voordien reeds deelnamen aan onderzoek. Daarnaast was er een oproep op de 

website van de onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen en werd de klinische groep 

aangevuld door persoonlijke contacten van studenten, die meewerkten aan het onderzoek.  

Na het vastleggen van een afspraak werd een ouder of de beide ouders samen met het 

kind op de faculteit verwacht. Bij aankomst werd een informed consent door de participanten 

en hun ouders gelezen en ondertekend, dit voor aanvang van het uitvoeren van de taken. 

Indien een DISC-afname nog nodig was, werd deze parallel aan het onderzoek met het kind of 

de adolescent uitgevoerd. 

Het kind werd meegenomen naar een ander lokaal, waar het eerst twee computertaken 

aflegde in het kader van een ruimer onderzoek dat buiten het bestek van deze masterproef 

valt. Daarna werd de eerste temporal discoutingtaak afgelegd. Na een korte pauze volgde de 

verkorte WISC-afname. Tot slot werd de tweede temporal discountingtaak uitgevoerd door 

het kind. Op het einde van de sessie kreeg het kind of de adolescent vijftien euro voor de 

deelname. 

Pre-analyse data 

De pre-analyse werd uitgevoerd op de data van Taak 2 en kan opgesplitst worden in 

twee stappen. In een eerste stap werd de subjectieve waarde berekend voor iedere uitgestelde 

beloning voor ieder uitstel. Daarna werd de oppervlakte onder de curve (Area Under the 

Curve, AUC) berekend als een maat voor temporal discounting. Voor de berekening van de 

data baseerden we ons op procedures uit vroeger onderzoek (Critchfield & Kollins, 2001; 

Myerson, Green, & Warusawitharana, 2001; Scheres et al., 2006; Scheres et al., 2008).  

Stap 1. Om de subjectieve waarde te kunnen berekenen, dienden we deze eerst te 

definiëren. De definitie die gebruikt werd binnen dit onderzoek is een combinatie van 

aspecten uit vorige onderzoeken. In het onderzoek van Scheres et al. (2006) werd de 

subjectieve waarde beschreven als: “the magnitude of the small immediate reward for which 
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the participant showed indifference in a choice against the large delayed reward”.  Critchfield 

en Kollins (2001) bekeken de punten waarop de voorkeur veranderde. In een stijgende 

keuzesequentie wordt de waarde van de onmiddellijke beloning stapsgewijs groter. Hierbij is 

er een initiële voorkeur voor de grote uitgestelde beloning (D), waarbij de voorkeur verschuift 

naar de kleine onmiddellijke beloning (I) als de grootte stijgt. In een dalende keuzesequentie, 

is er een voorkeur voor de onmiddellijke beloning wanneer deze een grote waarde heeft. De 

voorkeur verandert echter naar de uitgestelde beloning als de grootte van de onmiddellijke 

beloning afneemt. De verandering in voorkeur wordt gereflecteerd door deze „switchpoints‟.  

De subjectieve waarde van iedere grote uitgestelde beloning werd geschat door het 

gemiddelde van de „switchpoints‟ uit de stijgende en de dalende keuzesequentie te berekenen 

(Critchfield & Kollins, 2001) (zie Figuur 6). 

In het onderzoek werden de keuzevoorkeuren van iedere participant geordend op basis 

van de duur van het uitstel en de grootte van de beloning.  

Figuur 6. Data van een participant op de geldelijke TD-taak, voorbeeld van de berekening 

van de subjectieve waarden van uitgestelde beloningen.  

 Delay to large reward (30 €) 

Immediate reward 

 
Now Tomorrow 

The day after 

tomorrow 
1 week 2 weeks 

      

 0 euro  DDDD DDDD DDII DDDD DDDI 

5 euros DDDD DIII IIII DDII IIII 

10 euros DDDD DIII IIII DDII IIII 

20 euros DDDD DIII DIII IIII IIII 

30 euros DDDD DDII DDII IIII IIII 

 
     

Switch points – ascending 30 30 30 10 1.66 

Switch points – descending 30 3.33 0 5 1.66 

Subjective value 
 30 16.66 15 7.5 1.66 

      

Stap 2. Vanuit de procedure die omschreven werd door Myerson et al. (2001) en verder 

gebruikt werd bij onder andere Scheres et al. (2006), berekenden we de oppervlakte onder de 

curve (AUC). Eerst werden de subjectieve waarden en uitstel genormaliseerd. Iedere 

subjectieve waarde werd omgezet naar een proportie van de grootste beloning (100% of 30€). 

Ook uitstel werd omgezet naar een proportie van het langstdurende uitstel (2 weken). Deze 
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genormaliseerde waarden gebruikten we vervolgens als coördinaten (x, uitstel; y, subjectieve 

waarde). De verbonden data-punten vormden de discounting-functie. Onder deze curve 

kunnen verschillende trapezia uitgetekend worden. Door de verschillende oppervlaktes van de 

trapezia te berekenen en vervolgens te sommeren, bekwamen we de totale oppervlakte onder 

de curve (totale AUC). 

Kleinere oppervlaktes onder de curve (AUC‟s) reflecteren een meer steile discounting-

curve, waarbij de waarde van een beloning sneller afneemt in functie van het uitstel dat vooraf 

gegeven wordt. Omgekeerd zal een grotere AUC dus wijzen op een minder snel afnemen van 

de waarde van een beloning in tijd. 
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RESULTATEN 

Descriptieve analyses 

Aan dit onderzoek namen 50 controlekinderen en 42 kinderen met ADHD deel. In de 

controlegroep werden de kinderen als volgt over de alternatieve beloningscondities verdeeld: 

14 in de conditie Activiteit, 9 in de conditie Materiaal, 11 in de conditie Eten, 15 in de 

conditie Sociaal. 1 deelnemer nam enkel deel aan de geldelijke conditie. Van de ADHD-groep 

participeerden 7 kinderen in de conditie Activiteit, 8 in de conditie Materiaal, 10 in de 

conditie Eten, 8 in de conditie Sociaal en namen 9 kinderen enkel deel aan de geldelijke 

conditie. In totaal zaten 21 participanten in de conditie Activiteit, 17 in de conditie Materiaal, 

21 in de conditie Eten, 23 in de conditie Sociaal en 10 deden enkel de geldelijke taak.  

Onderzoeksvragen 

Is er een verschil in TD-curve tussen kinderen met ADHD en controlekinderen 

bij elk van de beloningscondities? 

Voor de eerste onderzoeksvraag werden 6 verschillende ANOVA‟s uitgevoerd. De 6 

gebruikte afhankelijke variabelen zijn: AUC geld, AUC alternatieve beloning, AUC activiteit, 

AUC materiaal, AUC eten en AUC sociaal. De onafhankelijke variabele is de diagnostische 

groep (ADHD versus controle). Binnen de geldconditie werd een significant effect gevonden 

voor de diagnostische groep met F(1,90) = 4.25, p < .05 (zie Tabel 2). In de geldconditie werd 

een hogere gemiddelde waarde gevonden voor de AUC in de controlegroep (.65) dan in de 

groep met ADHD (.52). De groep met ADHD vertoont binnen deze conditie een steilere TD-

curve dan de controlegroep. Voor de alternatieve beloningscondities vonden we geen 

significante groepseffecten. Zowel voor de controle- als de ADHD-groep merken we de 

dalende trend op voor de geldelijke beloningen, waarbij de waarde van geld voor beide 

groepen systematisch afneemt in functie van tijd. 

Verder werden nog 6 ANOVA‟s uitgevoerd om het effect na te gaan van de 

diagnostische groep (ADHD versus controle) en de leeftijdsgroep (kinderen versus 

adolescenten) op de AUC‟s van de verschillende beloningscondities. Er werd enkel een effect 

gevonden in de sociale beloningsconditie, namelijk een interactie-effect van diagnostische 

groep en leeftijdsgroep  (F(1,19) = 4.53, p < .05) (zie Tabel 3). Na een verdere analyse via 
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contrasten bleken de adolescenten met ADHD een significant lagere gemiddelde waarde te 

behalen voor AUC Sociale beloning (.11) dan de adolescenten uit de controlegroep (.49). 

Voor de adolescenten met ADHD neemt de waarde van de sociale beloning sneller af in tijd  

dan voor de adolescenten uit de controlegroep, wat gereflecteerd wordt in een meer steile TD-

curve. Er werden geen significante verschillen gevonden tussen de kinderen in de sociale 

beloningsconditie. 

Tabel 2. Effecten van de variabele diagnostische groep op de AUC van de verschillende 

beloningscondities. 

Variabelen F-waarde  Contrasten 

AV: AUC geld    

Diagnostische groep F (1,90) = 4.25       * AUC ADHD < AUC controle 

AV: AUC alternatieve beloning     

Diagnostische groep F (1,80) = .13    ns  

AV: AUC activiteit    

Diagnostische groep F (1,19) = 3.07  ns  

AV: AUC materiaal    

Diagnostische groep F (1,15) = .01    ns  

AV: AUC eten    

Diagnostische groep F (1, 19) = .00    ns  

AV: AUC sociaal    

Diagnostische groep F (1,21) = .75    ns  

* p < .05 

Noot: AV = afhankelijke variabele  

 

Is er een verschil in TD-curve bij de verschillende leeftijdsgroepen? 

 Bij de eerste onderzoeksvraag werd geen hoofdeffect van leeftijd op de AUC van de 

beloningscondities gevonden. Enkel in de sociale beloningsconditie werd een interactie-effect 

gevonden van diagnostische groep en leeftijd (F(1,19) = 4.53, p < .05).  

Bij de vorige analyses werd gebruik gemaakt van de onafhankelijke categorische 

variabele „leeftijdsgroep‟. Daarna werd ook het effect nagegaan van de continue 

onafhankelijke variabele „leeftijd in maanden‟. Opnieuw werden geen significante 

hoofdeffecten van leeftijd gevonden, daarnaast ook geen interactie-effecten. 
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Tabel 3. Effecten van de variabelen diagnostische groep en leeftijdsgroep op de AUC van de 

verschillende beloningscondities.  

Variabelen F-waarde  Contrasten 

AV: AUC geld    

Diagnostische groep 

Leeft ijdsgroep 

Diagnostische groep * leeftijdsgroep 

F (1,88) = 3.64 

F (1,88) = .83  

F (1,88) = .12      

ns 

ns 

ns 

 

AV: AUC alternatieve beloning     

Diagnostische groep 

Leeft ijdsgroep 

Diagnostische groep * leeftijdsgroep 

F (1,78) = .41 

F (1,78) = .02  

F (1,78) = 1.78   

ns 

ns 

ns 

 

AV: AUC activiteit    

Diagnostische groep 

Leeft ijdsgroep 

Diagnostische groep * leeftijdsgroep 

F (1,17) = 3.10 

F (1,17) = .02 

F (1,17) = .41  

ns 

ns 

ns 

 

AV: AUC materiaal    

Diagnostische groep 

Leeft ijdsgroep 

Diagnostische groep * leeftijdsgroep 

F (1,13) = .07 

F (1,13) = .10 

F (1,13) = .48 

ns 

ns 

ns 

 

AV: AUC eten    

Diagnostische groep 

Leeft ijdsgroep 

Diagnostische groep * leeftijdsgroep 

F (1,17) = .07 

F (1,17) = .01 

F (1,17) = .73 

ns 

ns 

ns 

 

AV: AUC sociaal    

Diagnostische groep 

Leeft ijdsgroep 

Diagnostische groep * leeftijdsgroep 

F (1,19) = .61 

F (1,19) = .63 

F (1,19) = 4.53 

ns 

ns 

* 

 

 

AUC Adolescenten controle > AUC 

Adolescenten ADHD 

* p < .05 

Noot: AV = afhankelijke variabele  

Is er een verschil in TD-curve voor geld enerzijds en alternatieve beloningen 

anderzijds? 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden werden verschillende analyses uitgevoerd. Er 

werd een repeated measures analyse uitgevoerd met als binnen-subjectfactor de conditie (met 

als niveaus de AUC van de geldconditie en de gemiddelde AUC van alle alternatieve 

condities samen) en als tussen-subjectfactoren de diagnostische groep (ADHD versus 
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controle) en de leeftijdsgroep (kind versus adolescent). Er is een significant hoofdeffect van 

conditie met F (1,78) = 17.14, p < 0.01. In de geldconditie wordt een hogere waarde gevonden 

voor de AUC dan in de alternatieve conditie (zie Tabel 4). De gemiddelde waarden bedragen 

respectievelijk .60 en .42. De hogere gemiddelde waarde voor AUC wijst op een minder steile 

TD-curve voor de geldelijke beloningen dan voor de alternatieve beloningen.  

Er werden geen significante hoofd- of interactie-effecten gevonden van diagnostische 

groep en leeftijdsgroep. 

Tabel 4. Marginale celgemiddelden bij de repeated measures analyse met conditie als 

binnen-subjectfactor en diagnostische groep en leeftijdsgroep als tussen-subjectfactoren. 

 Controle  ADHD 

 Kind 

N = 19 

Adolescent 

N = 30 

Kind 

N = 13 

Adolescent 

N = 20 

 M SD M SD M SD M SD 

AUC geldconditie .60 .31 .67 .26 .50 .30 .58 .30 

AUC alternatieve conditie .36 .27 .44 .27 .49 .28 .40 .30 

 N = 6 N = 8 N = 2 N = 5 

AUC geldconditie .60 .33 .75 .28 .86 .03 .69 .29 

AUC activiteit .34 .22 .41 .33 .68 .23 .57 .30 

 N = 3 N = 6 N = 3 N = 5 

AUC geldconditie .51 .40 .53 .30 .49 .38 .53 .28 

AUC materiële beloning .54 .29 .59 .21 .67 .15 .53 .34 

 N = 4 N = 7 N = 4 N = 6 

AUC geldconditie .62 .38 .66 .26 .32 .32 .61 .31 

AUC eten .34 .19 .28 .10 .26 .21 .33 .21 

 N = 6 N = 9 N = 4 N = 4 

AUC geldconditie .62 .31 .70 .22 .51 .17 .44 .38 

AUC sociale beloning .31 .36 .49 .32 .49 .29 .11 .07 

Na de eerste analyses werd voor elke alternatieve beloningsconditie apart een repeated 

measures analyse uitgevoerd. De binnen-subjectfactor is de conditie (de AUC van de 

geldconditie versus de AUC van één van de alternatieve beloningscondities) en de tussen-

subjectfactoren zijn opnieuw diagnostische groep (controle versus ADHD) en leeftijdsgroep 

(kind versus adolescent). Voor de analyse met als binnen-subjectfactor geld versus materiële 

beloningen vinden we geen significante hoofd- en interactie-effecten. De waarden van de 

toetsstatistieken zijn te vinden in Tabel 5. Bij de analyse die de conditie geld vergelijkt met de 

conditie activiteiten, is het hoofdeffect van conditie significant (F (1,17) = 6.17, p < .05). De 

gemiddelde waarde van de AUC in de geldconditie (.70) ligt hoger dan in de 

activiteitenconditie (.45). Een significant hoofdeffect van conditie vinden we ook terug bij de 

analyse met geld versus eten als binnen-subjectfactor (F (1,17) = 13.67, p < .01). De 

geldconditie vertoont een hogere gemiddelde waarde van AUC (.58) dan de alternatieve  
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Tabel 5. Effecten van de variabelen diagnostische groep, leeftijdsgroep en conditie op de 

AUC bij de verschillende beloningscondities afzonderlijk. 

Variabelen F-waarde  Contrasten 

2 (diagnostische groep) x 2 (leefti jdsgroep) x 2 (conditie: geld versus activiteiten)  

Diagnostische groep 

Leeft ijdsgroep 

Conditie  

Diagnostische groep * leeftijdsgroep 

Diagnostische groep * conditie 

Leeft ijdsgroep * conditie 

Diagnostische groep * leeftijdsgroep * conditie 

F (1,17) = 2.55 

F (1,17) = .02 

F (1,17) = 6.17 

F (1.17) = 1.23 

F (1,17) = .66 

F (1,17) = .00 

F (1,17) = .12      

ns 

ns 

* 

ns 

ns 

ns 

ns 

 

 

AUC act iviteit  < AUC geld  

2 (diagnostische groep) x 2 (leefti jdsgroep) x 2 (conditie: geld versus materieel) 

Diagnostische groep 

Leeft ijdsgroep 

Conditie  

Diagnostische groep * leeftijdsgroep 

Diagnostische groep * conditie 

Leeft ijdsgroep * conditie 

Diagnostische groep * leeftijdsgroep * conditie 

F (1,13) = .01 

F (1,13) = .00 

F (1,13) = .61 

F (1.13) = .10 

F (1,13) = .08 

F (1,13) = .20 

F (1,13) = .41      

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

 

2 (diagnostische groep) x 2 (leefti jdsgroep) x 2 (conditie: geld versus eten) 

Diagnostische groep 

Leeft ijdsgroep 

Conditie  

Diagnostische groep * leeftijdsgroep 

Diagnostische groep * conditie 

Leeft ijdsgroep * conditie 

Diagnostische groep * leeftijdsgroep * conditie 

F (1,17) = 1.13 

F (1,17) = .93 

F (1,17) = 13.67 

F (1.17) = 1.10 

F (1,17) = 1.27 

F (1,17) = 1.38 

F (1,17) = .17      

ns 

ns 

** 

ns 

ns 

ns 

ns 

 

 

AUC eten < AUC geld 

2 (diagnostische groep) x 2 (leefti jdsgroep) x 2 (conditie: geld versus sociaal)  

Diagnostische groep 

Leeft ijdsgroep 

Conditie  

Diagnostische groep * leeftijdsgroep 

Diagnostische groep * conditie 

Leeft ijdsgroep * conditie 

Diagnostische groep * leeftijdsgroep * conditie 

F (1,19) = 2.26 

F (1,19) = .27 

F (1,19) = 7.27 

F (1.19) = 3.39 

F (1,19) = .28 

F (1,19) = .46 

F (1,19) = 1.66      

ns 

ns 

* 

ns 

ns 

ns 

ns 

 

 

AUC sociaal < AUC geld 

* p < .05, ** p < .01  
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conditie eten (.30). Een hoofdeffect van conditie wordt ook gevonden in de analyse waarin de 

geldconditie vergeleken wordt met de conditie sociale beloning (F (1,19) = 7.27, p < .05). Ook 

hier wordt een significant hogere gemiddelde waarde van AUC binnen de geldconditie  waarde 

van AUC binnen de conditie sociale beloningen (.38).  In geen van de uitgevoerde repeated 

measures analyses werden significante interactie-effecten gevonden. 

Is er een verschil in TD-curve voor de verschillende subtypes van ADHD binnen 

de verschillende condities? 

In de groep met ADHD konden twee subtypes onderscheiden worden: het 

onaandachtige subtype (ADHD-IA) en het gecombineerde subtype (ADHD-C). Geen enkele 

participant behoorde tot het hyperactieve subtype, dus werden de analyses uitgevoerd voor de 

twee aanwezige subtypes. Er werd opnieuw gebruik gemaakt van een repeated measures 

analyse. De binnen-subjectfactor is de conditie (AUC van de geldelijke of alternatieve 

conditie) en de tussen-subjectfactoren zijn subtype (ADHD-IA of ADHD-C) en leeftijdsgroep 

(kind of adolescent). Er worden geen hoofd- of interactie-effecten gevonden (tabel 6). In 

tegenstelling tot de resultaten bij de tweede onderzoeksvraag wordt ook geen hoofdeffect van 

conditie gevonden. 

Tabel 6. Effecten van de variabelen subtype ADHD, leeftijdsgroep en conditie op de AUC van 

geldconditie en alternatieve beloning.  

Variabelen F-waarde  Contrasten 

2 (subtype) x 2 (leeftijdsgroep) x 2 (conditie: geld versus alternatieve beloning) 

Subtype ADHD 

Leeft ijdsgroep 

Conditie  

Subtype ADHD * leeftijdsgroep 

Subtype ADHD * conditie  

Leeft ijdsgroep * conditie 

Subtype ADHD * leeftijdsgroep  

* conditie 

F (1,29) = .01 

F (1,29) = .00 

F (1,29) = 1.20 

F (1.29) = .18 

F (1,29) = 1.43 

F (1,29) = 1.67 

F (1,29) = .48    

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

 

 

Is er een link tussen de ernst van de ADHD-symptomen en de TD-curve? 

Voor deze onderzoeksvraag werd gebruik gemaakt van de percentielscores afkomstig 

van de ouder- en leerkrachtenversie van de VvGK. De ouderversie werd ingevuld voor 90 

deelnemers, de leerkrachtenversie voor 81 deelnemers. De analyses voor de onderzoeksvraag 

zijn gebaseerd op deze aantallen. Er werd gebruik gemaakt van verschillende ANOVA‟s. De 
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eerste reeks heeft als afhankelijke variabele de AUC van de geldelijke conditie. Als 

covariaten werd gebruik gemaakt van de VvGK-percentielscores voor aandacht en 

hyperactiviteit, als gescoord door de ouders. Daarna werd nog een analyse uitgevoerd met de 

VvGK-scores voor aandacht en hyperactiviteit, gescoord door de leerkracht. Bij de tweede 

reeks ANOVA‟s werden de AUC‟s van de alternatieve beloningsconditie als afhankelijke 

variabelen gebruikt. Er werden analyses uitgevoerd voor de hele groep, daarnaast ook voor de 

ADHD- en controlegroep afzonderlijk. We vonden geen significante effecten van de VvGK-

scores op de gemiddelde waarde van AUC voor de geldelijke beloningsconditie. In de 

alternatieve beloningscondities werden een aantal effecten opgemerkt, meer specifiek in de 

sociale en de eetbare beloningscondities. Voor de activiteits- en materiële beloningscondities 

werden geen effecten gevonden.  

Voor de sociale beloningsconditie vinden we een effect in de ADHD-groep. De 

hyperactiviteitsscore door de ouders heeft een significant en negatief effect op de gemiddelde 

waarde van AUC (F (1,5) = 7.07, p < .05). Een hogere score op hyperactiviteit wijst op een 

lagere gemiddelde waarde voor AUC. Dit resulteert in een steilere TD-curve, die reflecteert 

dat de waarde van sociale beloningen sneller afneemt bij kinderen met ADHD waar de ouders 

hogere hyperactiviteitsscores aangeven op de VvGK.  

In de eetbare beloningsconditie vinden we significante effecten in de controlegroep, de 

ADHD-groep en de hele groep. Het gaat telkens om VvGK-scores zoals gerapporteerd door 

de leerkracht. In de controlegroep en de hele groep bemerken we hierbij effecten van zowel 

de aandachts- als de hyperactiviteitsscore. Voor de controlegroep zijn deze respectievelijk F 

(1,8) = 8.13, p < .05 en F (1,8) = 10.14. In de hele groep vinden we respectievelijk F (1,14) = 

18.48, p < .01 en F (1,14) = 5.10, p < .05. In de groep van kinderen met ADHD is de 

aandachtsscore van de leerkracht een significante voorspeller (F (1,4) = 7.77, p < .05). De 

verbanden tussen hyperactiviteit en AUC zijn steeds negatief, de verbanden tussen de 

aandachtsscore en AUC zijn positief. Hoe meer hyperactiviteit, hoe lager de gemiddelde 

waarde van AUC en hoe steiler de TD-curve. Omgekeerd vinden we bij een hogere 

aandachtsscore door de leerkracht, ook een hogere waarde voor AUC en een minder steile 

TD-curve. De waarde van AUC in de eetbare beloningsconditie is dus groter naargelang de 

leerkracht meer aandachtsproblemen en minder hyperactiviteit rapporteert.  
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 We hernamen de analyses en voegden de variabele „groep‟ toe als onafhankelijke 

variabele. Opnieuw werden de VvGK-scores van de ouders voor aandacht en hyperactiviteit 

samen via covariaten geanalyseerd, alsook deze respectievelijke VvGK-scores van de 

leerkracht. Er werden geen interacties met groep gevonden. Opnieuw was er een significant 

effect van de aandachtsscore van de leerkracht voor AUC eten (F (1,13) = 21.79, p < .001). 

Ook werd er binnen deze analyses een effect gevonden van de hyperactiviteitsscore van de 

leerkracht op AUC eten F (1,13) = 5,74, p < .05. Indien er meer symptomen zijn van 

aandachtstekort, is de TD-curve minder steil en verliezen eetbare beloningen minder snel hun 

waarde. Omgekeerd neemt de waarde van eetbare beloningen sneller af bij meer symptomen 

van hyperactiviteit. In dit geval wordt een steilere TD-curve gevonden. 
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BESPREKING EN CONCLUSIE 

Bespreking en interpretatie van de onderzoeksresultaten 

In deze studie werden TD-taken afgenomen van twee groepen, een groep kinderen met 

ADHD en een controlegroep. Er werden verschillende soorten beloningen gebruikt. Naast 

geldelijke beloningen werd gebruik gemaakt van alternatieve beloningen. De groepen bestaan 

zowel uit kinderen als adolescenten.  

Is er een verschil in TD-curve tussen kinderen met ADHD en controlekinderen, 

bij elk van de beloningscondities? 

Voor de eerste onderzoeksvraag werd het verschil in TD-curve tussen kinderen met 

ADHD en controlekinderen nagegaan, dit voor de verschillende beloningscondities. Binnen 

de geldelijke conditie werd een significant verschil in TD-curve teruggevonden tussen de 

twee groepen. In deze conditie hebben kinderen met ADHD een steilere TD-curve dan de 

kinderen met een typische ontwikkeling. De waarde van de beloning neemt voor kinderen met 

ADHD dus sneller af naarmate de beloning zich verderaf situeert in de tijd. Op basis van TD-

curves in de alternatieve condities konden de twee groepen echter niet onderscheiden worden. 

Voor de alternatieve beloningscondities werd een interactie-effect gevonden van de 

variabelen leeftijd en diagnostische groep in de sociale beloningsconditie. Dit wordt verder 

besproken bij de tweede onderzoeksvraag. Er werden verder geen significante effecten 

gevonden voor de alternatieve beloningscondities. Dit ligt dus niet geheel in lijn van de 

vooropgestelde hypothese, waar we in alle condities een verschil verwachtten. 

In deze resultaten valt de bijzondere status van geld op. In deze be loningsconditie 

kunnen we kinderen met ADHD en controlekinderen onderscheiden op basis van hun TD-

curve, maar het effect is bij beide groepen duidelijk aanwezig. Geld als secundaire 

bekrachtiger  heeft een duidelijke trend (Odum & Rainaud, 2003). Geld als geconditioneerde 

bekrachtiger kan het gedrag pas versterken nadat de beloningswaarde ervan geleerd is door 

associatie met primaire bekrachtigers (Kohls, Peltzer, Herpertz-Dahlman, & Konrad, 2009b). 

We komen verder terug op deze status van geld in de derde onderzoeksvraag. 

Indien hypothetische geldelijke beloningen aangeboden worden, kan op basis van de 

TD-curve een onderscheid gemaakt worden tussen de kinderen met ADHD en de 

controlekinderen. Onze bevinding is tegengesteld aan de bevinding uit het onderzoek van 

Scheres et al. (2006). Zij vonden enkel een verschil tussen kinderen met ADHD en 
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controlekinderen indien er echte geldelijke beloningen gebruikt werden. Ze maakten echter 

gebruik van kleinere geldelijke waarden als beloning. In ons onderzoek werd met grotere 

bedragen gewerkt die vergelijkbaar zijn met wat kinderen als zakgeld ontvangen. Het is 

mogelijk dat dit meer herkenbaar is voor kinderen en adolescenten, waardoor we binnen dit 

onderzoek toch effecten vonden van hypothetische beloningen. Johnson en Bickel (2002) 

vonden in onderzoek bij typisch ontwikkelende volwassenen geen verschillen in de TD-

curves wanneer echte of hypothetische beloningen aangeboden werden. Barkley en collega‟s 

(2001) vonden wel een verschil tussen adolescenten met ADHD en adolescenten uit de 

controlegroep, op voorwaarde dat de onmiddellijke beloningen niet te groot zijn. Als de 

beloningen te groot worden, verkiezen ook de adolescenten uit de controlegroep de 

onmiddellijke beloning boven de uitgestelde beloning, waardoor het verschil in zelfcontrole 

niet meer gereflecteerd wordt in de TD-curve (Barkley et al., 2001). Omgekeerd zal de TD-

curve minder snel dalen, hoe groter de uitgestelde beloning wordt (Green et al., 1997).  

In de literatuur rond temporal reward discounting werd nog geen onderzoek gedaan 

dat gebruik maakt van alternatieve beloningen bij kinderen met ADHD. Wij vonden hiervoor 

geen verschillen in de TD-curve tussen de kinderen met ADHD en de controlekinderen. Dit 

resultaat kan echter het gevolg zijn van de beperkte power. Binnen de verschillende cellen 

hadden we telkens een klein aantal proefpersonen.  

Is er een verschil in TD-curve bij de verschillende leeftijdsgroepen? 

Onderzoek naar temporal reward discounting in een ontwikkelingscontext is nog 

beperkt bij kinderen en adolescenten met ADHD (Barkley et al., 2001; Scheres et al., 2006.) 

In dit onderzoek werden geen hoofdeffecten van leeftijd gevonden voor de ADHD-groep, 

noch de controlegroep of de hele groep. Deze bevinding strookt niet met onze hypothese, 

waarbij we verwachtten een leeftijdseffect waar te nemen voor de verschillende groepen. Dit 

leeftijdseffect werd wel waargenomen in het onderzoek van Scheres et al. (2006), waarbij 

binnen de hele groep significante verschillen werden gevonden tussen kinderen (van 6 tot 11 

jaar) en adolescenten (van 12 tot 17 jaar). Ook Green et al. (1994) vergeleken de TD-curves 

van jongere en oudere adolescenten met een gewone ontwikkeling, respectievelijk gemiddeld 

12 en 20 jaar, en vonden steilere TD-curves voor de jongere groep. Green et al. (1996) 

suggereren dat oudere kinderen met ADHD een gelijkaardig patroon vertonen als jongere 

kinderen met een normale ontwikkeling, die vanuit hun leeftijd sneller uitgestelde beloningen 

gaan devalueren. Misschien kunnen we de leeftijdseffecten uit vorig onderzoek (bijvoorbeeld 

Scheres et al., 2006) repliceren met een grotere steekproef.  
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In de sociale beloningsconditie werd echter wel een interactie-effect opgemerkt van 

diagnostische groep en leeftijd, waarbij de adolescenten met ADHD een steilere TD-curve 

hebben dan de adolescenten met een normale ontwikkeling. Dit effect werd niet gevonden bij 

de kinderen. Dit effect zagen we bij een beperkte steekproef, dus dient deze bevinding eerst 

gerepliceerd te worden met grotere steekproeven. Kohls et al. (2009a) vonden dat kinderen en 

adolescenten met ADHD meer voordeel haalden uit sociale beloningen dan de controlegroep, 

wat zich uitte in een verbetering van accuraatheid op een inhibitietaak. Het kan interessant 

zijn de bijzondere status van sociale beloningen ook verder na te gaan in TD. 

In een ontwikkelingscontext zou longitudinaal onderzoek de evolutie binnen 

individuen in kaart kunnen brengen, indien toekomstig onderzoek de verschillen tussen 

kinderen en adolescenten in temporal reward discounting kan repliceren. 

Is er een verschil in TD-curve voor geld enerzijds en alternatieve beloningen 

anderzijds? 

Voor deze onderzoeksvraag vonden we een hoofdeffect van conditie, waarbij er in de 

geldconditie hogere waardes waren voor de AUC dan in de alternatieve condities. Dit wijst op 

minder steile TD-curves voor de geldelijke beloningen dan voor de alternatieve beloningen. 

Dit effect van geld ten aanzien van de andere beloningen werd teruggevonden voor de 

activiteits-, de eetbare en de sociale beloningen. De geldelijke beloningen verliezen hun 

waarde minder snel dan alternatieve beloningen. Dit ligt in lijn de van onze verwachtingen. In 

andere studies werd dit effect ook gevonden in andere populaties en wijst dit op de bijzondere 

status van geld als beloner. Estle et al. (2007) gingen de temporal reward discounting van 

geldelijke en meteen consumeerbare beloningen na in een steekproef van normale 

volwassenen. Hier blijkt over het algemeen dat deelnemers een uitgestelde geldelijke beloning 

minder snel gaan devalueren dan een specifieke, niet gegeneraliseerde beloning. Geld als 

beloning fluctueert niet, het kan op het moment dat het verkregen wordt, ingeruild worden 

voor een alternatieve beloning (Estle et al., 2007). Echter, niet alle alternatieve beloningen, 

zoals bijvoorbeeld sociale beloningen, kunnen door middel van geld verkregen worden.  

In een onderzoek van Kohls et al. (2009a) hebben sociale beloningen een positieve 

invloed op de responsinhibitie van kinderen met ADHD. In een sociale beloningssituatie 

toonden Geurts, Luman, & van Meel (2008) dat jongens met ADHD een verbetering in 

responsinhibitie vertoonden in vergelijking met een neutrale conditie. In het onderzoek van 

Kohls et al. (2009a) werden foto‟s van positieve gezichtsuitdrukkingen gebruikt als sociaal 

beloning en geld als niet-sociale beloning. In het onderzoek van Geurts en collega‟s (2008) 
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werd de kinderen in de motivationele conditie verteld dat ze moesten concurreren met 

leeftijdsgenoten. Scheres et al. (2006) poneren dat echte TD-taken gevoeliger zijn voor het 

differentiëren tussen kinderen met ADHD en normaal ontwikkelende kinderen. Het is 

mogelijk dat dit ook geldt voor alternatieve beloningen. In de literatuur worden bijvoorbeeld 

verschillende verwijzingen gevonden naar de positieve effecten van sociale 

bekrachtigingssituaties op cognitieve prestaties (bijvoorbeeld Geurts et al., 2008; Kohls et al., 

2009a). 

Er werden geen hoofdeffecten gevonden van diagnostische groep of leeftijd. Voor de 

alternatieve beloningen dienden de deelnemers opgesplitst te worden, hetgeen ook resulteerde 

in een lagere power. Indien meerdere participanten kunnen deelnemen en deze 

beloningscondities vervolgens ook beter uitgebalanceerd worden, kunnen we misschien toch 

effecten vinden. 

Is er een verschil in TD-curve voor de verschillende subtypes van ADHD binnen 

de verschillende condities? 

 Gezien de relatie van TD met impulsiviteit verwachtten we een steilere TD-curve voor 

de kinderen met ADHD-C ten opzichte van de kinderen met ADHD-I. Er werden echter geen 

verschillen gevonden. Het hoofdeffect van conditie, zoals gevonden voor de hele groep, werd 

hier niet teruggevonden. Ook bij deze analyse werk ten we met kleinere steekproeven, 

waardoor we opnieuw een lagere power hadden. Daarnaast werd het hyperactieve subtype niet 

opgenomen in dit onderzoek, wat een vertekend beeld kan geven. Op basis van de TD-curves 

binnen dit onderzoek konden subtypes binnen de groep met ADHD dus niet onderscheiden 

worden. Dit is echter slechts een eerste bevinding voor specificiteit van de TD-curve in de 

subtypes. 

Is er een link tussen de ernst van de ADHD-symptomen en de TD curve?  

 Om de link tussen de ernst van de ADHD-symtomen en de TD-curve na te gaan, 

werden analyses uitgevoerd voor de hele groep, de ADHD-groep en de controlegroep. We 

vonden een positief significant effect van de aandachtsscore van de ouders op de TD-curve 

van kinderen met ADHD voor de sociale beloningen. Bij meer aandachtsproblemen, verliezen 

sociale beloningen minder snel hun waarde bij kinderen met ADHD. We verwachtten echter 

geen effecten van aandacht op de TD-curve. Dit bijzondere effect van sociale beloningen die 

echter gerepliceerd te worden met een grotere steekproef. In de eetbare beloningsconditie 

vonden we aandachtstekort als significante voorspeller voor de TD-curve ook terug in de 
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ADHD-groep, zij het wel indien aangegeven door de leerkracht. Indien de leerkracht meer 

symptomen van aandachtstekort signaleert, dan neemt de waarde van eetbare beloningen 

sneller af. Opnieuw is dit niet in lijn met de verwachtingen gezien de TD-curve met 

impulsiviteit geassocieerd wordt, eerder dan met aandachtstekort. Dezelfde positieve effecten 

van aandachtsscore, zoals aangegeven door de leerkracht, vonden we terug bij de 

controlegroep en de hele groep voor de eetbare beloningscondities. We verwachtten echter 

geen effect van aandacht. Deze bevindingen zijn ook niet in lijn met bevindingen uit vorig 

onderzoek van Scheres et al. (2008). In hun studie maakten ze gebruik van zelfrapportage 

door middel van de Connors‟ Adult ADHD Rating Scale (CAARS; Conners, Erhardt, & 

Sparrow, 1998). Bijgevolg zijn hun resultaten gebaseerd op andere informanten dan in het 

huidig onderzoek. Daarnaast behoorden de participanten tot een iets oudere leeftijdsgroep (18 

tot 19-jarigen). In hun onderzoek werd geen relatie tussen de aandachtsscores en temporal 

reward discounting gevonden. Desondanks is het vreemd om deze verbanden te ontdekken, 

gezien in voorgaand onderzoek nooit het verband gelegd werd tussen aandachtstekort en 

temporal reward discounting bij ADHD. TD wordt typisch geassocieerd met impulsiviteit 

(Critchfield & Kollins, 2001). 

In lijn van de verwachtingen vinden we binnen de eetbare beloningsconditie negatief 

significante effecten van hyperactiviteit op de TD-curve. Opvallend is wel dat we deze vinden 

voor de controlegroep en de hele groep, maar niet voor de ADHD. Opnieuw kan een beperkte 

power de resultaten enigszins beïnvloed hebben. Daarnaast zien we ook dat het om 

symptomen van hyperactiviteit gaat, zoals gerapporteerd door de leerkracht.  

 Het valt op dat we vooral effecten vinden bij de leerkracht. Antrop, Roeyers, 

Oosterlaan, en Van Oost (2002) vonden voor de Disruptive Behavior Disorder Rating Scale 

(DBDRS) geen overeenkomst tussen de scores op de aandachtsschaal en de 

hyperactiviteit/impulsiviteitsschaal door ouders en leerkrachten. De schalen werden gescoord 

voor 55 kinderen van 6 tot 12 jaar. Ouders en leerkrachten kunnen de ADHD-symptomen 

anders percipiëren, zeker gezien de observatie binnen verschillende contexten. 

Probleemgedrag van kinderen met ADHD kan situatiespecifiek zijn en ook het nemen van 

medicatie kan de observatie door de ouders of leerkracht beïnvloeden (Antrop et al., 2002). 

Vanuit hun onderzoeksbevindingen (CBCL, TRF) bevelen Tripp, Schaughency, en Clarke 

(2006) aan om de waardeschalen van zowel de ouders als de leerkracht in de diagnostiek van 

ADHD op te nemen. Verder onderzoek kan uitwijzen of temporal reward discounting ook 



43 
 

eerder door de leerkracht of door de ouder gepercipieerd kan worden, of er overeenkomsten 

zijn in de observatie van TD.  

 Scheres et al. (2008) vonden de link tussen hyperactiviteit/impulsiviteit  en TD, zoals 

wij vooropgesteld hadden, maar dan enkel bij echte beloningen. De relatie tussen impulsiviteit 

en het kiezen voor onmiddellijke beloningen werd reeds in verschillende onderzoeken 

aangetoond en bij andere populaties zoals verslaafden (bijvoorbeeld Alessi & Petry, 2003; 

Bickel et al., 2008; Holt et al., 2003). We vonden de resultaten enkel terug in de hele groep en 

de ADHD-groep. Er is geen effect van diagnostische groep.  

Sterktes en beperkingen van het huidige onderzoek 

 In dit onderzoek naar de TD-curves bij kinderen met ADHD werden, naast TD bij 

geldelijke beloningen, ook de TD-curves nagegaan van deze kinderen bij andere soorten 

beloningen. Dit is een sterkte van het onderzoek, gezien dit de eerste studie is die temporal 

discounting van andere soorten beloningen onderzocht bij kinderen met ADHD. Hierdoor 

konden we nagaan of vroegere bevindingen inzake geldelijke beloningen gegeneraliseerd 

kunnen worden naar andere soorten beloningen of dat we hier andere patronen vinden. Als 

tweede sterkte werd het ontwikkelingsperspectief mee in rekening gebracht. Zowel kinderen 

als adolescenten namen deel aan het onderzoek en werden opgesplitst, waardoor we TD ook 

konden vergelijken tussen leeftijdsgroepen. Ten derde werd een onderscheid gemaakt tussen 

de verschillende subtypes van ADHD, waardoor we deze konden vergelijken. Ten slotte 

werden deelnemers vooraf gescreend op de meest voorkomende comorbide stoornissen, 

omdat die de resultaten kunnen beïnvloeden. Op die manier probeerden we zoveel mogelijk 

vertekening uit te sluiten. 

Naast de sterktes kent het onderzoek ook enkele beperkingen. Het is plausibel dat de 

grootte van de steekproef de onderzoeksresultaten beïnvloedde. Bij het klein aantal 

deelnemers per alternatieve beloningsconditie, daalde de power van de resultaten bij de 

analyses. Hetzelfde probleem dook op wanneer we de subtypes opsplitsten in kleinere 

aantallen voor de verschillende condities. Naast de grootte van de steekproef kan het gebruik 

van hypothetische beloningen de resultaten beïnvloeden. Scheres et al. (2006) vonden dat TD-

taken met echte beloningen veel gevoeliger zijn voor het onderscheid tussen kinderen met 

ADHD en normaal ontwikkelende kinderen. Het gebruik van echte beloningen zorgt 
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misschien voor meer uitgesproken resultaten. De deelnemers werden opgesplitst volgens 

leeftijd en subtype, maar het geslacht werd niet mee in rekening gebracht. 

Theoretische en klinische implicaties van de resultaten 

 Onze resultaten liggen in lijn met de bevinding dat de geldelijke TD-taak kinderen met 

ADHD kan onderscheiden van kinderen met een normale ontwikkeling. In de literatuur wordt 

dit echter nog onvoldoende gerepliceerd. De TD-curve wordt ook bij alternatieve beloningen 

gevonden door middel van de hypothetische TD-taken. Echter, in het huidig onderzoek lijken 

deze taken niet te differentiëren tussen de kinderen met ADHD en de controlegroep. Er 

werden wel degelijk effecten van uitstel gevonden indien gebruik gemaakt werd van 

hypothetische beloningen. Het is mogelijk dat deze effecten kleiner zijn dan wanneer echte 

beloningen gebruikt worden. 

We vonden duidelijke effecten van de beloningsconditie voor de hele groep. 

Uitgestelde geldelijke beloningen verliezen minder snel hun waarde dan alternatieve 

beloningen. Deze bijzondere status van geld kan te maken hebben met het feit dat geld 

inwisselbaar is voor een beloning die op dat moment gewenst is. Geld behoudt dus zijn 

waarde en fluctueert minder. Klinisch gezien lijken uitgestelde beloningen een nog lagere 

subjectieve waarde te hebben bij kinderen met ADHD. Ze halen voordeel uit de onmiddellijke 

aanbieding van een bekrachtiger. Uitgestelde geldelijke beloningen verliezen echter minder 

snel hun waarde dan alternatieve beloningen bij kinderen met ADHD, doch nog steeds sneller 

dan bij typisch ontwikkelende kinderen. Gezien de inwisselbaarheid van geld en de nood aan 

onmiddellijke bekrachtiging, zou het gebruik van tokens kinderen met ADHD kunnen 

motiveren. Op die manier is het mogelijk onmiddellijk een beloning te geven, waardoor een 

uitstelperiode overbrugd kan worden. Tokens kunnen dus een sterk hulpmiddel zijn om het 

kind met ADHD te ondersteunen in het sturen van zijn of haar gedrag.  

Ondanks het feit dat geld langer zijn waarde behoudt, mag de impact van andere 

mogelijke beloningen, zoals bijvoorbeeld de sociale beloningen, niet vergeten worden. 

Sociaal-emotionele stimuli kunnen eveneens een belangrijke rol spelen in de motivatie. 

Adolescenten met ADHD gaan de waarde van een sociale beloning sneller devalueren in 

functie van het uitstelinterval dan adolescenten met een typische ontwikkeling. Een 

onmiddellijke sociale beloning zal een grotere impact hebben op deze adolescenten. 

Complimenten en bemoediging dienen dus best zo snel mogelijk gegeven te worden.  
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In tegenstelling tot vroeger onderzoek (Scheres et al., 2006) konden wij de 

bevindingen in de relatie tussen temporal reward discounting en leeftijd niet repliceren. Toch 

blijft de vraag waarom kinderen en adolescenten anders reageren op uitgestelde beloningen, 

op welke manier adolescenten beter kunnen omgaan met het uitstellen van een beloning. 

Indien deze mechanismes gekend zijn, kan er rekening mee gehouden worden in de 

begeleiding van ADHD.  

Suggesties voor toekomstig onderzoek 

Tijdens het onderzoek hadden we soms een lage power omwille van de kleine 

steekproef. Indien het onderzoek hernomen wordt, kan een grotere steekproef ervoor zorgen 

dat we de geldelijke conditie beter kunnen vergelijken met de alternatieve condities. Op die 

manier kunnen we ook nagaan of eetbare en sociale beloningen een andere status hebben dan 

bijvoorbeeld activiteits- en materiële beloningen. Ook kan het hyperactieve subtype mee 

opgenomen worden in het onderzoek, zodoende een betere vergelijking te kunnen maken 

tussen de verschillende subtypes.  

Naast hypothetische beloningen kan de invloed van echte beloningen nagegaan worden 

in toekomstig onderzoek. Het is natuurlijk de vraag hoe we de verschillende alternatieve 

beloningen praktisch omzetten. De grootte van de beloning kan een effect hebben op de TD-

curve en dient ook verder onderzocht te worden. Scheres, Tontsch, Thoeny, en Kaczkurkin 

(2010) vermoeden dat grote uitgestelde beloningen de motivatie om te wachten vergroten in 

ADHD, waardoor het verschil in TD tussen kinderen met ADHD en gewoon ontwikkelende 

kinderen niet meer opgemerkt wordt. Vooral indien de beloningen op trialniveau kleiner 

waren, vonden ze in hun onderzoek dat steile TD geassocieerd is met 

hyperactiviteit/impulsiviteit. Ze besluiten dat steile TD kan gevonden worden als resultaat van 

de wisselwerking tussen uitstel en de beloningsgrootte (Scheres et al., 2010). Volgens Scheres 

et al. (2008) is het mogelijk dat personen met ADHD een verstoorde zelfperceptie hebben 

betreffende hun (on)vermogen om te wachten op uitgestelde beloningen. Echter, in onze 

hypothetische geldelijke TD-taak vonden we een groepverschil. Dit duidt erop dat kinderen en 

adolescenten met ADHD enig inzicht kunnen hebben in hun uitstelaversie en geassocieerde 

gedragingen. Volgens Sonuga-Barke, Lea, en Webley (1989) speelt de beloningsgrootte ook 

een rol in een ontwikkelingsperspectief, waarbij jongere kinderen zich eerder gaan richten op 

de grootte van de beloning. Voor oudere kinderen verschuift de aandacht naar het moment 

waarop een beloning verkregen wordt. Bij hen gaat de uitstelperiode een grotere rol spelen. 
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Ten slotte kunnen we ons verder afvragen wat het verband is tussen de aandachtsscores 

op de VvGK door de leerkracht en de invloed op TD, gezien deze bevinding niet verwacht 

werd op basis van voorgaand onderzoek.  

Algemene conclusie 

In dit onderzoek komt naar voor dat kinderen met ADHD op basis van hun TD-curves 

in hypothetische geldelijke beloningscondities onderscheiden kunnen worden van kinderen 

met een gewone ontwikkeling. Geld lijkt over het algemeen een bijzondere status te hebben, 

want voor zowel de controlegroep als de groep van kinderen met ADHD vinden we dat geld 

langer zijn waarde behoudt dan alternatieve beloningen. Dit pleit voor het gebruik van tokens 

in de opvoeding die het uitstelinterval kunnen overbruggen en de onmiddellijke aanbieding 

van een beloning bijgevolg mogelijk maken. Daarnaast kan er verdere aandacht blijven voor 

specifieke effecten van alternatieve beloningen. Enkele gegevens pleiten bijvoorbeeld voor de 

onmiddellijke aanbieding van sociale beloningen bij adolescenten met ADHD. 

Hoewel we de leeftijdseffecten bij TD niet konden repliceren in dit onderzoek, lijkt het 

ons interessant om de relatie tussen TD en leeftijd verder uit te klaren. Ook kunnen we in 

toekomstig onderzoek nagaan of de subtypes van ADHD al dan niet onderscheiden kunnen 

worden op basis van temporal reward discounting. Vroeger onderzoek legt de associatie 

tussen TD en impulsiviteit, maar we vragen ons af of er ook een relatie bestaat met 

inattentiviteit. Zelf vonden we enkele effecten van inattentiviteit op de TD-curve. We kunnen 

ons afvragen of de informanten die de ADHD-symptomen rapporteren TD op een andere 

manier percipiëren. 
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