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Summary 

Children who have a mild intellectual disabilitie (MID) show more aggressive behaviour 

problems when compared to their normally developing peers. This study aimed to examine 

the effects of inhibition and parental warmth/involvement on aggressive behaviour of MID 

children. Inhibition, parental warmth/involvement and aggressive behaviour of 28 ten- to- 

sixteen- year old children, with MID residential care, were assessed. The children performed 

inhibition tasks on the Amsterdamse Neuropsychologische Taken (ANT). Parental 

warmt/involvement and aggressive behaviour were examind through the Alabama Parenting 

Questionnaire (APQ), the Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) and the Child 

Behaviour Check List (CBCL). Effects of inhibition and parental warmth/involvement on 

aggressive behaviour were examined by conducting linear multiple regression analyses. No 

main effects were found in this study. Most research on childrens aggressive behaviour is 

based on children without intellectual disabilities. Implicantions for further studies are 

discussed. Further studies based on MID children are needed; tasks and questionnaires need to 

be developed for MID children and their (MID) parents.  
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Samenvatting  

Jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking vertonen meer agressief probleemgedrag in 

vergelijking met hun niet verstandelijk beperkte leeftijdgenoten. In de huidige studie wordt de 

relatie onderzocht tussen de kindfactor inhibitie en agressief gedrag en de relatie tussen 

omgevingsfactor warmte/ouderlijke betrokkenheid en agressief gedrag bij jeugdigen met een 

lichte verstandelijke beperking. 28 licht verstandelijk beperkte kinderen en jongeren uit 

residentiele instellingen, in de leeftijd van tien tot zestien jaar oud, zijn meegenomen in het 

onderzoek. Inhibitie is gemeten aan de hand van de Amsterdamse Neuropsychologische 

Taken. De Strength and Difficulties Questionnaire en de Child Behaviour Check List zijn bij 

de ouders afgenomen voor het bepalen van agressief gedrag van hun kind. Ouderlijke 

warmte/betrokkenheid is gemeten met behulp van de Alabama Parenting Questionnaire. De 

effecten van inhibitie en warmte/betrokkenheid zijn geanalyseerd met een multipele 

regressieanalyse. Er blijken geen hoofdeffecten te bestaan voor de variabelen inhibitie en 

warmte/betrokkenheid op agressief gedrag. Verder onderzoek, naar de factoren die van 

invloed kunnen zijn op het ontstaan van agressief gedrag bij licht verstandelijk beperkte 

jeugdigen en een uitbreiding van meetinstrumenten voor deze specifieke onderzoekspopulatie, 

is nodig.  
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Inleiding  

Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking meer 

probleemgedrag vertonen in vergelijking met hun niet verstandelijk beperkte leeftijdgenoten. 

Bij kinderen en jongeren met een IQ tussen de 55 en 85 komen meer psychiatrische 

stoornissen voor. Zij vertonen tevens meer internaliserend en externaliserend probleemgedrag, 

meer antisociaal gedrag en meer delinquent gedrag, in vergelijking met normaal begaafde 

jeugdigen (Floyd & Philippe,1993; Versteegen, 2005). Ruim 40% van de kinderen en 

jongeren met een verstandelijke beperking, in de leeftijd van vier tot achttien jaar, vertoont 

ernstige (agressieve) gedragsproblemen (Einfeld & Tonge, 1996). Van de populatie licht 

verstandelijk beperkte jeugdigen in justitiële inrichtingen heeft ruim 40% een IQ tussen de 70 

en 85 en ongeveer 30% heeft een IQ lager dan 70 (Van Nieuwenhuijzen, Orobio de Castro & 

Matthys, 2006). Personen in justitiële inrichtingen kosten de maatschappij veel geld; het is 

daarom van maatschappelijk belang dat het aantal jeugddelinquenten, in justitiële inrichtingen 

met een verstandelijke beperking, teruggebracht wordt. Het is van wetenschappelijk belang 

dat duidelijk wordt waardoor, en door welke specifieke kind- en omgevingsfactoren, het 

probleemgedrag van deze jeugdigen wordt veroorzaakt. Zodoende kunnen deze factoren 

aangepakt worden door behandelmethodes voor (licht) verstandelijke beperkte kinderen aan te 

passen en/of te ontwikkelen.  

 In onderzoek naar factoren die bijdragen aan het ontstaan van agressief 

probleemgedrag bij kinderen en jongeren, is in de literatuur weinig aandacht besteed aan 

jeugd met een lichte verstandelijke beperking. Uit onderzoek, dat is uitgevoerd bij normaal 

begaafde kinderen, weten we dat gedragsproblemen niet door één bepaalde factor worden 

veroorzaak maar dat het ontstaan van deze problemen veroorzaakt kan worden door zowel 

kindfactoren als omgevingsfactoren. Sameroff (1990) heeft onderzoek gedaan naar factoren 

die van invloed kunnen zijn op het ontstaan van gedragsproblemen. Uit het onderzoek blijkt 
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dat er een transactioneel model bestaat omtrent de wisselwerking tussen de karakteristieken 

van jeugdigen en de ervaringen die zij opdoen in hun omgeving. Volgens Sameroff (1990) 

hebben kindkarakteristieken en omgevingsinvloeden zodoende wederkerige effecten op 

elkaar. De combinatie van deze effecten bepaalt later gedrag, van zowel ouder als jeugdige. 

 Het is echter niet bekend of dit ook geldt voor jeugdigen met een lichte verstandelijke 

beperking. Er is weinig onderzoek gedaan naar de invloed van kind- en omgevingsfactoren op 

gedrag van verstandelijk beperkte jeugdigen. Met name aan kindfactoren is weinig aandacht 

besteed (Van Nieuwenhuijzen, Orobio de Castro, Van Aken & Matthys, 2009). 

 Het doel van het huidige onderzoek is het in kaart brengen van de invloed van zowel 

een kindfactor als een omgevingsfactor op agressief gedrag bij kinderen met een lichte 

verstandelijke beperking. Gekeken wordt of de kindfactor inhibitie van invloed is op agressief 

gedrag bij kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Wat betreft de invloed van de 

omgeving wordt in het huidige onderzoek gekeken naar de invloed van ouderlijke 

warmte/betrokkenheid op agressief gedrag van licht verstandelijk beperkte jeugdigen.  

 

Lichte verstandelijke beperking 

Volgens de definitie van een verstandelijke beperking wordt een persoon met een IQ tussen 

de 50 en 70 opgemerkt als zijnde licht verstandelijk beperkt. Een IQ score tussen de 70 en 85 

wordt opgevat als een signaal voor lichte verstandelijke beperking; er is pas daadwerkelijk 

sprake van een beperking wanneer er, naast de cognitieve beperking, sprake is van een 

beperkt sociaal aanpassingsvermogen. Dat wil zeggen dat jeugdigen met een IQ dat ligt tussen 

de 70 en 85 ook in aanmerking komen voor specialistische zorg mochten zij beperkte sociaal 

adaptieve vaardigheden hebben. Volgens de American Association on Intellectual and 

Developmental Disabilities (AAIDD) en de sector betreffende verstandelijk beperkten in 

Nederland, kan er bij een hoger IQ toch sprake zijn van een lichte verstandelijke beperking 
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wanneer er, gezien het sociaal functioneren van een persoon, behoefte is aan specifieke 

ondersteuning (Versteegen, 2005).  

 Over de tijd zijn personen met een lichte verstandelijke beperking op verschillende 

manieren beschreven. De definitie van intellectuele beperking heeft zich ontwikkeld van een 

definitie enkel gebaseerd op IQ tot een definitie die tevens is gebaseerd op aanpassingsgedrag 

en behoefte aan steun. De AAIDD hanteert de definitie van verstandelijke beperking als; een 

beperking die gekenmerkt wordt door significante tekortkomingen in zowel intellectueel 

functioneren als in adaptief gedrag. Dit komt tot uitdrukking in conceptuele, sociale en 

praktische adaptieve vaardigheden. De beperkingen ontstaan voor het 18
e
 levensjaar. 

(Luckasson, in: Verschueren & Koomen, 2007). Voor de definitie verstandelijke beperking; 

zijn de volgende punten essentieel: (Ponsioen & De Groot, 2007)  

1) Beperkingen in het huidige functioneren moeten worden beschouwd in de context van 

een maatschappelijke omgeving die typisch is voor de leeftijd van het individu, 

zijn/haar leeftijdgenoten en cultuur. 

2) Men dient rekening te houden met zowel verschillen in cultuur en taal als met 

verschillen in communicatie, waarneming, motoriek en gedragsfactoren. 

3) Beperkingen gaan vaak gepaard met sterke punten.  

4) Het functioneren van een persoon met een verstandelijke beperking verbetert over het 

algemeen als er de juiste persoonlijke ondersteuning is in een bepaalde periode.  

5) Het bieden van optimale ondersteuning, afgestemd op de specifiek tekortkomingen, 

leidt tot een verbetering van het functioneren. 

 Zowel uit de bovenstaande definitie van een lichte verstandelijke beperking als uit 

onderzoek blijkt dat een verstandelijke beperking gepaard gaat met zowel tekortkomingen op 

cognitief als op (sociaal) aanpassingsgebied.  
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 Verstegen (2005) heeft onderzoek gedaan naar het sociale aanpassingsvermogen van 

licht verstandelijk beperkte jeugdigen. Het onderzoek bevestigt dat er sprake is van een 

beperkt sociaal aanpassingsvermogen. Licht verstandelijk beperkte jeugdigen vertonen 

problemen met abstract denken en hebben moeite met generalisatie over situaties. Ze hebben 

meer moeite om hun gedrag af te stemmen op anderen en ze kunnen erg op zichzelf gericht 

zijn. Hierdoor ervaren jeugdigen met een verstandelijke beperking veelal problemen in sociale 

situaties.  

 Uit onderzoek van Van der Molen (2009) blijkt dat kinderen met een lichte 

verstandelijke beperking minder goed presteren op taken die een beroep doen op het 

werkgeheugen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een lichte verstandelijke beperking 

redelijk goed presteren op taken die simpel en gestructureerd zijn. Echter, wanneer taken 

complexer worden, zoals veelal het geval is bij situaties in het dagelijkse leven, dan presteren 

kinderen met een lichte verstandelijke beperking slechter (Van der Molen, 2009). Het lijkt 

erop dat de moeilijkheden die verstandelijk beperkte jeugdigen ervaren gedurende de dag, 

gedeeltelijk worden veroorzaakt door het onvermogen informatie voldoende op te slaan en te 

bewerken.  

 Problemen met functioneren in sociale situaties, veroorzaakt door een verminderd 

functionerend werkgeheugen en verminderd sociaal aanpassingsvermogen, zouden bij kunnen 

dragen aan het ontstaan van agressief gedrag bij licht verstandelijk beperkte jeugdigen. Naast 

deze factoren is het van belang dat men meer te weten komt over kindfactoren die bij kunnen 

dragen aan het ontstaan van agressief gedrag bij kinderen met een lichte verstandelijke 

beperking.  
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Inhibitie 

Zoals vermeld is het doel van het huidige onderzoek het in kaart brengen van zowel de 

invloed van een kind- als een omgevingsfactor op agressief gedrag bij licht verstandelijk 

beperkte jeugdigen. Inhibitie is de kindfactor waarin de huidige studie onderzoek naar wordt 

gedaan.  

 Inhibitie behoort tot de executieve functies. Executieve functies worden aangeduid als 

de cognitieve mogelijkheden om doelgericht gedrag te reguleren; het zijn de algemene 

vormen van zelfgestuurde acties die personen gebruiken voor zelfregulatie. Executieve 

functies zijn niet te observeren, cognitieve gebeurtenissen die grotendeels gemedieerd worden 

door de prefontale cortex. Onder de definitie executieve functies vallen onder andere 

aandacht, plannen, abstract redeneren, mentale flexibiliteit, zelfreflectie, werkgeheugen en 

inhibitie (Huijbregts, Alison, Warren, De Sonneville & Swaab-Barneveld, 2008).  

  Inhibitie is belangrijk voor het reguleren van gedrag. Zelfregulatie staat in verband 

met de inhibitie van een respons, aangezien responsinhibitie een eerste vereiste is voor 

zelfregulatie en impulscontrole. Responsinhibitie betreft het vertragen van een prepotente 

respons, het onderbreken van een al bestaande respons en het belemmeren van controle. 

Inhibitie is van belang omdat zonder een vertraging in de respons overgebleven doelgerichte 

acties er niet meer toe doen. Het is niet enkel de respons die vertraagd is maar ook het besluit 

over de respons is vertraagd. Wanneer een jeugdige onvoldoende in staat is responsies te 

inhiberen heeft het een lage controle over zijn of haar impulsen. Een gebrek aan 

impulscontrole, dus een verminderde inhibitie, lijkt een centrale functie voor agressief gedrag 

(Barkley, 2001).  

  Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de directe relatie tussen inhibitie en agressief 

gedrag. Uit onderzoek dat is uitgevoerd bij normaal begaafde jeugdigen blijkt dat executieve 

functies, en met name inhibitie, een belangrijke rol spelen bij agressief gedrag. Uit onderzoek 
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van Hoaken, Shaughnessy en Pihl (2003) blijkt dat een hoge mate van impulsiviteit, dus een 

verminderde inhibitie, agressief gedrag veroorzaakt. Agressieve personen met minder goed 

functionerende executieve functies zijn niet goed in staat impulsief gedrag te inhiberen. Uit 

het onderzoek komt naar voren dat een lage score op de GoNoGo taak gerelateerd is aan 

agressief gedrag. De GoNoGo taak doet een beroep op inhibitie van impulsen. Personen die 

laag scoren op deze taak reageren, in vergelijking met personen die geen moeite hebben met 

het inhiberen van hun impulsen, agressiever op provocatie. De relatie tussen inhibitie en 

impulscontrole blijkt echter specifiek voor niet sociale situaties, zoals testsituaties.  

 Huijbregts, Alison, Warren, De Sonneville & Swaab-Barneveld (2008) hebben met 

hun onderzoek aangetoond dat onder andere oppositionele gedragsstoornis, gedragsstoornis 

en een hoge mate van fysieke agressie in verband worden gebracht met cognitieve 

moeilijkheden, zoals verbale vaardigheden en executieve functies bij normaal begaafde 

jeugdigen. 

 Uit onderzoek van Ellis, Weiss en Lochman (2009) blijkt dat kinderen en jongeren die 

moeite hebben met inhibitie van responsies mogelijk snel reageren op wat zij waarnemen, wat 

kan resulteren in agressief gedrag. Het onvoldoende op kunnen lossen van probleemsituaties 

en de onmogelijkheid consequenties te overzien van hun eigen daden, kan resulteren in 

problemen met responsinhibitie. Dit kan, als gevolg, resulteren in agressief gedrag. De 

onderzoeksresultaten van Ellis, Weiss en Lochman (2009) bevestigen dat de mogelijkheid om 

correct sociaal gedrag te vertonen in verband staat met het inhiberen van ongeschikte 

gedragsresponsies. Wanneer men niet goed in staat is ongeschikte responsies te inhiberen, is 

er sprake van verminderde impulscontrole. Bij een verminderde impulscontrole vertoont een 

persoon eerder agressief gedrag en is het vertonen van correct sociaal gedrag lastiger. 

 Een nadeel van de studies met betrekking tot inhibitie is dat de term inhibitie in 

verschillende onderzoeken op verschillende manieren gedefinieerd en geoperationaliseerd 
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wordt. Studies hebben over het algemeen geen gebruik gemaakt van taken die de 

verschillende ‘vormen’ van inhibitie meten. Het is dus nog niet erg eenduidig wat de rol van 

inhibitie bij probleemgedrag is (Hoaken, Shaughnessy & Pihl, 2003; Barkeley, 2001).  

  Aangenomen wordt, dat een verminderde responsinhibitie en een gebrek aan 

impulscontrole het centrale gebrek is, in onder andere gedragsproblemen en fysieke agressie 

bij normaal begaafde kinderen. Het is echter niet bekend of dit ook geldt voor kinderen met 

een lichte verstandelijke beperking (Huijbregts et al., 2008). 

 Nu we weten wat er met betrekking tot inhibitie bij normaal begaafden speelt, willen 

we ook weten wat er op dit gebied speelt bij jeugdigen met een lichte verstandelijke 

beperking. Hierover is nog niet veel bekend. Wat men weet is dat er een verschil bestaat 

tussen automatisch en reflectief reageren op sociale problemen. Wanneer licht verstandelijk 

beperkte kinderen in een testsituatie direct moeten reageren op een open vraag dan hanteren 

agressieve kinderen vaker agressieve strategieën om problemen op te lossen. Wanneer deze 

kinderen echter reflectief reageren (na het evalueren van verschillende strategieën en het 

kiezen van één van die strategieën) dan kiezen agressieve kinderen eerder pro-sociale 

strategieën. Dit verschil in reactie op sociale problemen lijkt te duiden op gebrek aan 

impulscontrole bij verstandelijk beperkte kinderen. De lage impulscontrole voorspelt agressief 

gedrag bij kinderen met lichte verstandelijke beperking (Van Nieuwenhuijzen, Orobio de 

Castro, Van Aken & Matthys, 2009).  

 

Warmte en betrokkenheid  

Naast de kindfactor inhibitie wordt er in de huidige studie gekeken naar een omgevingsfactor 

die mogelijk van invloed is op agressief probleemgedrag bij kinderen met een lichte 

verstandelijke beperking. De omgevingsfactor die in de huidige studie wordt meegenomen is 

ouderlijke warmte/betrokkenheid. Ouderlijke warmte/betrokkenheid speelt een belangrijke rol 
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in de relatie tussen ouder en kind. Ouderlijke warmte speelt een rol in de ontwikkeling van de 

persoonlijkheid van kinderen. Het helpt kinderen zich veilig genoeg te voelen om hun 

omgeving te ontdekken en zich bewust te worden van hun eigen mogelijkheden. Individuele 

verschillen in gedrag van kinderen kunnen van invloed zijn op de hoeveelheid ouderlijke 

warmte die een kind ontvangt (Carton & Carton, 1998).  

 Shaw, Winslow, Owens, Vondra, Cohn & Bell (1998) noemen in hun artikel een 

theoretisch model van ouderlijke warmte dat er van uit gaat dat opvoeding, die 

gekarakteriseerd wordt door weinig ouderlijke warmte en een gebrek aan steun en 

betrokkenheid, interfereert met de mogelijkheid van het kind om ‘arousal’ te reguleren. Als 

gevolg hiervan is een kind minder goed in staat om de consequenties van zijn of haar daden te 

overzien, wat kan resulteren in problematisch, externaliserend probleemgedrag. Wanneer een 

ouder-kind relatie wordt gekenmerkt door weinig positief ouderlijk gedrag en warmte naar 

een kind toe, en afwijzende ouders het oppositionele en agressieve gedrag van een kind 

bekrachtigen, leert het kind door zich aversief te gedragen, zonder enige confrontatie van de 

ouders, dat dit de enige manier om het afwijzende gedrag van de ouder te stoppen. Op deze 

manier ontstaat er een coërcieve ouder-kind relatie (Patterson, 1982). 

 Er is bij normaal begaafde kinderen veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen 

opvoeding van ouders en agressief gedrag van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat een gebrek 

aan warmte van de moeder positief gerelateerd is aan agressief gedrag bij kinderen.  

Shaw et al. (1998) hebben met hun onderzoek aangetoond dat afwijzing van het kind door de 

moeder de meest consistente voorspeller is van vroeg externaliserend probleemgedrag bij 

normaal begaafde kinderen. Afwijzing door de moeder staat in verband met een slechte 

aanpassing van een kind op verschillende gebieden, en dit gaat samen met een gebrek aan 

warmte, een goede verzorging en met weinig positief gedrag naar het kind toe. Kinderen die 

afgewezen worden door hun moeder en weinig warmte ontvangen ontwikkelen zich, in 
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vergelijking met andere kinderen, vaker als jeugddelinquent en zij vertonen meer agressief 

gedrag en vijandigheid naar anderen toe (Shaw et al.,1998). Het toelaten van het agressieve 

gedrag van de kinderen door de moeder is positief gerelateerd aan het voortbestaan van het 

agressieve gedrag van het kind (Katsurada & Sugawara, 2000). 

 Het ontvangen van ouderlijke warmte draagt bij aan de welwillendheid van kinderen 

en jongeren om boodschappen van ouders te ontvangen met betrekking tot goed moreel 

gedrag. Jeugdigen die weinig ouderlijke betrokkenheid ervaren en weinig warmte ontvangen 

van hun ouders, hebben moeite om morele waarden te internaliseren die nodig zijn voor het 

begrip van de rechten en het welzijn van anderen. Ouderlijke warmte is zodoende erg 

belangrijk voor het ontwikkelen van goed moreel gedrag van jeugdigen (Grusnec & 

Goodnow, in; Shaw et al.,1998).  

 Er is bij jeugdigen met een verstandelijke beperking weinig onderzoek gedaan naar de 

relatie tussen opvoeding van ouders en agressief gedrag van deze kinderen en jongeren. Het is 

in de literatuur niet bekend wat de rol van ouderlijk warmte/betrokkenheid op agressief gedag 

is bij  jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking. 

 

Sekseverschillen agressief gedrag en ouderlijke warmte/betrokkenheid 

In het onderzoek van Shaw et al. (1998) zijn sekseverschillen gevonden tussen jongens en 

meisjes met betrekking tot de relatie tussen responsiviteit en warmte van moeders en vroeg 

externaliserend probleemgedrag. Voor jongens, maar niet voor meisjes, bestaan longitudinale 

relaties tussen responsiviteit van de moeder en vroeg externaliserend probleemgedrag bij het 

kind. Jongens blijken meer gevoelig te zijn voor responsiviteit van hun moeder dan meisjes.  

 Uit onderzoeksresultaten van verschillende onderzoeken komt naar voren dat jongens 

vaker onveilig-gedesoriënteerd gehecht zijn dan meisjes, wat een hoger risico oplevert voor 

het ontstaan van externaliserend probleemgedrag (Carlson, Cicchetti, Barnet & Braunwald; 
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Dowdell- Hommerding, Shaw & Krieger; Lyons-Ruth, Repacholi, McLeod & Silva, in: Shaw 

et al., 1998). Deze resultaten komen overeen met andere onderzoeksdata; verschillen in de 

mate van responsiviteit van de moeder hangt, voor jongens maar niet voor meisjes, samen met 

een groter risico voor vroegtijdig externaliserend probleemgedrag, zoals agressief gedrag. 

  Het is niet bekend welke rol sekse speelt in de relatie tussen ouderlijk 

warmte/betrokkenheid en agressief gedag bij jeugdigen met een lichte verstandelijke 

beperking. 

 

Het huidige onderzoek 

Er is nog weinig bekend over de invloed van kind- en omgevingfactoren op agressief 

probleemgedrag bij jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking. Uit onderzoek blijkt 

dat licht verstandelijk beperkte kinderen en jongeren verschillend reageren op sociale 

problemen en dit lijkt te duiden op een lage impulscontrole, wat voorkomt uit een 

verminderde inhibitie. Verminderde inhibitie, en zodoende een lage impulscontrole, voorspelt 

agressief gedrag bij kinderen met lichte verstandelijke beperking. Het is niet bekend wat de 

relatie is tussen ouderlijke warmte en betrokkenheid en agressief gedrag bij kinderen met een 

lichte verstandelijke beperking.  

 Omdat er weinig bekend is over zowel inhibitie als ouderlijke warmte en 

betrokkenheid op agressief gedrag bij verstandelijk beperkte kinderen, worden deze relaties in 

de huidige studie onderzocht. Uit de literatuur omtrent normaal begaafde kinderen blijkt dat 

inhibitie samenhangt met agressie bij zowel normaal begaafde jeugdigen als bij licht 

verstandelijk beperkten. Bij normaal begaafde kinderen en jongeren zorgt een gebrek aan 

ouderlijke warmte en betrokkenheid voor problemen in zowel de morele ontwikkeling van 

jeugdigen als voor agressief gedrag.  
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De onderzoeksvraag van de huidige studie is;  Wat is het verband tussen zowel kind- als 

ouderfactoren en agressief probleemgedrag bij kinderen met een lichte verstandelijke 

beperking? 

De volgende deelvragen zijn geformuleerd:  

* Wat is het verband / bestaat er een hoofdeffect tussen/voor inhibitie en agressief 

probleemgedrag bij kinderen met een lichte verstandelijke beperking?  

- Verwacht wordt dat er een hoofdeffect bestaat voor inhibitie en agressief probleemgedrag bij 

kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Uit onderzoek bij zowel normaal begaafde 

als licht verstandelijk beperkte jeugdigen blijkt dat verminderde inhibitie samenhangt met een 

lage impulscontrole. Een lage impulscontrole staat in verband met agressief gedrag (Barkley, 

2001; Hoaken, Shaughnessy & Pihl, 2003; Van Nieuwenhuijzen, Orobio de Castro, Van Aken 

& Matthys, 2009; Ellis, Weiss & Lochman, 2009). 

* Wat is het verband / bestaat er een hoofdeffect tussen/ voor ouderlijke betrokkenheid 

(warmte) en agressief probleemgedrag bij kinderen met een lichte verstandelijke beperking? 

- Verwacht wordt dat weinig ouderlijke betrokkenheid en gebrek aan warmte zorgt voor meer 

agressief probleemgedrag bij kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Uit onderzoek 

bij normaal begaafde jeugdigen blijkt deze relatie te bestaan, nog onbekend is of dat voor 

verstandelijk beperkte jeugdigen ook geldt. (Carton & Carton, 1998; Patterson, 1982; 

Katsurada & Sugawara, 2000; Shaw et al. 1998). 

 

  

 

 


