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Noot Vooraf 
 
 

Deze masterproef is een geassocieerde masterproef in samenwerking met Aline Everaert. 

Daarom werden enkele stukken samen geschreven en hebben onze masterproeven 

dezelfde structuur. De inleiding is identiek met uitzondering van de onderzoeksvragen, die 

dezelfde vorm hebben, maar verschillen wat betreft de inhoud. De gedachtegang van de 

onderzoeksvragen is hetzelfde in beide masterproeven. De uitwerking van het deel 

‘methode’ komt grotendeels overeen, maar verschilt wat betreft de uitwerking van de 

experimentele taak en de statistische analyses. Zo kunt u in deze masterproef een 

volledige uitwerking van de Choice Delay Taak lezen en slechts een beknopte versie van 

de Aangepaste Choice Taak. Beide taken maken deel uit van een ruimer onderzoek. De 

resultatensectie heeft dezelfde vorm, maar verschilt wat betreft de numerieke uitkomsten. 

U vindt dus enkel de resultaten van één taak terug. De discussie vertoont mogelijk enkele 

overeenkomsten, maar werd apart geschreven. Voor het schrijven van deze masterproef 

werd als leidraad gebruik gemaakt van de recentste APA-normen (6de editie). 
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Voorwoord 
 

Ik heb dit onderwerp gekozen omwille van een aantal redenen. Enerzijds naar aanleiding 

van het feit dat ADHD één van de meest gediagnosticeerde stoornissen is bij kinderen. 

Anderzijds omwille van mijn persoonlijke orthopedagogische visie, waarbij ik vind dat het 

belangrijk is om zo veel mogelijk de omgeving aan te passen aan de persoon en niet 

omgekeerd. Ik kwam ook in het dagelijkse leven al vaak in contact met kinderen met 

ADHD. Deze verschillende redenen deden mijn interesse stijgen in de oorzaken van 

ADHD, maar vooral ook in een mogelijke aanpak van een probleem dat zo vaak voorkomt 

bij kinderen. In dit opzicht was het voor mij erg verrijkend om onderzoek te verrichten naar 

deze doelgroep en naar een aanpak die misschien belangrijke implicaties zou kunnen 

hebben.  

 

Ik wil van deze gelegenheid ook gebruik maken om een aantal mensen te bedanken. 

Vooreerst wil ik Prof. Dr. Roeyers bedanken omdat hij mij de kans gegeven heeft om deel 

uit te maken van dit onderzoek en ook voor zijn feedback op de tekst. 

Ten tweede wil ik ook Baris Metin bedanken voor de hulp bij het experimentele gedeelte 

van dit onderzoek. Hij was steeds bereid om te helpen en bij te staan waar nodig.  

Vervolgens wil ik, in het bijzonder, een woord van dank geven aan mijn begeleidster, Roos 

Gasthuys. Ze bood een zeer goede ondersteuning en begeleiding en was steeds 

beschikbaar indien ik vragen had. Bij het nalezen van de tekst gaf ze telkens constructieve 

feedback en talrijke tips. Bij deze wil ik haar dan ook ontzettend bedanken voor de hulp en 

steun tijdens het schrijven van deze masterproef. 

Daarnaast wil ik ook mijn ouders bedanken. Zij gaven mij de kans om te studeren en 

stonden mij gedurende mijn studies bij met raad en daad. Het nalezen van de tekst was 

ook een grote hulp.  

Vervolgens wil ik ook alle deelnemers bedanken voor hun medewerking. Zonder hen was 

het niet mogelijk geweest om dit onderzoek tot stand te laten komen. 

Als laatste gaat mijn dank uit naar Aline Everaert. Het vele overleg stelde mij in staat om 

steeds kritisch en gemotiveerd te blijven. Het was heel fijn om met haar samen te werken.  
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Abstract 

 

Uit voorafgaand onderzoek naar beloningsprocessen en gevoeligheid voor uitstel is reeds 

gebleken dat kinderen met ADHD een voorkeur hebben voor een kleine onmiddellijke 

beloning. Deze studie gaat voor het eerst na of het aanbieden van extern geluid, in de 

vorm van roze ruis, een effect heeft op het keuzepatroon van kinderen met ADHD.  

Voor het onderzoek werden 41 kinderen gerekruteerd, waarvan 21 kinderen met ADHD en 

20 typisch ontwikkelde kinderen. Beide groepen namen deel aan een Choice Delay Taak 

binnen 2 condities: één met geluid (roze ruis) en één zonder geluid.  

Binnen beide condities konden we een trend waarnemen in het keuzepatroon van de 

kinderen met ADHD, namelijk dat deze kinderen vaker voor een kleine onmiddellijke 

beloning kiezen dan voor een grote uitgestelde beloning, in vergelijking met 

controlekinderen. Deze trend is consistent met de bevindingen uit voorafgaand onderzoek 

naar beloningsprocessen en gevoeligheid voor uitstel. Daarnaast bleek uit de resultaten 

dat het luisteren naar geluid geen significant effect had op het keuzepatroon van zowel de 

kinderen met ADHD als van de controlekinderen. Geluid zorgde er dus niet voor dat de 

voorkeur van kinderen met ADHD voor een kleine onmiddellijke beloning verminderde. 

Ten slotte werd er ook een verband aangetoond tussen de leeftijd van een participant en 

zijn/haar beloningskeuze. Aangezien het de eerste keer is dat het effect van geluid op het 

keuzepatroon van kinderen met ADHD bestudeerd werd, is verder onderzoek 

noodzakelijk.  
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Inleiding 

 

Wat is ADHD? 

De aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, 

ADHD), is een ontwikkelingsstoornis die tot uiting komt in de vroege kindertijd en die 

gekarakteriseerd wordt door symptomen op (één van de) volgende domeinen: 

hyperactiviteit/impulsiviteit en inattentiviteit (American Psychiatric Association [APA], 

2000).  

 

Volgens de DSM-IV-TR.  

ADHD wordt volgens de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - IV - Text 

Revision (DSM-IV-TR) opgesplitst in drie subtypes waarbij telkens de klemtoon op één of 

meerdere van de drie hoofdkenmerken wordt gelegd: het overwegend onoplettende type 

(ADHD-I), het overwegend hyperactieve/impulsieve type (ADHD-H) en het gecombineerde 

type (ADHD-C). Om van een bepaald type te kunnen spreken, moet er een deel van het 

totaal aantal items die dit type omschrijven aanwezig zijn. Daarbij dienen de symptomen 

van aandachtstekort, hyperactiviteit/impulsiviteit aanwezig te zijn op een niveau dat niet 

passend is voor het geslacht en de leeftijd van het kind (DSM-IV-TR, APA, 2000).  

De symptomen van ADHD dienen reeds voor de leeftijd van 7 jaar vastgesteld te worden 

en te leiden tot ernstige verstoringen op sociaal of schools vlak (DSM-IV-TR, APA, 2000). 

De symptomen persisteren ook doorheen de adolescentie. De uitingsvorm van de 

symptomen bij volwassenen kunnen wel verschillen van die van kinderen (Biederman, 

Mick, & Faraone, 1998). Daarnaast dienen de symptomen zich voor te doen in ten minste 

twee settings. Het samen voorkomen van ADHD met een angst- of stemmingsstoornis en 

een psychotische stoornis wordt toegestaan. De symptomen van ADHD mogen echter niet 

verklaard worden door één van voorgenoemde diagnoses (DSM-IV-TR, APA, 2000). 

 

Volgens de ICD-10. 

Naast de brede definiëring van de DSM-IV-TR is er ook een engere definiëring van ADHD 

volgens de International Classification of Diseases-Tenth Revision (ICD-10). De ICD-10 

spreekt van een hyperkinetische stoornis in plaats van ADHD. Wanneer we kijken naar de 

eerste twee criteria waaraan er volgens de ICD-10 moet voldaan worden om de diagnose 

ADHD te kunnen stellen, merken we een verschil op met de DSM-IV-TR. Zo dient er bij de 
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ICD-10 sprake te zijn van zowel aandachtstekort als hyperactiviteit/impulsiviteit om de 

diagnose ADHD te stellen. Daarnaast is de aanwezigheid van andere stoornissen, zoals 

bijvoorbeeld een angststoornis, niet toegelaten. Het derde criterium, het 

pervasiviteitscriterium, vertoont wel gelijkenissen met de DSM-IV-TR. Dit criterium houdt in 

dat de symptomen van de stoornis direct waarneembaar dienen te zijn in verschillende 

settings. Evenals in de DSM-IV-TR dienen de symptomen aanwezig te zijn op een niveau 

dat niet passend is voor het geslacht en de leeftijd van het kind en moeten ze interfereren 

met het dagelijks functioneren van het kind (Tripp, Luk, Schaughency, & Singh, 1999; 

World Health Organisation [WHO], 1994). In tegenstelling tot de DSM-IV-TR wordt er in de 

ICD-10 geen onderverdeling gemaakt in subtypes (Antrop & Roeyers, 2003). 

 

Prevalentie 

ADHD is de laatste jaren één van de meest gediagnosticeerde gedragsstoornissen bij 

kinderen (Skounti, Philalithis, & Galanakis, 2007; Taylor, 2009). De wereldwijde gepoolde 

prevalentie van ADHD wordt geschat op 5.29 procent. Dit is gebleken uit een review 

waarbij men 102 studies onderzocht heeft (Polanczyk, de Lima, Horta, Biederman, & 

Rohde, 2007). Er is echter een grote variatie in de prevalentie van ADHD over 

verschillende studies heen. Skounti et al. (2007) beschrijven bijvoorbeeld in hun review 

een variatie van 2.2 tot 17.8 procent. De variatie in de prevalentie van ADHD kan 

verklaard worden door onder andere populatievariabelen zoals geslacht en leeftijd 

(Skounti et al., 2007). Ook methodologische karakteristieken spelen een grote rol. Hierbij 

denken we aan verschillende bronnen van informatie (zoals ouders, leerkracht, kind of 

clinici), verschillende diagnostische instrumenten en verschillende criteria voor het stellen 

van een diagnose. Alleen al tussen de DSM-IV-TR en de ICD-10 zijn er grote verschillen 

(Polanczyk et al., 2007; Skounti et al., 2007). Volgens de DSM-IV-TR is de prevalentie van 

ADHD bij schoolgaande kinderen 3 tot 5 procent (APA, 2000). Wanneer men gebruik 

maakt van de ICD-10 criteria, dan bedraagt de prevalentie bij kinderen uit de lagere school 

ongeveer 1.5 procent (Swanson et al., 1998). Het onderzoek van Buitelaar (2002) en het 

onderzoek van Faraone, Sergeant, Gillberg, en Biederman (2003), die net zoals de DSM-

IV-TR een brede definiëring van ADHD hanteren, beschrijven respectievelijk een 

prevalentie van ADHD tussen 4 en 19 procent en tussen 8 en 12 procent. Ook culturele en 

etnische verschillen zijn van belang. Deze beïnvloeden de rapportage door leerkrachten, 
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ouders en clinici (Skounti et al., 2007). Geografische gegevens zijn minder bepalend 

(Polanczyk et al., 2007).  

Er worden hogere prevalenties waargenomen bij jongens dan bij meisjes. De ratio 

man/vrouw varieert van 3:1 tot 9:1, waarbij de grootste prevalentie wordt waargenomen in 

klinische studies en de kleinste in studies over de hele gemeenschap (Skounti et al., 

2007). Onderzoek heeft ook aangetoond dat de prevalentie daalt naarmate de leeftijd stijgt 

(Cohen et al., 1993, geciteerd in Skounti et al., 2007). 

Uit verschillende studies is gebleken dat ADHD van het onoplettende type het meest 

voorkomt, gevolgd door ADHD van het gecombineerde type. ADHD van het 

impulsieve/hyperactieve type komt het minst voor. In alle drie de subtypes zijn mannen 

meer vertegenwoordigd (Baumgaertel, Wolraich, & Dietrich, 1995; Gomez, Harvey, Quick, 

Scharer, & Harris, 1999; Nolan, Gadow, & Sprafkin, 2001; Wolraich, Hannah, 

Baumgaertel, & Feurer, 1998).  

 

Comorbiditeit 

Bij ADHD komt het zeer vaak voor dat er ook andere stoornissen aanwezig zijn (Daley, 

2006; Jensen, Martin, & Cantwell, 1997). In het onderzoek van Jensen et al. (1997) wordt 

een relatief hoge comorbiditeit gevonden tussen ADHD en een antisociale gedragsstoornis 

(Conduct Disorder, CD) en tussen ADHD en een oppositioneel opstandige 

gedragsstoornis (Oppositional Defiant Disorder, ODD), namelijk 42.7 tot 93 procent. Deze 

comorbiditeit komt het meest voor bij kinderen met ADHD van het hyperactieve/impulsieve 

type of van het gecombineerde type.  

Ook angst- en stemmingsstoornissen worden vaak gediagnosticeerd bij kinderen met 

ADHD. Het percentage ligt tussen de 13 en de 50.8 procent (Jensen et al., 1997). De 

comorbiditeit met deze internaliserende stoornissen is beduidend lager dan met 

externaliserende stoornissen. Het hoger percentage van comorbiditeit bij externaliserende 

stoornissen kan mogelijk te wijten zijn aan overrapportage (Cantwell, 1996).  

Daarnaast zijn er nog verschillende andere comorbide stoornissen die vaak voorkomen bij 

kinderen met ADHD zoals leerstoornissen (Mayes, Calhoun, & Crowell, 2000; Gillberg et 

al., 2004), bipolaire stoornissen, ticstoornissen, obsessief compulsieve stoornissen, 

psychiatrische stoornissen, pervasieve ontwikkelingsstoornissen, taalstoornissen en 

middelenmisbruik (Gillberg et al., 2004) en motorische stoornissen (Gillberg et al., 2004; 

Kadesjö & Gillberg, 2001). Een goede differentiaaldiagnose is dus noodzakelijk (Taylor et 
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al., 2004). Nog een aantal problemen die zich kunnen voordoen bij kinderen met ADHD 

zijn slaapproblemen, verstoringen binnen het psychosociaal functioneren, een lager IQ en 

onopzettelijke verwondingen (Daley, 2006). 

 

Etiologische Factoren 

 

Genetische factoren. 

Er is sprake van een sterke genetische bijdrage (ongeveer 80 procent) aan de 

ontwikkeling van ADHD  (Fliers, Franke, & Buitelaar, 2005). Daarvoor is niet één gen 

verantwoordelijk; het gaat om genetische heterogeniteit (Caspi et al., 2008; Faraone & 

Mick, 2009). Onderzoek heeft aangetoond dat een samenspel van volgende genen een 

belangrijke rol zou spelen in de ontwikkeling van ADHD: DRD4, DRD5, DAT, DBH, 5-HTT, 

HTR1B en SNAP-25 (Faraone et al., 2005).  

ADHD is sterk familiaal bepaald (Biederman et al., 1992). Voor broers en zussen van 

kinderen met ADHD ligt het risico op ADHD 3 tot 5 keer hoger dan het bevolkingsrisico 

(Fliers et al., 2005). 

 

Omgevingsfactoren. 

Ook omgevingsfactoren spelen een rol in de ontwikkeling van ADHD. Meer nog, er is 

sprake van een interactie tussen genetische en omgevingsfactoren (Kieling, Goncalves, 

Tannock, & Castellanos, 2008; Langley, Holmans, van den Bree, & Thapar, 2007).  

Wat betreft vroege omgevingsfactoren kunnen we roken tijdens de zwangerschap, wat kan 

leiden tot prematuriteit en een laag geboortegewicht, beschouwen als mogelijke 

risicofactor (Froehlich et al., 2009). Zo zou een extreem laag geboortegewicht (1000 gram) 

op zich een specifieke risicofactor zijn voor ADHD. Ook vroeggeboorte, waarbij het kind ter 

wereld komt na minder dan 37 weken, draagt een risico in zich voor het ontwikkelen van 

ADHD (Kieling et al., 2008; Langley et al., 2007). In een onderzoek van Mick, Biederman, 

Faraone, Sayer, en Kleinman (2002) vond men een directe link tussen ADHD en prenatale 

blootstelling aan alcohol. Ook blootstelling aan toxische stoffen zoals lood zou een 

mogelijke risicofactor voor ADHD kunnen zijn (Froehlich et al., 2009). Verder is er sprake 

van familiale risicofactoren zoals bijvoorbeeld armoede, het behoren tot een lagere sociale 

klasse (Langley et al., 2007), depressie bij de moeder, huwelijksconflicten (Campbell, 
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1995), psychopathologie bij de ouders, éénouderschap (Faraone & Biederman, 1998; 

Kieling et al., 2008) …  

 

Neurologische factoren. 

Onderzoek heeft aangetoond dat het volume van de hersenen van kinderen met ADHD 

gemiddeld significant kleiner is dan van kinderen zonder ADHD. Dit doorheen hun 

kindertijd en adolescentie (Sowell et al., 2003) en met ongeveer 3 procent (Castellanos et 

al., 2002). Deze reductie zou terug te vinden zijn in verschillende delen van de hersenen 

waaronder de prefrontale cortex, basale ganglia en het cerebellum (Kieling et al., 2008). 

Volgens Shaw et al. (2007) is er eerder sprake van een vertraagde groei van de cortex in 

plaats van een afwijking. De prefrontale cortex speelt een belangrijke rol in het remmen 

van gedrag, het vasthouden van aandacht, het uitoefenen van zelfbeheersing en het 

plannen van de toekomst. Personen met ADHD ondervinden hier heel wat moeilijkheden 

mee (Barkley, 1997a; Brennan & Arnsten, 2008). De basale ganglia maken deel uit van 

het corpus stratium wat verantwoordelijk is voor het remmen van gedrag en het volhouden 

van aandacht (Barkley, 1997a; Kieling et al., 2008). Het cerebellum maakt deel uit van het 

centrale zenuwstelsel en is verantwoordelijk voor de coördinatie van bewegingen. 

Neurotransmitters die betrokken zouden zijn in de ontwikkeling van ADHD zijn dopamine 

en noradrenaline. Dopamine is verantwoordelijk voor het remmen van de activiteit 

(Barkley, 1997a). Het noradrenerge systeem is verbonden met functies van de cortex en 

beïnvloedt prestaties waarvoor aandacht nodig is (Biederman & Spencer, 1999). In het 

bijzonder de mogelijkheid tot volgehouden aandacht. Als laatste halen we trauma aan de 

hersenen, door een val of klap tegen het hoofd, aan als mogelijke risicofactor voor de 

ontwikkeling van ADHD (Barkley, 1997a). 

 

Psychologische Modellen 

In de literatuur worden er naast etiologische verklaringsfactoren ook verschillende 

psychologische verklaringsmodellen voor de symptomen van ADHD naar voor geschoven. 

Er is echter geen eensgezindheid omtrent de theorievorming rond de oorzaak van ADHD. 

Dit benadrukt het belang van een visie op ADHD als een heterogene stoornis waarbij er 

niet mag uitgegaan worden van één primair deficit. 

In dit deel halen wij de voor ons relevante modellen aan, waaronder het inhibitiemodel 

(Barkley, 1997a, 1997b, 1997c), het Delay Aversion model (Sonuga-Barke, 2002, 2003; 
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Sonuga-Barke, Taylor, Sembi, & Smith, 1992; Sonuga-Barke, Wiersema, van der Meere, 

& Roeyers, 2010), het Dual Pathway model (Sonuga-Barke, 2002, 2003), het 

toestandsregulatiemodel (Sergeant, 2000, 2005) en het Moderate Brain Arousal model 

(Söderlund, Sikström, & Smart, 2007; Söderlund, Sikström, Loftesnes, & Sonuga-Barke, 

2010). 

 

Inhibitiemodel. 

Volgens het inhibitiemodel van Barkley worden de symptomen van ADHD verklaard door 

een verminderde responsinhibitie (Barkley, 1997a). Dit komt voort uit een verminderde 

activiteit in de hersengebieden (waaronder de prefrontale cortex en het stratium) die 

hiervoor verantwoordelijk zijn. Inhibitie verwijst naar drie gerelateerde processen 

waaronder inhibitie van automatische respons, inhibitie van een aan de gang zijnde actie 

en interferentiecontrole (Barkley, 1997b, 1997c). Het model van Barkley stelt dat een 

verminderde inhibitie leidt tot stoornissen in vier executieve functies. Executieve functies 

zijn verantwoordelijk voor het controleren van gedrag door intern gepresenteerde 

informatie en zelfgestuurde acties. Daardoor is doelgerichte actie en taakvolharding 

mogelijk (Barkley, 1997c). 

De vier executieve functies die bij personen met ADHD verstoord zouden zijn, zijn 

werkgeheugen (non-verbaal), interne spraak, zelfregulatie van affect, motivatie en arousal, 

en reconstructie (Barkley, 1997b). Een stoornis in het non-verbale werkgeheugen zou er 

voor zorgen dat personen met ADHD meer beïnvloed worden door onmiddellijke 

gebeurtenissen met de daaraan gekoppelde gevolgen dan door gebeurtenissen in de 

toekomst (Barkley, 1997a). Ze vertonen ook een verminderde capaciteit tot zelfbewustzijn. 

Bij kinderen met ADHD valt het op dat zij vaak luidop praten. Dit zou te wijten zijn aan het 

feit dat hun spraak minder geïnternaliseerd is of minder op zichzelf gericht. Kinderen met 

ADHD hebben het ook moeilijk om gevoelens van feiten te onderscheiden waardoor zij 

vaak impulsief reageren (Barkley, 1997c). Ze reageren dan op basis van hun gevoelens 

zonder eerst na te denken over de situatie (de feiten). Verder zijn ze afhankelijk van 

externe bekrachtigers om activiteiten vol te houden. Daarnaast slagen ze er niet of moeilijk 

in om uitstel te overbruggen en beschikken ze over een beperkte mogelijkheid om 

uitlokkende variabelen te manipuleren. Tot slot treden er ook problemen op met 

reconstructie. Deze functie houdt de vaardigheid in om informatie die men ontvangt in 

stukjes te delen (analyse), nieuwe combinaties te maken met deze stukjes en zo geheel 
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nieuwe constructies te vormen. Hierdoor is men in staat om problemen op te lossen. Dit 

reconstructieproces zou bij personen met ADHD minder goed functioneren (Barkley, 

1997b). 

Samengevat kan men stellen dat het inhibitiemodel de symptomen van ADHD verklaart 

door een deficiënt executief functioneren ten gevolge van verminderde inhibitie en het 

effect hiervan op zelfregulatie en doelgericht gedrag (Barkley, 1997b). Het model 

benadrukt dus dat cognitieve dysfuncties aan de oorsprong liggen van ADHD (Barkley, 

1997c). 

 

Delay Aversion model. 

Een ander verklaringsmodel voor de symptomen van ADHD is het Delay Aversion model 

dat het gedrag van kinderen met ADHD beschouwt als een uiting van een onderliggende 

afwijkende motivationele stijl (Sonuga-Barke, 2002). Dit is te wijten aan een deficit in de 

prefrontale stratiale beloningsgebieden in de hersenen van kinderen met ADHD (Marco et 

al., 2009; Sonuga-Barke et al., 2010), veroorzaakt door een disfunctionerend 

dopaminesysteem (Sonuga-Barke, 2003). Dit leidt ertoe dat deze kinderen een sterke 

voorkeur hebben voor onmiddellijke beloningen. Deze voorkeur leidt tot een impulsieve 

keuze voor een kleine onmiddellijke beloning boven een grote uitgestelde beloning 

(Impulsive Drive for Immediate Reward [IDIR]). Dit impulsief keuzegedrag is slechts één 

van de 2 processen die het patroon verklaren, waarbij kinderen met ADHD geneigd zijn 

om een kleine onmiddellijke beloning boven een grote uitgestelde beloning te verkiezen. 

Het tweede proces is dat waarbij kinderen met ADHD een hekel hebben aan wachten en 

er alles aan doen om hieraan te ontsnappen. Kinderen met ADHD hebben namelijk 

gedurende hun ontwikkeling geleerd dat settings waarin ze moeten wachten, gepaard 

gaan met aan de ene kant mislukking, aangezien zij in zulke settings door hun impulsief 

keuzegedrag zwakker presteren. Aan de andere kant worden ze geconfronteerd met 

afkeuring en/of straf door significante anderen, vermits deze hun impulsief keuzegedrag 

niet tolereren (Marco et al., 2009). Een schematische voorstelling van deze processen is 

terug te vinden in Figuur 1. 
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Figuur 1. Delay Aversion model (Sonuga-Barke et al., 2010) 

 

Het patroon waarbij kinderen met ADHD geneigd zijn om een kleine onmiddellijke beloning 

boven een grote uitgestelde beloning te kiezen, wordt dus verklaard door impulsief 

keuzegedrag en een aversie voor wachten (Sonuga-Barke et al., 2010). Dit wordt duidelijk 

in de vele onderzoeken rond beloningsgevoeligheid en cognitieve prestaties. Wanneer de 

totale tijdsduur van de taak niet vastligt, zullen kinderen met ADHD in het geval van 

beloningstaken vaker opteren voor kleine onmiddellijke beloningen dan controlekinderen. 

In het geval van cognitieve taken kiezen kinderen met ADHD ervoor om minder tijd en 

inzet te spenderen aan de taak. In beide gevallen willen zij de totale tijdsduur van de taak 

verminderen, wat zwaarder doorweegt dan de grootte van de beloning of de 
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succeservaring. Dit leidt in het algemeen tot zwakkere prestaties (Sonuga-Barke, 2002, 

2003). Wanneer echter de tijdsduur van de taak vooraf bepaald is en er geen mogelijkheid 

is wachten te vermijden, valt op dat kinderen met ADHD wel degelijk kunnen wachten, 

maar tijdens het wachten symptomen vertonen van inattentiviteit, zoals de aandacht 

richten op stimuli uit de omgeving, en van hyperactiviteit, wat zich bijvoorbeeld uit in 

onrust, frustratie, friemelen, praten en wiebelen. Deze symptomen kunnen verklaard 

worden vanuit een poging om de subjectieve ervaring van het wachten te reduceren. Deze 

subjectieve ervaring van het wachten is verschillend van de eigenlijke taakduur. De 

symptomen van inattentiviteit en hyperactiviteit leiden in het algemeen tot zwakkere 

taakprestaties (Sonuga-Barke et  al., 1992). 

 

Dual Pathway model. 

ADHD is doorheen de geschiedenis verklaard vanuit verschillende met elkaar 

concurrerende modellen. Men probeerde ADHD vanuit één invalshoek te bekijken. 

Daardoor ging men echter voorbij aan de heterogeniteit van deze stoornis. Een voorbeeld 

van deze eenzijdige kijk vinden we terug in het tegenover elkaar zetten van het 

inhibitiemodel van Barkley, waarin een cognitieve dysfunctie centraal staat (Barkley, 

1997c), en het Delay Aversion model van Sonuga-Barke, waarin de nadruk komt te liggen 

op het motivationele pad (Sonuga-Barke, 2002, 2003; Sonuga-Barke et al., 2010).  

Sonuga-Barke echter tracht in het Dual Pathway model de reeds beschreven modellen te 

integreren binnen een gemeenschappelijk neurobiologisch kader. Hij erkent op die manier 

dat ADHD een heterogene stoornis is waarbij verschillende oorzaken aan de oorsprong 

liggen (Sonuga-Barke, 2002, 2003).  

Binnen dit model zijn er twee onafhankelijke paden die symptomen van ADHD kunnen 

veroorzaken. Het ene pad wordt in navolging van Barkley (1997c) bestempeld als een 

cognitief pad en wordt gelinkt aan inhibitieproblemen en executieve disfuncties. Het 

andere pad, in navolging van het Delay Aversion model, handelt over een motivationeel 

probleem, meer bepaald de aversie van personen met ADHD voor uitstel (Sonuga-Barke, 

2002, 2003). Het Dual Pathway model wordt schematisch weergegeven in Figuur 2. 
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Figuur 2. Dual Pathway model (Sonuga-Barke, 2002) 

 

Toestandsregulatiemodel. 

Het toestandsregulatiemodel is gebaseerd op het cognitief-energetisch model (CEM) dat 

ontwikkeld is door Sanders (1983,  geciteerd in Sergeant, 2000). Het cognitief energetisch 

model is een algemeen informatieverwerkingsmodel en beschrijft de toestandsregulatie 

van een persoon in relatie tot zijn cognitief functioneren. De toestand van een persoon is 

de energetische staat waarin de persoon zich bevindt tijdens het uitvoeren van een taak 

en beïnvloedt het cognitief functioneren. Het toestandsregulatiemodel tracht specifiek de 

problemen die gepaard gaan met ADHD te verklaren (Sergeant, Oosterlaan, & van der 

Meere, 1999). Dit model stelt dat het inhibitiedeficit dat gepaard gaat met ADHD 

afhankelijk is van de energetische toestand van een kind (Sergeant, 2000). Figuur 3 geeft 

een schematische voorstelling van dit model weer. 
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Figuur 3. Het cognitief-energetisch model (Sergeant, 2000) 

 

Er zijn drie niveaus van proces- en toestandsfactoren te onderscheiden in het cognitief-

energetisch model. Het eerste niveau bevat een reeks opeenvolgende elementaire 

mechanismen (encoderen, centrale verwerking en motorische organisatie) die instaan 

voor de informatieverwerking van een stimulus tot het geven van een passende 

motorische respons. Deze verwerking start met de perceptie van een stimulus, gevolgd 

door het encoderen en herkennen van de stimulus. Als laatste wordt een responskeuze 

gemaakt met aansluitend een motorische organisatie voor het geven van een respons. Het 

tweede niveau bevat de energetische toestandsfactoren arousal, activatie en inspanning 

(effort). De mate van arousal is bepalend voor de input van de informatieverwerking 

(encoderen). Activatie is de mate waarin men klaar is voor actie en is bepalend voor de 

output van de informatieverwerking (motorische respons). De energetische 

toestandsfactoren arousal en activatie leveren de nodige energie om de 

informatieverwerking mogelijk te maken op het eerste niveau. Sonuga-Barke et al. (2010) 

voorspellen dat de relatie tussen deze energetische toestandsfactoren en cognitieve 

prestaties een omgekeerde U-functie volgt. Dit wil zeggen dat de cognitieve prestaties 

afnemen vanaf het moment dat de huidige energetische toestand, aangebracht door 

arousal/activatie, afwijkt van het optimale energieniveau. Met andere woorden, zowel een 

energetische toestand die zich onder als boven het optimale energieniveau bevindt, gaat 
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gepaard met slechtere prestaties (Sonuga-Barke et al., 2010). Bij een dergelijke afwijking 

moet er een inspanning (effort) worden geleverd om het energieniveau om te zetten naar 

een optimaal energieniveau. Dit noemt men toestandsregulatie. Het effortsysteem wordt 

bijgestuurd door een overkoepelend evaluatiemechanisme dat geassocieerd is met 

executieve functies zoals planning, monitoring, e.d. en zich situeert op het derde niveau 

(Sergeant, 2000, 2005). 

Sergeant (2000, 2005) stelt dat het inhibitiedeficit, dat voorkomt bij kinderen met ADHD, 

gepaard gaat met problemen in de toestandsregulatie, namelijk een verminderde 

mogelijkheid om de huidige energetische toestand aan te passen aan de optimale 

energetische toestand. Meer specifiek zijn de toestandsfactoren activatie en effort hier van 

belang, aangezien zij een directe link hebben met respectievelijk de motorische 

organisatie van een respons en met factoren zoals motivatie en beloningsgevoeligheid 

(van der Meere, Vreeling, & Sergeant, 1992). Men voorspelt dat kinderen met ADHD hun 

problemen met toestandsregulatie trachten te compenseren aan de hand van hun activiteit 

en aandachtspatronen (Alberts & van der Meere, 1992; Börger & van der Meere, 2000, 

geciteerd in Sonuga-Barke et al., 2010). Sonuga-Barke et al. (2010) stellen dat het 

mogelijk is dat wanneer kinderen met ADHD de keuze krijgen tussen meerdere 

omgevingen, zij geneigd zullen zijn een omgeving te verkiezen die voor hen de nodige 

stimulatie biedt om alsnog hun energetische staat te reguleren naar een optimaal 

energieniveau. 

Het toestandsregulatiedeficit bij kinderen met ADHD komt voornamelijk tot uiting in taken 

waarbij de snelheid van de stimulusaanbieding wordt gemanipuleerd. Dit blijkt uit 

verschillende onderzoeken opgenomen in een review van Sergeant (2000, 2005). 

Algemeen tonen deze studies aan dat kinderen met ADHD minder goed presteren bij een 

trage stimulusaanbieding, dan bij een snelle stimulusaanbieding (Sergeant, 2000). De 

snelheid van de stimulusaanbieding kan hier gezien worden als een energetische factor 

die de energetische staat van een individu beïnvloedt. Een trage stimulusaanbieding leidt 

tot een staat van onderactivatie. Een snelle stimulusaanbieding daarentegen leidt tot een 

overactivatie van het individu. Beide condities zorgen voor een verminderde taakprestatie, 

aangezien het energieniveau van het individu niet optimaal is (Sonuga-Barke et al., 2010). 

Er zijn nog factoren die het energieniveau van een individu beïnvloeden, zoals beloningen, 

taakduur, grootte van de taak … (Sergeant 2000, 2005).  Deze factoren zullen hier echter 

niet verder behandeld worden. 
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Samengevat kan men stellen dat het toestandsregulatiemodel problemen die gepaard 

gaan met ADHD verklaart vanuit het gebrek om een afwijkende energetische toestand te 

reguleren naar een optimaal energieniveau (Sergeant, 2000, 2005).  

 

Moderate Brain Arousal model. 

Aansluitend bij het vorige model is het Moderate Brain Arousal model dat 

aandachtsproblemen wijt aan een te laag dopamineniveau in de hersenen (Söderlund et 

al., 2010). Dit is een fenomeen waar kinderen met ADHD mee geconfronteerd worden 

(Solanto, 2002). Deze aandachtsproblemen zorgen ervoor dat kinderen met ADHD 

slechter presteren op cognitieve taken. Net als het toestandsregulatiemodel stelt het 

Moderate Brain Arousal model dat deze prestaties bij cognitieve taken beïnvloed kunnen 

worden. Omgevingsstimulatie, bijvoorbeeld in de vorm van geluid, kan er voor zorgen dat 

de cognitieve prestaties van deze kinderen verbeteren (Söderlund et al., 2010).  

Het positieve effect van extern geluid wordt in het Moderate Brain Arousal model verklaard 

door het fenomeen van stochastische resonantie (Söderlund et al., 2007) waarbij de 

detectie van een signaal dat zich onder een bepaalde drempelwaarde bevindt mogelijk 

wordt gemaakt door toevoeging van extern geluid. Op die manier wordt een net niet 

waarneembaar signaal toch detecteerbaar (Moss, Ward, & Sannita, 2004). Bij kinderen 

met ADHD ligt deze drempelwaarde hoger, door hun lager dopamineniveau. Dit wil dus 

zeggen dat hen een sterker signaal aangereikt moet worden alvorens hun hersenen dit 

signaal detecteren. Kinderen met ADHD hebben daarom in vergelijking met 

controlekinderen meer nood aan extern geluid om optimaal te kunnen presteren op 

cognitieve taken. Om het effect van stochastische resonantie te bekomen is het van 

belang dat het extern geluid continu wordt aangeboden, om ervoor te zorgen dat de 

aandacht van het kind met ADHD niet verzwakt, en dient het de vorm van roze of witte ruis 

aan te nemen (Söderlund et al., 2007). 

Het effect van extern geluid op cognitieve prestaties volgt volgens het Moderate Brain 

Arousal model een omgekeerde U-curve waarbij deze prestaties een hoogtepunt bereiken 

bij een gemiddeld geluidsniveau. Een te laag of te hoog geluidsniveau zal daarentegen 

een negatieve invloed hebben op de prestaties. Wat dit gemiddeld geluidsniveau is, hangt 

af van het dopamineniveau van het kind. Het Moderate Brain Arousal model voorspelt dat 

kinderen met ADHD in vergelijking met controlekinderen meer nood zullen hebben aan 

extern geluid om optimaal te kunnen presteren omdat ze een lager dopamineniveau 
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hebben (Söderlund et al., 2007, 2010). Een gelijkaardige omgekeerde U-curve is terug te 

vinden bij het toestandsregulatiemodel die de cognitieve prestaties linkt aan de 

energetische toestand van een individu (Sonuga-Barke et al., 2010).  

 
Voorafgaand Onderzoek 

 

Onderzoek naar beloningsprocessen en gevoeligheid voor uitstel. 

Er is reeds heel wat onderzoek gebeurd naar beloningsprocessen en gevoeligheid voor 

uitstel van normaal begaafde kinderen met ADHD al dan niet in vergelijking met typisch 

ontwikkelde kinderen. In een review van Sonuga-Barke et al. (2010) worden verschillende 

onderzoeken aangehaald die aantonen dat kinderen met ADHD vaker kiezen voor een 

kleine onmiddellijke beloning dan voor een grote uitgestelde beloning in vergelijking met 

controlekinderen (Antrop et al., 2006; Bitsakou, Psychogiou, Thompson, & Sonuga-Barke, 

2009; Dalen, Sonuga-Barke, Hall, & Remington, 2004; Hoerger & Mace, 2006; Kuntsi, 

Oosterlaan, & Stevenson, 2001; Marco et al., 2009; Schweitzer & Sulzer-Azaroff, 1995; 

Solanto et al., 2001; Sonuga-Barke et al., 1992; Tripp & Alsop, 2001). In deze 

onderzoeken wordt doorgaans gebruik gemaakt van twee soorten taken om de voorkeur 

van kinderen met ADHD voor een kleine onmiddellijke beloning na te gaan: de Choice 

Delay Taak en de Maudsley Index of Delay Aversion. In wat volgt zullen deze 

onderzoeken kort besproken worden. 

 

Choice Delay Taak (CDT). 

In het onderzoek van Sonuga-Barke et al. (1992) wou men de impulsiviteit bij kinderen van 

6 tot 7 jaar met ADHD nagaan. Dit onderzoek bestond uit twee experimenten, waarbij 

kinderen met ADHD en controlekinderen van dezelfde leeftijdscategorie aan de hand van 

een CDT moesten kiezen tussen een kleine beloning, waarop men 2 seconden moest 

wachten, en een grote beloning, waar een wachttijd van 30 seconden aan verbonden was. 

Uit de resultaten bleek dat kinderen met ADHD vaker de kleine onmiddellijke beloning 

verkozen dan kinderen zonder ADHD, maar enkel als deze keuze tot gevolg had dat de 

totale duur van de sessie verminderde. Indien de totale duur van de sessie vooraf bepaald 

was, kozen ook de kinderen met ADHD voor de grote uitgestelde beloning. Dit impliceert 

dat kinderen met ADHD wel zouden kunnen wachten op een grote uitgestelde beloning, 

maar er voor kiezen om dit niet te doen, vanuit hun aversie voor uitstel. Het kunnen 
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reduceren van de totale wachttijd weegt meer op dan de grootte van de beloning. 

Wanneer dit echter niet mogelijk is, vertonen zij gevoelens van frustratie en agitatie.  

Dalen et al. (2004) en Solanto et al. (2001) kwamen in hun onderzoeken aan de hand van 

een CDT ook tot de conclusie dat kinderen met ADHD een voorkeur hebben voor een 

kleine onmiddellijke beloning. Dalen et al. (2004) maakten hierbij echter gebruik van een 

aanpassing van de CDT, omwille van de jonge leeftijd van de participanten (3 jaar). De 

leeftijdsrange van de participanten in het onderzoek van Solanto et al. (2001) bedroeg 7 

tot 10 jaar, waarbij de participanten uit de klinische groep over een diagnose ADHD van 

het gecombineerde type beschikten.  

In tegenstelling tot de reeds beschreven onderzoeken, kwamen Tripp en Alsop (2001) en 

Schweitzer en Sulzer-Azaroff (1995) tot de bevinding dat kinderen met ADHD steeds een 

kleine onmiddellijke beloning prefereren ook al stond de totale duur van de sessie vast. 

Tot slot onderzochten Hoerger en Mace (2006) aan de hand van een computertaak 

verschillende aspecten van zelfcontrole bij jongens van 5 tot 9 jaar met ADHD in 

vergelijking met een controlegroep. Enkel de resultaten op het onderdeel delay aversion 

zijn voor dit onderzoek van belang. Opnieuw werd aangetoond dat kinderen met ADHD 

minder kiezen voor een grote uitgestelde beloning dan controlekinderen. 

 

Maudsley Index of Delay Aversion (MIDA). 

In het onderzoek van Kuntsi et al. (2001) voltooiden tweelingen van hetzelfde geslacht 

verschillende testen gerelateerd aan drie verschillende theorieën rond hyperactiviteit: 

inhibitiedeficit, een stoornis in het werkgeheugen en Delay Aversion. Voor dit onderzoek 

zijn vooral de resultaten op de MIDA taak, dewelke de Delay Aversion hypothese nagaat, 

van belang. De MIDA is een taak waarbij de participanten een keuze moeten maken 

tussen een kleine onmiddellijke beloning en een grote uitgestelde beloning. Meer 

specifiek, zijn er 20 trials waarbij het kind kan kiezen tussen een kleine onmiddellijke 

beloning en een grote uitgestelde beloning. De volledige taak omvat verschillende 

condities, maar voor de studie van Kuntsi et al. (2001) werd enkel gebruik gemaakt van de 

conditie waarbij de wachttijden afhankelijk zijn van de keuze die het kind maakt (bij een 

keuze voor de kleine onmiddellijke beloning, start de volgende trial onmiddellijk). Door te 

kiezen voor een kleine onmiddellijke beloning kan de totale taakduur verkort worden 

doordat deze keuze samenhangt met een onmiddellijke overgang naar een volgende trial. 

Het kind hoeft dus niet te wachten. De resultaten op de taak bevestigen bovenstaande 
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bevindingen, namelijk dat kinderen met ADHD vaker een kleine onmiddellijke beloning 

verkiezen boven een grote uitgestelde beloning in tegenstelling tot controlekinderen. Ook 

Bitsakou et al. (2009) vonden in hun onderzoek overeenkomstige resultaten. Zij maakten 

eveneens gebruik van een MIDA, waaraan kinderen van 6 tot 17 jaar, met en zonder 

ADHD van het gecombineerde type deelnamen. Bijkomend bleek in de studie van Kuntsi 

et al. (2001) dat de hyperactieve kinderen tijdens het wachten op een grote beloning vaak 

begonnen te praten of te wiebelen. Dit wijst er op dat wachten voor hen als zeer aversief 

werd ervaren.  

Aan het onderzoek van Marco et al. (2009) participeerden 360 kinderen met de diagnose 

ADHD en 112 controlekinderen met een leeftijd tussen 6 en 17 jaar, om aan de hand van 

een MIDA na te gaan in welke mate de voorkeur voor een kleine onmiddellijke beloning bij 

kinderen met ADHD verklaard kan worden door impulsief keuzegedrag (Impulsive Drive 

for Immediate Reward = IDIR) en/of aversie voor wachten. De MIDA werd aangeboden 

binnen twee condities. In de ene conditie kon de totale taakduur verminderd worden door 

te kiezen voor een kleine onmiddellijke beloning. In de andere conditie was dit niet het 

geval gezien de totale taakduur vastlag en de kinderen sowieso dienden te wachten ook al 

kozen ze voor een kleine onmiddellijke beloning. De resultaten tonen aan dat kinderen met 

ADHD binnen beide condities vaker kiezen voor de kleine onmiddellijke beloning in 

vergelijking met controlekinderen. Er is echter wel een verschil tussen beide condities wat 

betreft het keuzepatroon van kinderen met ADHD. Wanneer de totale taakduur niet vastligt 

(conditie 1) kiezen kinderen met ADHD meer voor een kleine onmiddellijke beloning dan 

wanneer de totale taakduur wel vastligt (conditie 2). Marco et al. (2009) concluderen dat 

zowel het impulsief keuzegedrag als de aversie voor wachten de voorkeur voor kleine 

onmiddellijke beloningen bij kinderen met ADHD kan verklaren.  

Antrop et al. (2006) gingen na of extra visuele stimulatie, in de vorm van een cartoon, een 

invloed heeft op de voorkeur van kinderen met ADHD voor kleine onmiddellijke 

beloningen. De participanten, met een leeftijd variërend tussen 6 en 14 jaar, werden 

ingedeeld in drie groepen: kinderen met een diagnose ADHD, met of zonder een 

oppositioneel opstandige gedragsstoornis (ODD); kinderen met een diagnose van 

hoogfunctionerend autisme; controlekinderen. Zij voltooiden allen een MIDA. Indien het 

kind koos voor een grote uitgestelde beloning, kreeg het de mogelijkheid om tijdens het 

wachten naar een cartoon te kijken. De resultaten tonen opnieuw aan dat kinderen met 

ADHD vaker kiezen voor een kleine onmiddellijke beloning dan controlekinderen. Deze 
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keuze kan echter beïnvloed worden door toevoeging van extra visuele stimulatie. Kinderen 

met ADHD kiezen hierdoor meer voor een grote uitgestelde beloning. De bevinding dat 

extra visuele stimulatie kinderen met ADHD er kan toe aanzetten om vaker te kiezen voor 

een grote uitgestelde beloning, kan begrepen worden vanuit het Delay Aversion model. De 

extra visuele stimulatie is voor kinderen met ADHD een manier om de subjectieve 

perceptie van de tijd tijdens het wachten te reduceren. Bijkomend toonde deze studie geen 

verschillen aan tussen het keuzepatroon van kinderen met ADHD, en kinderen met ADHD 

én een comorbide oppositioneel opstandige gedragsstoornis.  

 

Ondanks het feit dat de beschreven studies verschillen op een aantal aspecten, zoals 

soort taak, methodologische karakteristieken en participanten, kunnen we stellen dat de 

voorkeur van kinderen met ADHD voor een kleine onmiddellijke beloning boven een grote 

uitgestelde beloning een vrij consistente bevinding is in de literatuur. Er zijn echter wel een 

aantal studies waarbij deze bevinding niet werd teruggevonden (Bidwell, Willcutt, DeFries, 

& Pennington, 2007; Scheres et al., 2006; Solanto, et al., 2007; Wåhlstedt Thorell, & 

Bohlin, 2009). De voorkeur van kinderen met ADHD voor een kleine onmiddellijke beloning 

kan begrepen worden vanuit het Delay Aversion model, dat deze voorkeur verklaart vanuit 

een aversie voor uitstel en impulsief keuzegedrag (Sonuga-Barke et al., 2010). In een 

review van Sonuga-Barke et al. (2010) wordt ook het toestandsregulatiemodel aangehaald 

als mogelijke verklaring voor dergelijk keuzepatroon bij kinderen met ADHD. Dit model 

stelt dat kinderen met ADHD hun energieniveau moeilijk kunnen reguleren naar een 

optimaal energieniveau. Sonuga-Barke et al. (2010) halen de mogelijkheid aan dat 

kinderen met ADHD hun energetische staat proberen te reguleren door een omgeving te 

kiezen die voor hen de nodige stimulatie biedt. Wanneer zij zich in een staat van 

onderactivatie bevinden, zullen zij meer stimulatie nodig hebben om hun optimaal 

energieniveau te bereiken. Een omgeving met een kleine onmiddellijke beloning biedt 

meer stimulatie dan een omgeving met een grote uitgestelde beloning en zou daarom de 

voorkeur kunnen genieten van kinderen met ADHD. Sonuga-Barke et al. (2010) 

voorspellen op basis hiervan dat de voorkeur van kinderen met ADHD voor een kleine 

onmiddellijke beloning mogelijk te wijten is aan het feit dat zij problemen hebben met hun 

toestandsregulatie. 
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Onderzoek naar het effect van geluid. 

Uit onderzoek is gebleken dat cognitieve processen verstoord kunnen worden door geluid 

of andere vormen van afleiding (Broadbent, 1958). Verschillende onderzoeken hebben 

aangetoond dat kinderen met ADHD sneller afgeleid zouden zijn door geluid of andere 

vormen van afleiding (Blakeman, 2000; Brodeur & Pond, 2001). In tegenstelling tot 

gangbaar onderzoek vinden we tevens verschillende studies die aantonen dat kinderen 

met ADHD niet altijd afgeleid worden door geluid van buitenaf. Onder bepaalde 

omstandigheden zou het aanbieden van extern geluid eerder een positief effect hebben op 

hun aandachtsprocessen. Zo vond men in een onderzoek van Abikoff, Courtney, Szeibel, 

en Koplewicz (1996) dat kinderen met ADHD significant beter scoorden onder hoge 

stimulatie, dan onder lage of geen stimulatie. In deze studie maakten kinderen met een 

gemiddelde leeftijd van 10 jaar, met en zonder ADHD een rekentaak binnen drie 

verschillende geluidscondities: hoge stimulatie (muziek), lage stimulatie (spraak) en geen 

stimulatie (stilte). Ook in de studie van Gerjets, Graw, Heise, Westermann, en 

Rothenberger (2002, geciteerd in Söderlund et al., 2007), waarin gebruik werd gemaakt 

van muziek, werd een positief effect van geluid op cognitieve prestaties vastgesteld. 

Verder werd in de studies van Söderlund en collega’s eveneens een positief effect van 

geluid vastgesteld. In een eerste studie van Söderlund et al. (2007) werd er beroep 

gedaan op jongens tussen 9.4 en 13.7 jaar met of zonder een diagnose ADHD van het 

gecombineerde type (ADHD-C) of ADHD van het onoplettende type (ADHD-I). Het 

experiment bestond uit een verbale en performale geheugentaak. Beide taken bestonden 

uit 2 condities, één met geluid en één zonder. Het geluid dat werd aangeboden was roze 

ruis (80dB). Uit de resultaten blijkt dat een bepaalde hoeveelheid extern geluid de 

cognitieve prestaties bij kinderen met ADHD kan verbeteren en dit in tegenstelling tot een 

afname van de cognitieve prestaties bij kinderen zonder ADHD. Söderlund et al. (2007) 

benadrukken dat het geluid continu en op een hoog energieniveau dient aangeboden te 

worden om op die manier te vermijden dat de aandacht van de kinderen verzwakt. Deze 

resultaten zijn consistent met de bevindingen uit een latere studie van Söderlund et al. 

(2010). Jongens en meisjes van 11 tot 12 jaar, al dan niet met een 

aandachtsproblematiek, namen in deze studie deel aan een verbale geheugentest. Deze 

taak bestond opnieuw uit twee condities: één met roze ruis en één zonder (78dB). De 

blootstelling aan roze ruis verbeterde de prestaties van de inattentieve kinderen. Kinderen 
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zonder een aandachtsproblematiek waren hier niet mee gebaat en presteerden minder 

goed.  

Het Moderate Brain Arousal model verklaart het positieve effect van geluid aan de hand 

van het principe van stochastische resonantie, waarbij door toevoeging van extern geluid 

een net niet waarneembaar signaal de geluidsdrempel bereikt en toch detecteerbaar 

wordt. Het model voorspelt dat kinderen met ADHD, omwille van hun te lage 

dopamineniveau, in vergelijking met controlekinderen meer nood zullen hebben aan extern 

geluid opdat een signaal hun geluidsdrempel bereikt (Söderlund et al., 2007, 2010). 

Verder kan het positieve effect van extern geluid op de cognitieve prestaties van kinderen 

met ADHD verklaard worden vanuit het toestandsregulatiemodel. Dit model geeft aan dat 

kinderen met ADHD moeilijk in staat zijn om hun energetisch niveau te reguleren naar een 

optimaal energieniveau. Geluid kan een energetische factor zijn die helpt om de 

energetische toestand te bereiken die nodig is om goede cognitieve prestaties te behalen 

(Sonuga-Barke et al., 2010). 

 

Onderzoeksvragen  

In dit onderzoek willen we aan de hand van een Choice Delay Taak (CDT)  nagaan of de 

aanbieding van extern geluid, in de vorm van roze ruis, een effect heeft op de 

beloningsprocessen en gevoeligheid voor uitstel van kinderen met ADHD. 

 

Als eerste onderzoeksvraag gaan we na of kinderen met ADHD een voorkeur hebben voor 

een kleine onmiddellijke beloning. 

Op basis van voorafgaand onderzoek waar keuzetaken (zoals CDT en MIDA) werden 

gebruikt, verwachten we dat kinderen met ADHD vaker een kleine onmiddellijke beloning 

zullen verkiezen boven een grote uitgestelde beloning in vergelijking met typisch 

ontwikkelde kinderen. Dit keuzepatroon van kinderen met ADHD is immers een vrij 

consistente bevinding in de literatuur en vormt bovendien de kernvoorspelling van het 

Delay Aversion model. Zoals reeds vermeld in de paragraaf ‘voorafgaand onderzoek’ kan 

dit keuzepatroon eventueel ook begrepen worden vanuit het toestandsregulatiemodel.  

 

Als tweede onderzoeksvraag wordt nagegaan of het aanbieden van extern geluid, in de 

vorm van roze ruis, een invloed heeft op de keuze tussen een kleine onmiddellijke 
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beloning en een grote uitgestelde beloning én of dit effect al dan niet verschillend is tussen 

kinderen met ADHD en controlekinderen.  

De rationale achter deze onderzoeksvraag kan men als volgt samenvatten. Onderzoek 

heeft reeds aangetoond dat extra visuele stimulatie de voorkeur van kinderen met ADHD 

voor een kleine onmiddellijke beloning kan doen verminderen (Antrop et al., 2006). Men 

weet echter niet of andere vormen van omgevingsstimulatie, zoals extern geluid, ook een 

invloed hebben op dit keuzepatroon. Uit voorafgaand onderzoek is gebleken dat het 

aanbieden van geluid tot betere cognitieve prestaties kan leiden (Söderlund et al., 2007, 

2010). Dit positief effect kan begrepen worden vanuit het toestandsregulatiemodel en het 

Moderate Brain Arousal model. Zoals reeds vermeld, stellen Sonuga-Barke et al. (2010) 

dat de voorkeur van kinderen met ADHD voor een kleine onmiddellijke beloning mogelijk 

te wijten is aan een gebrekkige toestandsregulatie. Ons baserend op deze 

veronderstelling vanuit het toestandsregulatiemodel, zou geluid als energetische factor 

dus ook de beloningsvoorkeur van kinderen met ADHD kunnen beïnvloeden. Bijkomende 

evidentie voor deze hypothese is het feit dat het dopaminesysteem zowel betrokken is bij 

cognitieve processen als bij beloningsprocessen. Het Moderate Brain Arousal model stelt 

namelijk dat de positieve impact van extern geluid op cognitieve prestaties van kinderen 

met ADHD gemedieerd wordt door het dopaminesysteem (Soderlünd et al., 2010). Ook de 

voorkeur voor een kleine onmiddellijke beloning bij kinderen met ADHD zou te wijten zijn 

aan een disfunctionerend dopaminesysteem (Sonuga-Barke et al., 2003). 

Deze tweede onderzoeksvraag is tot op heden nog niet onderzocht. Men kan echter op 

basis van de theoretische modellen van ADHD enkele verwachtingen formuleren. Als de 

voorkeur voor een kleine onmiddellijke beloning van kinderen met ADHD te wijten is aan 

problemen met toestandsregulatie dan kunnen we vanuit het toestandsregulatiemodel 

verwachten dat kinderen met ADHD, bij toevoeging van een energetische factor, in dit 

geval de aanbieding van roze ruis, vaker zullen kiezen voor een grote uitgestelde 

beloning. Indien de voorkeur te wijten is aan een disfunctionerend dopaminesysteem, 

kunnen we verwachten dat roze ruis een positieve impact zal hebben op het 

dopaminesysteem van kinderen met ADHD en hen daardoor in staat stelt om een grotere 

appreciatie voor een grote uitgestelde beloning te ontwikkelen. Op basis van het Moderate 

Brain Arousal model dat voorspelt dat controlekinderen slechtere cognitieve prestaties 

leveren wanneer extern geluid wordt aangeboden, kunnen we ook verwachten dat 

controlekinderen minder geneigd zullen zijn om een grote uitgestelde beloning te kiezen 
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wanneer geluid wordt aangeboden. Dit in tegenstelling tot kinderen met ADHD. In 

tegenstelling tot het toestandsregulatiemodel en het Moderate Brain Arousal model maakt 

het Delay Aversion model geen specifieke voorspellingen omtrent het effect van geluid op 

het keuzepatroon. Het is echter nog niet geweten of lawaai een invloed heeft op de 

subjectieve perceptie van de tijd tijdens het wachten van kinderen met ADHD (Sonuga-

Barke et al., 2010). 

Het onderzoek naar het effect van extern geluid op de voorkeur van kinderen met ADHD 

voor een kleine onmiddellijke beloning kunnen we als vernieuwend beschouwen 

aangezien het de eerste keer is dat dit onderzocht wordt. De resultaten van deze studie 

kunnen, naast mogelijke klinische implicaties, bijdragen tot een verfijning van de 

theoretische modellen van ADHD. 

 

Als derde onderzoeksvraag wordt de samenhang tussen een aantal variabelen (ernst van 

ADHD-gerelateerde symptomen, totaal IQ, leeftijd, geslacht) en de proportie van de keuze 

voor een grote uitgestelde beloning nagegaan. Als laatste wordt gekeken of de proportie 

van de keuze voor een grote uitgestelde beloning verschilt tussen kinderen met ADHD en 

kinderen met ADHD die symptomen vertonen van ODD.  
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Methode 

 

Steekproef 

Aan dit onderzoek namen in totaal 41 kinderen deel, waarvan 21 kinderen met een 

diagnose ADHD (klinische groep) en 20 typisch ontwikkelde kinderen (controlegroep). Alle 

kinderen dienden voor dit onderzoek een leeftijd tussen 8 en 12 jaar oud te hebben. In de 

klinische groep waren er 10 kinderen die klinisch scoorden op de ‘ODD’-schaal van het 

Diagnostic Interview Schedule for Children-IV ouderversie (DISC-IV ouderversie). 

Exclusiecriteria waren de aanwezigheid van een autismespectrumstoornis (ASS), een 

neurologische stoornis (zoals bijvoorbeeld epilepsie) en een totaal IQ (TIQ) van minder 

dan 80. Rekening houdend met deze criteria werden de resultaten van twee kinderen uit 

de klinische groep geweerd, waardoor het totale aantal binnen deze groep 19 kinderen 

telde. 

 

Tabel 1.  

Algemene gegevens steekproef 

 
Controlegroep 

(n = 20) 
ADHD-groep 

(n = 19) 
Totaal 
(n = 39) 

Toets 
statistiek 

Geslacht Jongen Meisje Jongen Meisje Jongen Meisje  

 11 9 16 3 27 12 χ² (1) = 3.90* 

 M SD M SD M SD  

Leeftijd 
(in 
maanden) 

129.86 15.96 125.87 15.24 127.92 15.54 F (1,37) = 0.64 

TIQ 110.95 10.35 104.58 11.19 107.85 11.10 F (1,37) = 3.41 

Noot: * = significante p-waarde met een tweezijdig significantieniveau .05, n = aantal, M = 

Gemiddelde, SD = Standaarddeviatie, TIQ = totaal IQ 

 

De controlegroep bestond uit 11 jongens en 9 meisjes. De klinische groep bestond uit 16 

jongens en 3 meisjes.  

Beide groepen werden vergeleken op basis van geslacht, leeftijd, en TIQ. Er werden geen 

significante verschillen gevonden tussen de groepen met betrekking tot hun leeftijd (F 

(1,37) = 0.64, p = .43) en TIQ (F (1,37) = 3.41, p = .07). Er is echter wel een significant 
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verschil gevonden tussen de groepen op basis van geslacht (χ² (1) = 3.90, p = .048). Meer 

gegevens met betrekking tot leeftijd, geslacht en TIQ zijn terug te vinden in Tabel 1.  

Aan de kinderen met ADHD werd gevraagd hun medicatiegebruik 24u voorafgaand aan 

het onderzoek stop te zetten zodat zuivere kenmerken van ADHD in kaart konden worden 

gebracht. In de klinische groep namen 14 kinderen Methylfenidaat. 

 

Materiaal en Apparatuur 

 

Onderzoeksinstrumenten. 

Er werd van alle participanten een verkorte intelligentietest afgenomen om na te gaan of 

ze normaal begaafd waren en of er al dan niet groepsverschillen waren met betrekking tot 

het totaal IQ. De verkorte Wechsler Intelligence Scale for Children - derde editie -

Nederlandse Versie (WISC-III-NL) geeft een schatting van het totale IQ.  Voor de 

screening van ADHD en andere gedragsproblemen (oppositioneel opstandige 

gedragsstoornis, antisociale gedragsstoornis) werd gevraagd aan de ouders om de 

Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen (VvGK) in te vullen. Dit ter uitsluiting van 

ADHD-gerelateerde symptomen bij de kinderen uit de controlegroep. Een normaalscore 

op de schalen ‘Aandachtstekort’ en ‘Hyperactiviteit/Impulsiviteit’ was vereist om de 

desbetreffende participanten op te nemen in de controlegroep. Van de ouders van de 

kinderen uit de klinische groep werd bijkomend een diagnostisch interview (DISC-IV 

ouderversie) afgenomen ter bevestiging van de diagnose ADHD. Het was van belang dat 

de kinderen in de klinische groep klinisch scoorden op (één van) de subschalen 

‘Aandachtstekort’ en/of ‘Hyperactiviteit/Impulsiviteit’ van de schaal ‘ADHD’. Om tegemoet 

te komen aan de exclusie van ASS dienden alle ouders twee screeningsvragenlijsten voor 

ASS in te vullen: de Social Responsiveness Scale (SRS) en de Social Communication 

Questionnaire (SCQ). Algemeen scoren kinderen met ADHD hoger op de SRS (met een 

gemiddelde variërend tussen 48 en 74 ten opzichte van een gemiddelde van 33 bij 

controlekinderen) ook al hebben ze geen ASS (Reiersen, Constantino, Volk, & Todd, 

2007). Om te vermijden dat kinderen onterecht uit onze onderzoeksgroepen geweerd 

werden, werden zowel de resultaten op de SRS als deze op de SCQ in rekening gebracht. 

Bij een klinische score op beide vragenlijsten werden de desbetreffende participanten uit 

ons onderzoek geweerd. 
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Wechsler Intelligence Scale for Children - derde editie - Nederlandse Versie 

(WISC-III-NL).  

De WISC-III-NL is de Nederlandse bewerking van de Wechsler Intelligence Scale for 

Children III (WISC-III; Wechsler, 1992/2005) en werd in 2005 vertaald door Kort et al. De 

WISC-III-NL is een algemene intelligentietest voor kinderen van 6 tot 16 jaar die de 

cognitieve vaardigheden meet. De test bestaat uit 7 performale subtesten en 6 verbale 

subtesten, die elk een verschillend aspect van intelligentie meten. Aan de hand van de 

scores op de verschillende subtesten wordt een intelligentieprofiel samengesteld dat 

bestaat uit drie onderdelen (Verbaal IQ, Performaal IQ en Totaal IQ). De test wordt 

individueel afgenomen door een professionele onderzoeker. De betrouwbaarheid en 

begripsvaliditeit van de WISC-III-NL werden als voldoende bevonden (Evers, Braak, 

Frima, & van Vliet-Mulder, 2009). In deze studie werd een verkorte versie van de WISC-III-

NL afgenomen. Deze verkorte versie bestond uit de volgende 4 subtesten: 

‘Overeenkomsten’, ‘Woordkennis’, ‘Plaatjes ordenen’ en ‘Blokpatronen’. Volgens Grégoire 

(2002) geven de scores op deze subtesten een betrouwbare schatting van het totale IQ.  

 

Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen (VvGK).  

De VvGK is een vertaling van de Amerikaanse Disruptive Behavior Disorders Rating Scale 

(DBDRS; Pelham, Gnagy, Greenslade, & Milich, 1992). De VvGK tracht aan de hand van 

42 items na te gaan of gedragsstoornissen zoals ADHD, een oppositioneel opstandige 

gedragsstoornis (ODD) of een antisociale gedragsstoornis (CD), zoals beschreven in de 

DSM-IV-TR, aanwezig zijn bij kinderen van 6 tot 16 jaar. Dit zowel in de thuis- als in de 

schoolsituatie. De 42 items zijn verdeeld over 4 schalen: ‘Aandachtstekort’, 

‘Hyperactiviteit/Impulsiviteit’, ‘ODD’ en ‘CD’. Ouders en/of leerkrachten dienen bij het 

beantwoorden van de vragen, wat ongeveer 10 minuten duurt, aan te geven in welke mate 

de gedragsbeschrijving gedurende de afgelopen 6 maanden van toepassing is op het 

betreffende kind. Zij moeten daarvoor kiezen uit volgende vierpuntenschaal (0 = helemaal 

niet, 1 = een beetje, 2 = tamelijk veel, 3 = heel veel). De vragenlijst beschikt over 

Nederlandse en Vlaamse normen met betrekking tot het geslacht van het kind, de leeftijd 

van het kind en het type informant. Om de normscores te bekomen worden de scores van 

bijhorende items per schaal opgeteld. Een klinische score voor ADHD komt overeen met 

een normscore van 16 of meer. Een subklinische score voor ADHD komt overeen met een 
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normscore van 15. Voor de schalen ‘ODD’ en ‘CD’ geldt een subklinische score van 16 en 

een klinische score van 17 of meer (Oosterlaan et al., 2008). 

Volgens de COTAN-criteria is de betrouwbaarheid van de VvGK goed (Evers et al., 2002). 

De schalen ‘Aandachtstekort’, ‘Hyperactiviteit/Impulsiviteit’ en ‘ODD’ komen overeen met 

een Cronbach’s α van ongeveer .9, wat de homogeniteit van de schalen uitdrukt. De ‘CD’-

schaal heeft een Cronbach’s α van .66 wanneer de vragenlijst door de ouders wordt 

ingevuld en een Cronbach’s α van .75 wanneer deze door de leerkracht wordt ingevuld. 

De begripsvaliditeit van de VvGK werd op een aantal manieren onderzocht en goed 

bevonden (Oosterlaan et al., 2008).  

 

Diagnostic Interview Schedule for Children-IV ouderversie (DISC-IV 

ouderversie).  

Het Diagnostic Interview Schedule for Children-IV (DISC-IV) werd ontwikkeld in 1997 

(Shaffer, Fisher, Lucas, Dulcan, & Schwab-Stone, 2000) en vertaald naar het Nederlands 

door Ferdinand en van der Ende (1998). De DISC-IV is een gestructureerd en 

gestandaardiseerd interview dat gebaseerd is op de criteria van de DSM-IV-TR (Ferdinand 

& van der Ende, 1998). Het volledige interview bevat ongeveer 3000 vragen en bevraagt 

meer dan 30 psychiatrische stoornissen bij kinderen en adolescenten. De vragen zijn 

verdeeld over 24 schalen, die op hun beurt ondergebracht kunnen worden in 6 

diagnostische modules: angststoornissen, stemmingsstoornissen, gedragsstoornissen, 

middelenmisbruik, schizofrenie en andere stoornissen (APA, 2000; Shaffer et al., 2000). 

Voor ons onderzoek werden enkel de schalen ‘ADHD’, ‘ODD’, ‘CD’ en ‘ticstoornissen’ 

(module: gedragsstoornissen) bevraagd. De structuur van het interview bestaat uit 

stamvragen, vervolgvragen die enkel moeten gevraagd worden als de antwoorden daartoe 

aanzetten en vragen die peilen naar leeftijd, beperkingen en behandelingsgeschiedenis. 

De vragen hebben beperkte antwoordcategorieën. De professionele onderzoeker moet de 

structuur van het interview strikt volgen (Shaffer et al., 2000). 

Er bestaan twee versies van de DISC-IV: een ouderversie voor de ouders van kinderen 

van 6 tot 17 jaar en een kindversie voor kinderen van 9 tot 17 jaar. In deze studie werd 

gebruik gemaakt van de ouderversie. De test-hertestbetrouwbaarheid van de ouderversie 

voor de module ‘ADHD’ bedraagt κ = .79. Er zijn echter geen officiële validiteitcijfers 

beschikbaar (Shaffer et al., 2000).  
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Social Responsiveness Scale (SRS).   

De screeningslijst voor autismespectrumstoornissen (Roeyers, Thys, Druart, De Schryver, 

& Schittekatte, 2011) is de Nederlandse bewerking van de Social Responsiveness Scale 

(SRS), ontwikkeld door Constantino en Gruber (2005). Het doel van deze vragenlijst  is om 

aan de hand van 65 items sterk uiteenlopende tekortkomingen in wederkerig sociaal 

gedrag bij kinderen en adolescenten van 4 tot 17 jaar zonder verstandelijke beperking te 

identificeren. Resultaten van deze vragenlijst kunnen wijzen op een autistische stoornis, 

syndroom van Asperger, pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anderszins omschreven en 

schizoïde persoonlijkheidsstoornis in de kinderleeftijd.  

De 65 items waaruit de SRS is opgebouwd, zijn gericht op de verschillende dimensies van 

interpersoonlijk gedrag, communicatie en repetitief/stereotiep gedrag die kenmerkend zijn 

voor ASS. Daarnaast worden de 65 items verder onderverdeeld in 5 subschalen 

waaronder sociaal bewustzijn, sociale cognitie, sociale communicatie, sociale motivatie en 

autistische preoccupaties. Het scoren van de 65 items gebeurt door een ouder of 

voogd/verzorger die op de hoogte is van het gedrag en de ontwikkelingsgeschiedenis van 

het kind. Zij dienen telkens een score aan te duiden op een vierpuntenschaal (0 = niet 

waar, 1 = soms waar, 2 = vaak waar en 3 = bijna altijd waar). Dit alles duurt zo’n 15 à 20 

minuten. Door de score van elk item op te tellen bekomt men een ruwe totaalscore, die 

men kan omzetten in een totale T-score. De T-scores worden als volgt geïnterpreteerd: T 

< 40: hoge mate van responsiviteit, 40 T tot 60 T: normale mate van sociale responsiviteit, 

61 T tot 75 T: milde tot matige tekortkomingen in sociale responsiviteit en 76 T of hoger: 

ernstige tekortkomingen in sociale responsiviteit.  

De interne consistentie voor de Nederlandstalige versie van de SRS heeft een Cronbach’s 

α >.90 en de validiteit is goed tot uitstekend (Roeyers et al., 2011).  

 

Social Communication Questionnaire (SCQ). 

De Vragenlijst over Gedrag en Sociale Communicatie (Warreyn, Raymaekers, & Roeyers, 

2004) is de Nederlandse vertaling van de Social Communcation Questionaire (SCQ; 

Rutter, Bailey, & Lord, 2003). Deze vragenlijst is gebaseerd op de Autism Diagnostic 

Interview – Revised (ADI-R) en is een screeningsinstrument voor ASS.  

De SCQ is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar, met de mentale leeftijd van minstens 2 

jaar, en dient ingevuld te worden door de ouders of een andere primaire verzorger van het 

kind. De vragenlijst, bestaande uit 40 ja/nee vragen, kan worden ingevuld in minder dan 



 33 

10 minuten. Er zijn twee versies van de SCQ beschikbaar: de versie ‘Levensloop’ en de 

versie ‘Huidige toestand’. Beide versies bevragen de sociale interacties, de kwaliteit van 

communicatie en taal en repetitieve/stereotiepe gedragingen. De versie ‘Levensloop’ wordt 

gebruikt voor de screening van ASS en bevraagt de volledige ontwikkelingsgeschiedenis 

van het kind. De tweede versie bevraagt het gedrag van het kind gedurende de laatste 3 

maanden en draagt bij tot een evaluatie en begrip van de alledaagse levenservaringen. 

Voor deze studie werd de versie ‘Levensloop’ afgenomen bij de ouders van alle kinderen. 

De scoring dient te gebeuren door een deskundige en neemt minder dan 5 minuten tijd in 

beslag. Bij aanwezigheid van een gedragskenmerk wordt een 1 gescoord en bij 

afwezigheid wordt er een 0 gescoord. De cutoff score voor de versie ‘Levensloop’ is 

vastgelegd op een score van 15. Bij kinderen met een totaalscore van 15 of meer is er dus 

sprake van een mogelijke autismespectrumstoornis. Aangezien de SCQ enkel peilt naar 

de symptomen van ASS en geen individuele diagnose kan stellen, worden deze kinderen 

doorverwezen voor verder diagnostisch onderzoek om een diagnose ASS al dan niet te 

weerhouden (Warreyn et al., 2004).  

Onderzoek heeft aangetoond dat de SCQ voldoende betrouwbaar en valide is. De 

Cronbach α bedraagt .90 (Warreyn et al., 2004).  

 

Experimentele taak. 

De experimentele taak in dit onderzoek betreft de Choice Delay Taak (CDT). Naast deze 

CDT voltooiden de participanten ook nog een andere computertaak, namelijk de 

Aangepaste Choice Delay Taak (A-CDT). Deze taken waren niet gecontrabalanceerd: de 

CDT werd steeds voorafgaand aan de A-CDT aangeboden. De A-CDT valt echter buiten 

het bestek van deze masterproef en wordt daarom slechts kort besproken. Ze wordt echter 

uitgebreid beschreven in de masterproef van Everaert (2012). Deze twee taken maken 

deel uit van een ruimer onderzoek uitgevoerd aan de vakgroep Experimenteel-Klinische 

en Gezondheidspsychologie. 

 

Choice Delay Taak. 

De computertaak die de kinderen dienen te voltooien, is een CDT (Sonuga-Barke et al., 

1992). Deze taak bestaat uit twee delen van telkens 20 trials. Tijdens de volledige taak 

worden dus 40 keuzeopties gemaakt. Binnen elk trial moeten de kinderen kiezen tussen 
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een kleine onmiddellijke beloning, namelijk ‘5 cent nu’ (Smaller Sooner, SS1) en een grote 

uitgestelde beloning, namelijk ‘10 cent na 30 seconden wachten’ (Larger Later, LL2) (zie 

Figuur 4). Beide keuzeopties hebben een vaste wachttijd. Wanneer de kinderen voor SS 

kiezen, volgt de beloning na 2 seconden (zie Figuur 5). Wanneer ze voor LL kiezen, 

moeten ze 30 seconden wachten alvorens ze de beloning krijgen. Na elke beloning krijgen 

de kinderen te zien hoeveel centjes ze al verdiend hebben en hoeveel keer ze nog kunnen 

kiezen. Tevens wordt de instructie gegeven om op de spatiebalk te drukken om verder te 

gaan met de taak (zie Figuur 6). 

De keuzeopties (SS en LL) worden gerandomiseerd links en rechts op het 

computerscherm aangeboden. Wanneer de kinderen de linker optie willen kiezen, moeten 

ze op 1 drukken. Wanneer ze de rechter keuzeoptie willen kiezen, moeten ze op 2 

drukken. 

Voorafgaand aan de eigenlijke taak wordt een voorbeeld getoond van vier computer 

gegenereerde keuzes (SS, LL, LL, SS) zodat de kinderen de wachttijd die gekoppeld was 

aan de grootte van de beloningen kunnen ervaren. Er wordt ook aan de kinderen verteld 

dat ze na de testafname hun verdiende bedrag zouden krijgen.  

Zoals reeds vermeld, bestaat de taak uit twee delen van telkens 20 keuzeopties. Er is een 

gedeelte met geluid (roze ruis) en een gedeelte zonder geluid. De volgorde van beide 

condities (met en zonder geluid) wordt gerandomiseerd aangeboden om volgorde-effecten 

te vermijden. 

 

Na het voltooien van deze taak vervolledigden de kinderen een A-CDT. Deze taak is een 

aangepaste versie van de CDT, bestaande uit vier taakgedeeltes met elk 20 trials, waarbij 

de kinderen dienen te kiezen tussen een kleine beloning die ze onmiddellijk krijgen (5 

cent, Smaller Sooner, SS) en een grote beloning die ze na even wachten krijgen (10 cent, 

Larger Later, LL). In tegenstelling tot de CDT is er een variabele wachttijd voor LL die 

bepaald wordt door de voorafgaande beloningskeuze. De wachttijd op de volgende trail 

wordt verminderd met 1.03x indien het kind kiest voor SS, maar wordt vermeerderd met 

1.03x indien het kind kiest voor LL. Op die manier wordt voor beide groepen de gemiddelde 

                                            
1
 Smaller Sooner: dit is de Engelse benaming voor een kleine onmiddellijke beloning 

2
 Larger Later: dit is de Engelse benaming voor een grote uitgestelde beloning 
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wachttijd voor LL nagegaan. Twee van de vier taakgedeeltes worden aangeboden met 

geluid (roze ruis) en de andere twee zonder geluid.  

 

 

Figuur 4. Voorbeeld van een kleine onmiddellijke beloning (5 cent) en grote uitgestelde 

beloning (10 cent) op de CDT 

 

 

Figuur 5. Voorbeeld van de keuze voor een kleine onmiddellijke beloning (5 cent). Het kind 

wint onmiddellijk 5 cent 

 

 

Figuur 6. Voorbeeld van de totale verdienste van het kind en het aantal keuzes die nog 

gemaakt kunnen worden 
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De taak werd geprogrammeerd met E-Prime software, versie 2 (Psychological Software 

Tools, Inc., n.d.). 

 

Apparatuur. 

Voor de computertaak werd er gebruik gemaakt van een computer (Dell OptiPlex 780) met 

apart beeldscherm (Phillips, 19 inch) en klavier (Dell). Voor de taakgedeelten met geluid 

werd er roze ruis afgespeeld via een hoofdtelefoon (Bose, AE2 audio-hoofdtelefoon). De 

gemiddelde amplitude voor elke octaaf is bij roze ruis gelijk (DSP generation of Pink (1/f) 

Noise, n.d.). Het spectrum van roze ruis is vlak aangezien in elke octaafband dezelfde 

hoeveelheid energie aanwezig is. Dit heeft als gevolg dat er in lagere frequenties meer 

energie aanwezig is dan in hogere frequenties (AV-Consulting B.V., n.d.). In deze studie 

werd gebruikt gemaakt van roze ruis met een geluidsniveau van 80dB. Dit is ook het 

geluidsniveau dat in het onderzoek van Söderlund et al. (2007) gebruikt werd. Een 

geluidsniveau van 80dB heeft geen schadelijke gevolgen voor het gehoor van het kind.  

 

Procedure  

Bijna alle kinderen uit de controlegroep hadden reeds deelgenomen aan eerder onderzoek 

georganiseerd door de vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie. 

Via deze vakgroep kregen we hun contactgegevens zodat deze kinderen telefonisch of via 

mail konden gecontacteerd worden. Er werd een standaard e-mail opgesteld met een 

standaardbrief in bijlage waarin de nodige informatie over het onderzoek terug te vinden 

was. Bijkomend werden ook kinderen via jeugdbewegingen gerekruteerd. De overige 

kinderen uit de controlegroep werden via derden op de hoogte gebracht van dit onderzoek 

en namen uit zichzelf contact met ons op. Voor de rekrutering van kinderen uit de klinische 

groep hebben we beroep gedaan op vrienden, familie, basisscholen regio Gent en Sint-

Niklaas, CLB’s, logopedisten, revalidatiecentra, vzw Zit Stil en jeugdbewegingen. Er werd 

aan deze instanties een standaardbrief bezorgd met daarin een korte uitleg van ons 

onderzoek en onze contactgegevens. Deze brief werd dan via de instanties aan de ouders 

meegegeven. Op die manier trachtten we de wet op de privacy te respecteren. 

Indien de ouders interesse tot deelname toonden, werd er in samenspraak met hen een 

afspraak gemaakt. Ouders van de kinderen met ADHD werden gevraagd de medicatie van 

hun kinderen 24 uur voorafgaand aan de afspraak stop te zetten. De ouders en kinderen 

werden opgewacht aan de ingang van de Faculteit Psychologie en Pedagogische 
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Wetenschappen en naar de testruimte begeleid. Bij aanvang van het onderzoek kregen 

ouders en kinderen meer uitleg omtrent het onderzoek en ondertekenden zij de informed 

consent.  

Bij aanvang van de experimentele taak werden telkens dezelfde instructies aan de 

kinderen gegeven. Deze instructies zijn terug te vinden in bijlage (zie bijlage 1). 

Gedurende de volledige test waren er één tot drie testleiders aanwezig. Op het einde van 

de computertaken werd er aan de kinderen gevraagd of ze hun gewonnen bedrag wilden 

verhogen tot 15 euro. Dit aan de hand van een kop of munt spelletje met de computer. De 

kinderen kregen de mogelijkheid om te kiezen tussen kop of munt, maar wonnen 

gegarandeerd. Daardoor kreeg elk kind voor zijn deelname een vast bedrag van 15 euro. 

Het kind heeft daarvoor een ontvangstbewijs moeten ondertekenen. Na afloop van de 

experimentele taak werd van de kinderen een verkorte versie van de WISC-III afgenomen. 

In tussentijd kregen alle ouders de mogelijkheid om de vragenlijsten in te vullen. 

Daarnaast hebben we bij alle ouders ook nog algemene gegevens bevraagd met 

betrekking tot personalia, schoolgeschiedenis, medicatiegebruik, medisch verleden en 

aanwezige diagnoses bij het kind. Van de ouders van de kinderen uit onze klinische groep 

werd de DISC-IV ouderversie afgenomen. Voor deze afname werd er telkens een 

testruimte voorzien om de privacy van de ouders te garanderen en om hun de kans te 

geven zich zo goed mogelijk op de vragen te kunnen concentreren.  

Het onderzoek werd goedgekeurd door het ethisch comité van de Faculteit Psychologie en 

Pedagogische Wetenschappen.  

 

Statistische Analyses 

Voor de eerste en tweede onderzoeksvraag werd gebruik gemaakt van een repeated 

measures variantieanalyse met een 2 (groep) x 2 (conditie) design. De onafhankelijke 

variabelen zijn groep (klinische groep versus controlegroep) en conditie (geluid versus 

geen geluid). Beiden worden opgenomen als factoren met twee niveaus. Groep wordt 

beschouwd als een tussensubjectfactor en conditie als binnensubjectfactor. De 

afhankelijke variabele is de proportie van de keuze voor een grote uitgestelde beloning.  

Voor onze eerste onderzoeksvraag gaan we na of er een hoofdeffect is van groep op de 

afhankelijke variabele, ongeacht de conditie waarin de proefpersonen zich bevinden. Voor 

onze tweede onderzoeksvraag gaan we na of er een hoofdeffect is van conditie op de 
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afhankelijke variabele en of dit effect al dan niet verschilt van groep tot groep (interactie-

effect). Bijkomend werd ook de effectgrootte en de power nagegaan.  

Om de correlaties voor de derde onderzoeksvraag na te gaan, baseerden we ons op de 

Pearson’s correlatiecoëfficiënt (r). Ten slotte gingen we aan de hand van een repeated 

measures variantieanalyse na of er verschillen zijn in de resultaten op de CDT van de 

kinderen met ADHD en de kinderen met ADHD die symptomen vertonen van ODD. Hierbij 

werd de score op de ‘ODD’-schaal van de DISC-IV ouderversie opgenomen als 

tussensubjectfactor en werd conditie opgenomen als binnensubjectfactor.  

Voor alle analyses werd een tweezijdig significantieniveau p < .05 gehanteerd. 
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Resultaten 

 

Om na te gaan of de onafhankelijke variabele groep een effect heeft op de proportie van 

de keuze voor een grote uitgestelde beloning wordt een repeated measures 

variantieanalyse uitgevoerd met groep als tussensubjectfactor en conditie als 

binnensubjectfactor. Uit de analyse blijkt dat er geen significant hoofdeffect is van de 

onafhankelijke variabele groep op de afhankelijke variabele (F (1,37) = 3.23, p = .08). Er 

blijkt geen significant verschil te zijn tussen de kinderen met ADHD en de controlekinderen 

met betrekking tot de proportie van de keuze voor een grote uitgestelde beloning, 

ongeacht de conditie (geluid versus geen geluid).  

 

Voor de tweede onderzoeksvraag wordt opnieuw gekeken naar de resultaten van dezelfde 

repeated measures variantieanalyse. We baseren ons hiervoor op Wilks’ Lambda. We 

vinden geen significant hoofdeffect van conditie op de afhankelijke variabele (F (1,37) = 

0.58, p = .45). De invloed van geluid heeft geen significant effect op de proportie van de 

keuze voor een grote uitgestelde beloning, ongeacht of het gaat om een kind uit de 

controlegroep of om een kind uit de klinische groep. We vinden ook geen significant 

interactie-effect tussen conditie en groep (F (1,37) = 0.48, p = .50). Een mogelijk effect van 

de groep waarin het kind zich bevindt op de proportie van de keuze voor een grote 

uitgestelde beloning is niet afhankelijk van het al dan niet toevoegen van geluid en 

omgekeerd. Tabel 2 geeft een overzicht van de keuze voor een grote uitgestelde beloning 

van beide groepen binnen elke conditie. De schematische weergave hiervan is terug te 

vinden in Figuur 7.  

 

Tabel 2.  

De keuze voor een grote uitgestelde beloning van beide groepen binnen elke conditie 

uitgedrukt in proporties 

  Groep 

  Controlegroep (n = 20) ADHD-groep (n = 19) 

Conditie 
Geluid M = 58.00 SD = 30.84 M = 45.00 SD = 30.19 

Geen geluid M = 63.25 SD = 30.01 M = 45.26 SD = 25.19 

Noot: M = Gemiddelde, SD = Standaarddeviatie, n = aantal 
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De effectgroottes zijn klein tot gemiddeld en de power is vrij laag. Tabel 3 geeft een 

overzicht van de effectgroottes en de power.  

 

Tabel 3.  

Effectgroottes uitgedrukt in partial Eta-Squared ( p) en de power bij de repeated 

measures variantieanalyse met groep als tussensubjectfactor en conditie als 

binnensubjectfactor 

Variabelen Effectgrootte Power 

Conditie .02 .12 

Groep .08 .42 

Conditie*Groep .01 .10 

 

 

Figuur 7. De keuze voor een grote uitgestelde beloning van beide groepen binnen elke 

conditie uitgedrukt in proporties 
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Voor onze derde onderzoeksvraag gaan we voor de hele groep na of er een verband is 

tussen een aantal variabelen en de resultaten op de CDT. Uit de resultaten, weergegeven 

door Pearson’s correlatiecoëfficiënt (r), voor de gehele steekproef blijkt dat er geen 

significante correlaties zijn tussen de schalen ‘aandachtstekort’ en 

‘hyperactiviteit/impulsiviteit’ van de VvGK en de proportie van de keuze voor een grote 

uitgestelde beloning ongeacht de conditie (zie Tabel 4). Wanneer we deze correlaties 

echter bekijken per groep, zien we voor de klinische groep een significante correlatie van r 

= .50 (p = .03) tussen de schaal ‘hyperactiviteit/impulsiviteit’ van de VvGK en de proportie 

van de keuze voor een grote uitgestelde beloning binnen de conditie waarin geen geluid 

wordt aangeboden (zie Tabel 5). Dit resultaat toont aan dat de samenhang positief en vrij 

sterk is en impliceert dat kinderen met ADHD die meer symptomen van 

hyperactiviteit/impulsiviteit vertonen, vaker zullen kiezen voor een grote uitgestelde 

beloning binnen de conditie waarin geen geluid wordt aangeboden. Voor de controlegroep 

binnen beide condities en de ADHD-groep binnen de conditie met geluid zien we geen 

significante correlaties (zie Tabel 5).  

Daarnaast blijkt uit de resultaten dat er geen significante correlatie is tussen TIQ en de 

proportie van de keuze voor een grote uitgestelde beloning, ongeacht de groep en de 

conditie (zie Tabel 4 en Tabel 5).  

De resultaten van de gehele steekproef tonen aan dat er wel een significante positieve 

correlatie is tussen de demografische variabele leeftijd en de proportie van de keuze voor 

een grote uitgestelde beloning, maar dit enkel binnen de conditie zonder geluid (r = .33, p 

= .04). Dit impliceert dat oudere kinderen vaker zullen kiezen voor een grote uitgestelde 

beloning binnen de conditie zonder geluid. De samenhang is matig. Binnen de conditie 

met geluid zien we geen significante correlatie (zie Tabel 4). Als we deze correlatie 

bekijken per groep, zien we zowel voor de klinische groep als voor de controlegroep geen 

significante correlaties, ongeacht de conditie (zie Tabel 5).  

Uit de resultaten blijkt dat er geen significante correlatie is tussen de demografische 

variabele geslacht en de proportie van de keuze voor een grote uitgestelde beloning voor 

de gehele steekproef, ongeacht de conditie (zie Tabel 4). Aangezien er maar drie meisjes 

in de klinische groep zitten wordt er voor geslacht niet gekeken naar de afzonderlijke 

groepen.  
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Tabel 4.  

Correlaties tussen een aantal variabelen en de proportie van de keuze voor een grote 

uitgestelde beloning binnen elke conditie voor de gehele steekproef (n = 39) uitgedrukt in 

Pearson’s correlatiecoëfficiënt (r) 

 Geluid Geen geluid 

VvGKa -.07  -.20  

VvGKhi -.03  -.17  

TIQ .01  -.06  

Leeftijd .12  .33*  

Geslacht .16  .13  

Noot: * = significante p-waarde met een tweezijdig significantieniveau .05, ** = significante 

p-waarde met een tweezijdig significantieniveau .01, VvGKa = schaal ‘aandachtstekort’ 

VvGK, VvGKhi = schaal ‘hyperactiviteit/impulsiviteit’ VvGK, TIQ = totaal IQ 

 

Tabel 5.  

Correlaties tussen een aantal variabelen en de proportie van de keuze voor een grote 

uitgestelde beloning binnen elke conditie voor elke groep uitgedrukt in Pearson’s 

correlatiecoëfficiënt (r) 

 Controlegroep (n = 20) ADHD-groep (n = 19) 

 Geluid Geen geluid Geluid Geen geluid 

VvGKa -.12  -.17  .33  .25  

VvGKhi -.15  -.41  .43  .50*  

TIQ -.02  -.10  -.08  -.26  

Leeftijd .16  .38  .02  .20  

Noot: * = significante p-waarde met een tweezijdig significantieniveau .05, ** = significante 

p-waarde met een tweezijdig significantieniveau .01, VvGKa = schaal ‘aandachtstekort’ 

VvGK, VvGKhi = schaal ‘hyperactiviteit/impulsiviteit’ VvGK, TIQ = totaal IQ, n = aantal 

 

Vervolgens gaan we na of er verschillen zijn in de resultaten op de CDT van de kinderen 

met ADHD en kinderen met ADHD die symptomen vertonen van ODD, nagegaan aan de 
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hand van de score op de ‘ODD’-schaal van de DISC-IV ouderversie.  Aan de hand van de 

resultaten bekomen via een repeated measures variantieanalyse met de score op de 

‘ODD’-schaal als tussensubjectfactor en conditie als binnensubjectfactor worden binnen 

de klinische groep geen significante verschillen teruggevonden tussen de resultaten van 

kinderen met ADHD en ODD vergeleken met kinderen met uitsluitend ADHD (F (1,17) = 

0.43; p = .52). De resultaten op de CDT van de kinderen uit de klinische groep zijn 

weergegeven in Tabel 6.  

 

Tabel 6.  

De resultaten op de CDT van de kinderen uit de klinische groep (n = 19) met en zonder 

ODD binnen elke conditie uitgedrukt in proporties 

 Conditie 

 Geluid Geen geluid 

Geen ODD M = 41.67 SD = 28.40 M = 40.00 SD = 31.92 

Wel ODD M = 48.00 SD = 32.93 M = 50.00 SD = 17.64 

Noot: M = gemiddelde, SD = Standaarddeviatie 

 

Zoals reeds vermeld in de paragraaf ‘steekproef’ is er een significant groepsverschil 

tussen de klinische groep en de controlegroep op basis van geslacht. We opteerden 

echter niet voor een 2 (groep) x 2 (geslacht) x 2 (conditie) design, omdat er slechts een 

beperkt aantal meisjes in de klinische groep zit en dit de resultaten zou kunnen 

vertekenen. We keken wel via een repeated measures variantieanalyse, met een 2 

(geslacht) x 2 (conditie) design of de proportie van de keuze voor een grote uitgestelde 

beloning verschilde tussen jongens en meisjes voor de gehele steekproef. De variabele 

geslacht werd in deze analyse opgenomen als tussensubjectfactor en de variabele 

conditie als binnensubjectfactor. Uit de resultaten blijkt dat er geen significant hoofdeffect 

is van geslacht. De variabele geslacht heeft met andere woorden geen significante invloed 

op de proportie van de keuze voor een grote uitgestelde beloning (F (1,37) = 0.89, p = 

.35).  

Verder werd via een plot de beloningsvoorkeur voor jongens en meisjes binnen elke groep 

afzonderlijk in kaart gebracht. De plot doet vermoeden dat de beloningsvoorkeur van 

meisjes weinig differentieert van die van jongens (zie Figuur 8). Dit dient echter met enige 
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voorzichtigheid benaderd te worden, omwille van het beperkt aantal meisjes in de klinische 

groep.  

 

 

Figuur 8. De keuze voor een grote uitgestelde beloning binnen beide condities voor beide 

geslachten van de klinische groep uitgedrukt in proporties 
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Discussie 

 

In dit onderzoek werd voor de eerste keer nagegaan of het aanbieden van extern geluid, in 

de vorm van roze ruis, een effect heeft op het keuzepatroon van kinderen met ADHD. Om 

dit na te gaan werd gebruik gemaakt van een Choice Delay Taak (CDT), binnen 2 

condities: een met geluid (roze ruis) en een zonder geluid. Naast dit hoofddoel werd ook 

nog nagegaan of kinderen met ADHD een voorkeur hebben voor een kleine onmiddellijke 

beloning. Ten slotte werd ook het verband bestudeerd tussen een aantal variabelen en de 

resultaten van de kinderen op de CDT.   

 

Bespreking van de Resultaten  

Onze eerste onderzoeksvraag ging na of kinderen met ADHD een voorkeur hebben voor 

een kleine onmiddellijke beloning. We gingen met andere woorden na of de proportie van 

de keuze voor een grote uitgestelde beloning lager is bij de kinderen met ADHD dan bij de 

controlekinderen. Uit de resultaten blijkt dat kinderen met ADHD niet significant meer 

kiezen voor een kleine onmiddellijke beloning dan controlekinderen. Beide groepen 

hebben dus een vergelijkbaar keuzepatroon.  

Deze resultaten sluiten niet aan bij onze verwachtingen die stelden dat kinderen met 

ADHD vaker dan controlekinderen zouden kiezen voor een kleine onmiddellijke beloning. 

Verder liggen deze resultaten niet in dezelfde lijn van de bevindingen uit merendeel van de 

onderzoeken naar beloningsprocessen en gevoeligheid voor uitstel van normaal begaafde 

kinderen met ADHD, die aantonen dat kinderen met ADHD vaker kiezen voor een kleine 

onmiddellijke beloning dan controlekinderen (Antrop et al., 2006; Bitsakou et al., 2009; 

Dalen et al.,2004; Hoerger & Mace, 2006; Kuntsi et al., 2001; Marco et al., 2009; 

Schweitzer & Sulzer-Azaroff, 1995; Solanto et al., 2001; Sonuga-Barke et al., 1992; Tripp 

& Alsop, 2001).  

Het niet-significante effect van groep kan echter te wijten zijn aan een te kleine power van 

ons onderzoek die op zijn beurt kan te wijten zijn aan het relatief beperkt aantal kinderen 

opgenomen in deze studie. Indien we meer kinderen zouden opnemen in het onderzoek is 

het mogelijk dat dit niet significante resultaat toch significant zou zijn.  

De kleine p-waarde (p = .08), die de analyse ons geeft, toont namelijk aan dat er wel een 

trend waar te nemen is in het keuzepatroon van kinderen met ADHD. Deze trend, waarbij 

kinderen met ADHD vaker kiezen voor een kleine onmiddellijke beloning dan voor een 
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grote uitgestelde beloning in vergelijking met controlekinderen, bevestigt wel onze 

verwachtingen. Verder ligt deze trend ook in lijn met de bevindingen uit de meeste 

onderzoeken met betrekking tot beloningsprocessen en gevoeligheid voor uitstel van 

normaal begaafde kinderen met ADHD. 

Toch zijn er een aantal studies die net zoals onze studie geen significant verschil vonden 

tussen het keuzepatroon van kinderen met ADHD en dat van controlekinderen. Scheres et 

al. (2006) maakten in hun studie gebruik van een temporal reward discounting taak. 

Ondanks het feit dat deze taak verschillend was van de CDT, gebruikt in ons onderzoek, 

vonden Scheres et al. (2006) ook geen significant groepsverschil tussen kinderen met 

ADHD en controlekinderen. Men maakt hierbij echter wel de bedenking dat dit niet-

significante effect te wijten kan zijn aan een te beperkte power. Maar, men stelt ook dat 

dat de effectgroottes zodanig klein zijn, dat een grotere steekproef waarschijnlijk niet tot 

significante resultaten zou leiden. In de huidige studie is er eveneens een beperkte power 

(.42) gevonden, maar wel een gemiddelde effectgrootte (.08). Replicatie met meer 

proefpersonen zou dus tot andere resultaten kunnen leiden.  

Ten slotte geven ook de studies van Bidwell et al. (2007), Solanto et al. (2007) en 

Wåhlstedt et al. (2009) geen evidentie voor een verschillend keuzepatroon voor kinderen 

met ADHD en controlekinderen. Bidwell et al. (2007) en Solanto et al. (2007) maken hierbij 

gebruik van een CDT. Wåhlstedt et al. (2009) bestudeerden het keuzepatroon van 

kinderen met ADHD aan de hand van een ‘Flower-Delay taak’, gelijkaardig aan de CDT.  

 

Als tweede onderzoeksvraag werd nagegaan of het aanbieden van extern geluid, in de 

vorm van roze ruis, een invloed heeft op de keuze tussen een kleine onmiddellijke 

beloning en een grote uitgestelde beloning én of dit effect al dan niet verschillend is tussen 

kinderen met ADHD en controlekinderen. Wij verwachtten dat kinderen met ADHD, bij 

toevoeging van extern geluid, in dit geval roze ruis, vaker zouden kiezen voor een grote 

uitgestelde beloning. Daarnaast verwachtten wij ook dat controlekinderen minder geneigd 

zouden zijn om een grote uitgestelde beloning te kiezen wanneer geluid wordt 

aangeboden. De resultaten uit ons onderzoek tonen aan dat extern geluid, in de vorm van 

roze ruis, geen significant effect heeft op de proportie van de keuze voor een grote 

uitgestelde beloning van zowel de kinderen met ADHD als van de controlekinderen. Deze 

bevindingen zijn niet consistent met onze verwachtingen.  
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Een mogelijke verklaring voor dit niet-significante effect is het feit dat het geluidsniveau 

niet aangepast werd aan de participant. Uit voorafgaand onderzoek van Söderlund et al. 

(2007, 2010) is gebleken dat het effect van geluid op cognitieve prestaties een 

omgekeerde U-curve volgt, waarbij de prestaties een hoogtepunt bereiken bij een 

gemiddeld geluidsniveau. Wat dit gemiddeld geluidsniveau is, hangt af van het 

dopamineniveau van het kind. We zagen dat een aantal kinderen hun hoofdtelefoon naar 

achter schoven zodat het geluid minder luid was, waardoor we ons de vraag kunnen 

stellen of voor sommige kinderen een geluidsniveau van 80 dB niet te luid was. Dit 

geluidsniveau was echter gebaseerd op het geluidsniveau gehanteerd in de studies van 

Söderlund et al. (2007, 2010).  

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat men in de onderzoeken van Söderlund et al. 

(2007, 2010) een positief effect van extern geluid op de prestaties van kinderen met ADHD 

op cognitieve taken heeft aangetoond. Daarom zou een andere mogelijke verklaring voor 

het niet-significante effect van geluid in onze studie kunnen zijn dat de aanbieding van 

extern geluid enkel een invloed heeft op de prestaties op cognitieve taken, maar niet op de 

beloningsprocessen en de gevoeligheid voor uitstel.  

Een andere mogelijke verklaring voor het niet-significante effect van geluid kan zijn dat de 

vorm waarin de externe stimulatie werd aangeboden niet geschikt was om de voorkeur 

van kinderen met ADHD voor een kleine onmiddellijke beloning te verminderen. In huidig 

onderzoek werd gebruik gemaakt van externe stimulatie in de vorm van roze ruis, wat 

geen significant effect aantoonde. In een onderzoek van Antrop et al. (2006) werd 

daarentegen de externe stimulatie aangeboden als visuele externe stimulatie in de vorm 

van cartoons. Uit de resultaten bleek dat kinderen met ADHD bij toevoeging van deze 

vorm van externe stimulatie vaker voor een grote uitgestelde beloning kiezen. In een 

onderzoek van Schweitzer en Sulzer-Azaroff (1995) werd externe stimulatie aangeboden 

in de vorm van muziek en speelgoed. Ondanks dat de vorm van de aangeboden externe 

stimulatie verschilt van huidig onderzoek, vond men, net zoals in huidige studie, geen 

invloed op het keuzepatroon van kinderen met ADHD. Het zou dus kunnen zijn dat de 

vorm waarin externe stimulatie wordt aangeboden (geluid, bijvoorbeeld in de vorm van 

roze ruis of in de vorm van muziek versus visuele stimulatie versus speelgoed) bepalend 

is voor het al dan niet beïnvloeden van het keuzepatroon van kinderen met ADHD.  
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Een derde onderzoeksvraag had als doel het verband na te gaan tussen de schalen 

‘aandachtstekort’ en ‘hyperactiviteit/impulsiviteit’ van de VvGK en de proportie van de 

keuze voor een grote uitgestelde beloning. Er bleek voor de gehele steekproef binnen 

beide condities geen enkele significante correlatie te zijn. Er bleek echter wel een 

significante sterke positieve correlatie te zijn tussen de schaal ‘hyperactiviteit/impulsiviteit’ 

van de VvGK en de proportie van de keuze voor een grote uitgestelde beloning van de 

kinderen met ADHD binnen de conditie zonder geluid. Dit wil zeggen dat hoe meer 

symptomen van hyperactiviteit/impulsiviteit de kinderen met ADHD vertonen, hoe vaker zij 

zullen kiezen voor een grote uitgestelde beloning binnen de conditie waarin geen geluid 

wordt aangeboden. Deze bevindingen zijn tegengesteld aan onze verwachtingen die 

stellen dat kinderen met ADHD een voorkeur hebben voor een kleine onmiddellijke 

beloning waardoor er een negatieve correlatie zou ontstaan. Daarnaast zijn deze 

bevindingen ook in strijd met meeste onderzoek omtrent beloningsprocessen en 

gevoeligheid voor uitstel (Antrop et al., 2006; Bitsakou et al., 2009; Dalen et al.,2004; 

Hoerger & Mace, 2006; Kuntsi et al., 2001; Marco et al., 2009; Schweitzer & Sulzer-

Azaroff, 1995; Solanto et al., 2001; Sonuga-Barke et al., 1992; Tripp & Alsop, 2001).  

De onverwachte resultaten kunnen te wijten zijn aan outliers in de data, wat mogelijk een 

vertekend beeld weergeeft.  

Een andere mogelijke verklaring kan zijn dat de scores op deze schalen van de VvGK niet 

representatief waren voor de werkelijke gedragskenmerken van de kinderen met ADHD. 

Een deel van de participanten uit deze studie nam Methylfenidaat, waardoor het mogelijk 

is dat de ouders de vragenlijst ingevuld hebben met in hun achterhoofd de 

gedragskenmerken van hun kind wanneer hij of zij medicatie inneemt. Dit kan leiden tot 

een rapporteringsbias, want het is namelijk van belang dat deze vragenlijst ingevuld wordt 

met de kennis van de gedragskenmerken van het kind die plaatsvinden zonder de inname 

van medicatie.  

Ten slotte zou het kunnen dat er per categorie te weinig participanten waren waardoor we 

deze onverwachte correlaties bekwamen.   

 

In onze derde onderzoeksvraag bestudeerden we ook de samenhang tussen het TIQ en 

de demografische variabele geslacht en de proportie van de keuze voor een grote 

uitgestelde beloning. Er werd binnen beide condities geen enkele significante correlatie 

gevonden. Dit wil zeggen dat er geen verband is tussen het TIQ van de participant en 
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zijn/haar keuze voor een grote uitgestelde beloning en dat er ook geen verband is tussen 

het geslacht van de participant en zijn/haar keuze voor een grote uitgestelde beloning. Dit 

resultaat is consistent met de bevindingen uit een review van Luman, Oosterlaan, en 

Sergeant (2005). 

 

Daarnaast werd ook het verband nagegaan tussen de leeftijd van een participant en 

zijn/haar keuze tussen een kleine onmiddellijke beloning en een grote uitgestelde 

beloning. De significante positieve correlatie die gevonden werd voor de gehele steekproef 

binnen de conditie zonder geluid, toont aan dat naarmate een participant ouder wordt, 

hij/zij vaker voor een grote uitgestelde beloning zal kiezen in plaats van voor een kleine 

onmiddellijke beloning én dit ongeacht hij/zij een diagnose ADHD heeft. Deze resultaten 

sluiten aan bij de conclusies uit de studie van Marco et al. (2009), waaruit bleek dat 

jongere kinderen vaker voor een kleine onmiddellijke beloning kiezen dan oudere 

kinderen. Ook in de studie van Scheres et al. (2006) doet men deze bevinding.  

Er werden geen significante correlaties gevonden wanneer we per groep deze samenhang 

nagingen. Dit kan opnieuw te wijten zijn aan het feit dat het aantal participanten per 

afzonderlijke groep te klein was, waardoor we mogelijk vertekende correlaties bekwamen.  

 

Als laatste werd het effect van symptomen van een oppositioneel opstandige 

gedragsstoornis (ODD) op het keuzepatroon van kinderen met ADHD nagegaan. In de 

huidige studie werd er geen significant verschil gevonden tussen de proportie van de 

keuze voor een grote uitgestelde beloning van de kinderen met enkel ADHD en de 

kinderen met ADHD en symptomen van ODD. Beide groepen hadden een vergelijkbaar 

keuzepatroon. Dit resultaat is in overeenstemming met het onderzoek van Antrop et al. 

(2006), waarin de resultaten van de kinderen met ADHD en ODD op een MIDA niet 

significant verschilden van de resultaten van de kinderen met uitsluitend ADHD. Men 

maakt hierbij echter wel de bedenking dat dit niet-significante effect zou kunnen te wijten 

zijn aan een te kleine steekproef. Zoals eerder vermeld omvat de huidige studie eveneens 

een beperkt aantal participanten en zouden de resultaten kunnen verschillen indien we 

meer participanten opnemen.  
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Theoretische en Klinische Implicaties van de Resultaten 

De trend die we terugvinden in het keuzepatroon van de kinderen met ADHD, namelijk de 

voorkeur voor een kleine onmiddellijke beloning, geeft ons evidentie voor het Delay 

Aversion model. In dit model wordt deze voorkeur verklaard aan de hand van twee 

processen. Enerzijds is er het impulsief keuzegedrag van kinderen met ADHD, waarbij ze 

steeds de neiging hebben om een kleine onmiddellijke beloning boven een grote 

uitgestelde beloning te verkiezen. Anderzijds vertonen ze aversie voor uitstel, waardoor ze 

er alles aan doen om het wachten te vermijden (Sonuga-Barke et al., 2010).  

In een review van Sonuga-Barke et al. (2010) werd vanuit het Delay Aversion model de 

vraag geformuleerd of geluid mogelijk de subjectieve perceptie van tijd kan verminderen, 

waardoor kinderen met ADHD vaker voor een uitgestelde beloning gaan kiezen. Het niet-

significante effect van extern geluid op het keuzepatroon van kinderen met ADHD in dit 

onderzoek kan een antwoord bieden op deze vraag en zou daarmee stellen dat geluid 

geen invloed heeft op de subjectieve perceptie van tijd. Indien geluid de subjectieve 

perceptie van tijd niet zou verminderen, kan men verwachten dat kinderen met ADHD, bij 

toevoeging van extern geluid, nog steeds zullen kiezen voor een kleine onmiddellijke 

beloning. 

 

Daarnaast sluit de waargenomen trend deels aan bij de eerste hypothese omtrent het 

toestandsregulatiemodel. Volgens Sonuga-Barke et al. (2010) zou het keuzepatroon 

kunnen te verklaren zijn vanuit de voorkeur voor een omgeving die genoeg stimulatie biedt 

om een optimale energetische staat te bereiken. Kinderen met ADHD trachten op die 

manier hun problemen met hun toestandsregulatie te compenseren. Een kleine 

onmiddellijke beloning biedt meer stimulatie dan een grote uitgestelde beloning en geniet 

daarom de voorkeur van kinderen met ADHD. 

De resultaten op de tweede onderzoeksvraag sluiten echter niet aan bij de tweede 

hypothese geformuleerd vanuit het toestandsregulatiemodel die stelt dat geluid een 

energetische factor zou kunnen zijn die de energetische toestand van een kind met ADHD 

in die mate beïnvloedt dat het de voorkeur van kinderen met ADHD voor een kleine 

onmiddellijke beloning kan verminderen (Sonuga-Barke et al., 2010). Op basis van de 

bevinding dat geluid als energetische factor het keuzepatroon niet beïnvloedt, zouden we 

ons de vraag kunnen stellen of het toestandsregulatiemodel wel geschikt is om het 

keuzepatroon van kinderen met ADHD te verklaren. Hierbij dienen we wel in het 
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achterhoofd te houden dat dit maar één onderzoek betreft, waaraan een aantal 

beperkingen verbonden zijn.  

We kunnen ons echter de vraag stellen of geluid wel beschouwd kan worden als 

energetische factor en bijgevolg of geluid wel thuishoort in dit model als energetische 

factor. Tot op heden is er geen directe evidentie dat geluid een energetische factor is. Er is 

enkel nog maar indirecte evidentie voor geluid als energetische factor gevonden. Verder 

onderzoek zal dit moeten uitwijzen.  

 

Binnen het Moderate Brain Arousal model wordt extern geluid gezien als mediërende 

factor om de cognitieve prestaties te beïnvloeden. Dit verloopt via het principe van 

stochastische resonantie, waarbij een net niet waarneembaar signaal toch detecteerbaar 

wordt gemaakt. De hoeveelheid extern geluid die moet worden aangeboden om optimale 

cognitieve prestaties te beïnvloeden is persoonsgebonden en afhankelijk van het 

dopamineniveau. Er is wel geweten dat kinderen met ADHD in het algemeen een lager 

dopamineniveau bezitten en daarom meer extern geluid nodig hebben (Söderlund et al., 

2007, 2010). Aangezien onze verwachting, dat roze ruis het keuzepatroon van kinderen 

met ADHD zou beïnvloeden, niet bevestigd kon worden, gaan we ervan uit dat het weinig 

waarschijnlijk is om het Moderate Brain Arousal model te gebruiken om het keuzepatroon 

van kinderen met ADHD te verklaren. Meer onderzoek is echter noodzakelijk om tot 

sluitende conclusies te komen. 

 

Aansluitend bij het voorgaande kan ook het Dual Pathway model aangehaald worden. Dit 

model verklaart de symptomen van ADHD aan de hand van twee onafhankelijke paden: 

het cognitieve pad en het motivationele pad (Sonuga-Barke, 2002, 2003). In navolging van 

het niet-significante effect van geluid op het keuzepatroon van kinderen met ADHD binnen 

dit onderzoek, maar het reeds eerder aangetoonde significante effect van geluid op de 

cognitieve prestaties van kinderen met ADHD (Söderlund et al., 2007, 2010), zouden we 

kunnen stellen dat geluid enkel een invloed heeft op het cognitieve pad en het 

keuzepatroon van kinderen met ADHD niet zal beïnvloeden.  

 

Naast theoretische implicaties biedt het huidige onderzoek geen directe klinische 

implicaties. Algemeen kunnen de bevindingen wel bijdragen tot een vergroting van het 

inzicht in de pathologie van ADHD. Eventueel kunnen deze bevindingen ook handvaten 
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bieden voor psychodiagnostiek en behandeling. De waargenomen trend in hun 

keuzepatroon van kinderen met ADHD toont opnieuw aan dat zij een voorkeur hebben 

voor een kleine onmiddellijke beloning. Dit kan implicaties hebben voor toekomstige 

hulpverlening aan kinderen met ADHD. In een onderwijs- en opvoedingscontext waar 

beloningssystemen zo courant zijn, kan het bijvoorbeeld van belang zijn om rekening te 

houden met het feit dat kinderen met ADHD een sterke voorkeur hebben voor een kleine 

onmiddellijke beloning.  

 

Sterktes en Beperkingen van het Onderzoek 

Verschillende studies hebben reeds aangetoond dat kinderen met ADHD een voorkeur 

hebben voor een kleine onmiddellijke beloning. In het verleden heeft men ook al 

onderzoek verricht naar de invloed van geluid op de cognitieve prestaties. Het blijkt dat 

kinderen met ADHD bij het aanbieden van extern geluid, in de vorm van roze ruis, beter 

presteren op cognitieve taken. Dit onderzoek wil echter nagaan of hetzelfde geluid ook 

een invloed heeft op het keuzepatroon van kinderen met ADHD, waarbij kinderen met 

ADHD geneigd zijn om een kleine onmiddellijke beloning boven een grote uitgestelde 

beloning te verkiezen. Aangezien het de eerste maal is dat dit wordt onderzocht, kan men 

dit onderzoek zeker als vernieuwend beschouwen en kunnen de resultaten bijdragen tot 

een verfijning van de verklaringsmodellen van ADHD. Daarnaast beantwoordt het ook aan 

een vraag uit een review van Sonuga-Barke et al. (2010) waarbij men aanbevelingen doet 

voor toekomstig onderzoek om het effect van extern geluid op het keuzepatroon van 

kinderen met ADHD na te gaan.  

Het is gebleken dat het gebruik van Methylfenidaat de symptomen van ADHD kan 

beïnvloeden. Daarom werd er aan de ouders van de kinderen met ADHD gevraagd om 

24u voorafgaand aan het onderzoek het medicatiegebruik van hun kind stop te zetten. Op 

die manier waren wij in staat om de zuivere kenmerken van ADHD in kaart te brengen, wat 

kan beschouwd worden als een tweede sterkte van ons onderzoek.  

Uit Gillberg et al. (2004) blijkt dat ADHD voorkomt met verschillende comorbide 

stoornissen, zoals bijvoorbeeld ODD, CD en ASS. Een derde sterkte van het onderzoek is 

bijgevolg dat elk kind dat participeerde gescreend werd op de aanwezigheid van de 

comorbide stoornissen: ASS, ODD en CD. Er werden door de ouders een aantal 

vragenlijsten ingevuld om de symptomen van ADHD, ODD, CD in kaart te brengen en om 

ASS te kunnen uitsluiten. Om de formele diagnose van ADHD te bevestigen werd er van 
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de ouders een diagnostisch interview (DISC-IV ouderversie) afgenomen. Er werd ook van 

de kinderen een verkorte intelligentietest afgenomen (WISC-III-NL). Deze verschillende 

instrumenten stelden ons in staat om een controle- en klinische groep te vormen met enkel 

kinderen die tegemoet kwamen aan onze vooraf bepaalde exclusiecriteria. Daarnaast 

konden wij achteraf ook rekening houden met een eventuele comorbide stoornis, zoals 

ODD en CD, die mogelijk de resultaten kon beïnvloeden. De bevestiging van de formele 

diagnose van ADHD gaf ons ook de mogelijkheid om uitspraken te doen over de 

algemene populatie van kinderen met ADHD.  

Een vierde sterkte is de aanwezigheid van de proefleider. Doordat er steeds iemand 

aanwezig was tijdens de experimentele taak hadden de kinderen de mogelijkheid om 

vragen te stellen. 

Een laatste maar zeker niet minder belangrijke sterkte van huidig onderzoek is dat de CDT 

een veelgebruikte taak is binnen het onderzoek naar beloningsprocessen en gevoeligheid 

voor uitstel. Hierdoor is deze als voldoende betrouwbaar bevonden om 

beloningsprocessen na te gaan en konden we eventuele fouten in de taak uitsluiten. 

Bijkomend stelde het ons ook in staat om te vergelijken met voorafgaand onderzoek dat 

gebruik maakte van een CDT.  

 

Naast de sterktes van het onderzoek waren er ook een aantal beperkingen. Zo was de 

steekproefgrootte van dit onderzoek relatief klein (21 kinderen met ADHD versus 20 

controlekinderen). Hierdoor is de power van het onderzoek vrij laag waardoor de 

resultaten minder betrouwbaar en valide zijn. Dit heeft als gevolg dat we de resultaten met 

enige voorzichtigheid moeten interpreteren. Het is mogelijk dat we andere resultaten 

zouden bekomen indien we meer participanten zouden opgenomen hebben.  

Hierbij aansluitend liet de kleine steekproef ons niet toe om zinvolle uitspraken te 

formuleren voor de verschillende subtypes. Er waren namelijk slechts een aantal 

participanten van elk subtype aanwezig.  

Een derde beperking is dat de geslachtsratio verschilde tussen beide groepen. De 

verhouding jongens/meisjes in de controlegroep was 11:9, terwijl de verhouding in de 

klinische groep 16:3 was. Hierdoor konden wij niet nagaan of de voorkeur voor een kleine 

onmiddellijke beloning al dan niet verschilt tussen jongens en meisjes.  

Een vierde beperking is het feit dat de beloningen niet aangepast waren aan de 

proefpersonen. Uit onderzoek (Kohls, Peltzer, Herpertz-Dahlmann, & Konrad, 2009) is 
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gebleken dat de waarde die aan een beloning wordt gegeven persoonsgebonden is. Dit 

heeft mogelijk als gevolg dat niet elke participant in huidig onderzoek dezelfde waarde 

hechtte aan 5 cent, dan wel aan 10 cent. Deze subjectieve perceptie van de beloningen 

kan een invloed gehad hebben op de resultaten.  

Zoals eerder vermeld kan het ook een beperking zijn dat het geluidsniveau niet werd 

aangepast aan de participanten.  

Een zesde beperking, die eerder als een mogelijke sterkte werd aangehaald, is de 

aanwezigheid van de proefleider die eventueel de prestaties van de kinderen kan 

beïnvloed hebben. Het zou kunnen dat de kinderen afgeleid waren of dat ze vaker voor 

een grote uitgestelde beloning kozen door de aanwezigheid van de proefleider die 

mogelijk als sociale bekrachtiger optrad.  

Als laatste werd er in huidig onderzoek geen rekening gehouden met andere comorbide 

stoornissen, dan ASS, CD en ODD, die mogelijk de resultaten kunnen beïnvloeden. 

Nochtans blijkt ADHD vaak voor te komen met nog andere stoornissen (Gillberg et al., 

2004). Het feit dat er in huidige studie enkel gescreend werd op de aanwezigheid van 

comorbide stoornissen zoals ASS, CD en ODD kan dus als beperking beschouwd worden.    

 

Suggesties voor Toekomstig Onderzoek 

Aangezien dit een eerste studie was naar het effect van extern geluid, in de vorm van roze 

ruis, op de voorkeur van kinderen met ADHD voor een kleine onmiddellijke beloning is er 

zeker nog nood aan verder onderzoek. Rekening houdend met de beperkingen uit huidig 

onderzoek kunnen we een aantal suggesties doen voor toekomstig onderzoek.  

Vooreerst suggereren wij om het geluidsniveau aan te passen aan de participanten. 

Aangezien gebleken is dat het gemiddeld geluidsniveau waarop de cognitieve prestaties 

van een persoon een hoogtepunt bereiken, verschillend kan zijn van persoon tot persoon, 

stellen we voor om in de toekomst meerdere geluidsniveaus aan te bieden aan de 

kinderen en na te gaan wat het effect hiervan is op hun keuzepatroon. 

Daarnaast raden wij aan om in de toekomst verder onderzoek te verrichten naar de 

invloed van verschillende soorten externe stimuli op de gevoeligheid voor uitstel van 

kinderen met ADHD. Zoals reeds vermeld zou het kunnen zijn dat externe stimulatie in de 

vorm van roze ruis enkel een effect heeft op cognitieve prestaties en niet op de 

beloningsprocessen en de gevoeligheid voor uitstel.  
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Aangezien de perceptie van de waarde van beloningen persoonsgebonden kan zijn, is het, 

ten derde, aangewezen om de beloningen aan te passen aan de participanten.  

De gevolgen voortkomend uit het relatief beperkte aantal participanten opgenomen in 

huidige studie, benadrukken het belang van replicatie van het onderzoek met meer 

participanten. Bijkomend waren er te weinig participanten van elk subtype voorhanden, 

waardoor we geen zinvolle uitspraken konden doen met betrekking tot de verschillende 

subtypes. Nochtans is uit een studie van Scheres, Lee, en Sumiya (2008) gebleken dat de 

Delay Aversion hypothese specifiek is voor kinderen met ADHD van het 

hyperactieve/impulsieve type en voor kinderen met ADHD van het gecombineerde type. In 

de toekomst is het daarom zeker aangewezen om verder onderzoek te verrichten naar de 

relatie tussen de verschillende subtypes van ADHD en hun beloningsprocessen en 

gevoeligheid voor uitstel. De resultaten zouden een meerwaarde kunnen zijn voor de 

verfijning van de verklaringsmodellen voor ADHD.  

Bovendien kan het ook zinvol zijn om de verhouding jongens/meisjes evenredig te 

verdelen binnen de steekproef. Op die manier kunnen uitspraken gedaan worden over de 

resultaten van jongens en van meisjes.  

Aangezien we geen sluitend antwoord hebben omtrent het effect van de aanwezigheid van 

een proefleider op het keuzepatroon van de kinderen, kan er in de toekomst nagegaan 

worden of er een verschil in resultaten bekomen wordt bij aan- of afwezigheid van een 

proefleider.  

Als laatste kan het ook leerrijk zijn om tijdens het uitvoeren van de experimentele taak de 

verschillende gedragingen van de participanten bij te houden. Uit onderzoek is gebleken 

dat kinderen met ADHD de subjectieve ervaring van het wachten trachten te reduceren 

door symptomen van inattentiviteit of van hyperactiviteit te vertonen (Sonuga-Barke et al., 

1992). Wij observeerden in huidig onderzoek dat een aantal participanten tijdens het 

wachten gedragingen zoals wiebelen, geluiden maken of zingen, vertoonden. Deze 

werden echter niet consequent bijgehouden, waardoor wij hier geen uitspraken konden 

over doen.  

 
Conclusie 

Huidig onderzoek ging voor de eerste keer na of extern geluid, in de vorm van roze ruis, 

een effect had op de voorkeur van kinderen met ADHD voor een kleine onmiddellijke 

beloning. Er werden geen significante resultaten gevonden voor het effect van geluid op 
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het keuzepatroon van kinderen met ADHD. Verschillende verklaringen werden hiervoor 

aangehaald in voorafgaande paragraaf. Daarnaast gingen we in dit onderzoek het 

keuzepatroon van kinderen met ADHD na, ongeacht de conditie. Er bleek een trend te 

zijn, waarbij kinderen met ADHD een kleine onmiddellijke beloning verkiezen boven een 

grote uitgestelde beloning. Ten slotte werd ook de samenhang bestudeerd tussen een 

aantal variabelen en de resultaten op de CDT. De belangrijkste correlatie die we konden 

waarnemen is die tussen leeftijd en de keuze voor een grote uitgestelde beloning, waarbij 

oudere kinderen steeds vaker voor een grote uitgestelde beloning kiezen. 

Aangezien dit onderzoek het eerste was dat het effect van geluid op beloningsprocessen 

en de gevoeligheid voor uitstel naging, is het noodzakelijk om hieromtrent nog verder 

onderzoek uit te voeren. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: Instructies CDT 

“Zo dadelijk ga je op het scherm twee foto’s van muntjes zien verschijnen: een foto van 

een muntje van 5 cent en een foto van een muntje van 10 cent. Jij zal telkens moeten 

kiezen tussen deze twee muntjes. Kies je voor het linkse muntje dan druk je op 1, kies je 

voor het rechtse muntje dan druk je op 2. Onder elk muntje kun je lezen wat je moet doen 

om dit muntje te krijgen. Bij het ene muntje gaat er ‘nu’ staan, waarbij je het muntje direct 

krijgt, bij het andere muntje gaat er bijvoorbeeld ’30 seconden’ staan en dan moet je zo 

lang wachten om dat muntje te krijgen. Nadat je telkens gekozen hebt, komt er op het 

scherm hoeveel je nog mag kiezen en hoeveel je al gewonnen hebt. Het geld dat je 

gewonnen hebt, mag je ook meenemen naar huis. Dus hoe meer je wint, hoe meer geld je 

mee naar huis mag nemen.  

 

De taak bestaat uit twee sessies waarbij je telkens 20 keer mag kiezen. Er zal telkens een 

sessie zijn met en een sessie zonder geluid (hierbij wordt de hoofdtelefoon op het hoofd 

van het kind gezet).  

 

Vooraleer je van start mag gaan, kijken we eens hoe de computer het doet. Er zullen vier 

voorbeelden op het scherm verschijnen (de voorbeelden worden overlopen met het kind). 

Je ziet nu twee muntjes op het scherm. Links zie je 5 cent en rechts zie je 10 cent. Onder 

5 cent staat dat je het nu krijgt, onder 10 cent staat dat je 30 seconden moet wachten. De 

computer heeft gekozen voor 5 cent en krijgt dit direct. Er verschijnen  weer twee muntjes. 

De computer mag opnieuw kiezen tussen 5 cent en 10 cent. De 5 cent krijgt hij 

onmiddellijk, de 10 cent na 30 seconden. De computer heeft deze keer gekozen voor 10 

cent en moet 30 seconden wachten. Wanneer ook jij moet wachten verschijnt telkens dit 

scherm (de andere twee voorbeelden verlopen op dezelfde wijze). Als je klaar bent voor 

de echte sessie mag je op de spatiebalk te drukken.” 

 

 

 

 


