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belangstelling voor het CHC-model van de
intelligentie, waarin gekristalliseerde intelligentie wordt onderscheiden van vloeiende intelligentie. Het is vooral deze laatste vorm waarvan de onderzoeker denkt
dat die het sterkst samenhangt met de executieve functies. Ze gebruikt in haar onderzoek verschillende intelligentietests in
relatie tot executieve maten. Zo begint ze
met de WAIS-III en vindt dat de executieve
taken (BADS, WCST en Stroop) op dezelfde
factor laden als subtests van de Perceptuele Organisatie-index (Matrix redeneren,
Onvolledige tekeningen, Plaatjes ordenen
en Blokpatronen). Dit wordt opgevat als
een bewijs voor de relatie tussen executieve functies en vloeiende intelligentie.
Over de bijdrage van de WAIS-IV is de promovenda wat teleurgesteld omdat die nauwelijks meer vloeiende intelligentie meet
dan de WAIS-III, terwijl dat wel de oorspronkelijke bedoeling was van de ontwikkelaars van de WAIS-IV. Over de bijdrage
van de KAIT, die hoge correlaties liet zien
met (brede) executieve maten uit de CANTAB, was de onderzoeker ronduit enthousiast. De KAIT meet, explicieter dan de
WAIS-III/IV, gekristalliseerde en vloeiende
intelligentie, en vandaar dat er ook hogere
correlaties gevonden worden tussen executieve maten van de CANTAB en vloeiende intelligentieonderdelen van de KAIT.
Dit proefschrift is vooral een gedegen psychometrische studie. Wat de praktiserende klinisch neuropsycholoog hier nu precies aan heeft, is minder duidelijk. Het
besef dat een intelligentietest niet het gehele spectrum van de executieve functies
meet wisten we natuurlijk al. (M.V.)

Symptom validity in clinical
assessments
Brechje Dandachi-FitzGerald, proefschrift,
Universiteit Maastricht, 2017, 168 pp.

In het in dit proefschrift beschreven onderzoek, dat werd uitgevoerd in ziekenhuizen en een GGZ-instelling, staat de symptoomvaliditeit van (neuro)psychologische
onderzoeken centraal. De onderzoeker
toont aan dat zowel onderpresteren op
cognitieve taken als het overrapporteren
van psychische klachten in beide settings
vaak voorkomt. Deze twee vormen van verminderde symptoomvaliditeit blijken
slechts matig met elkaar samen te hangen.
Symptoomvaliditeit is een meerdimensionaal concept en het is, zo stelt de onderzoeker, daarom belangrijk om een symptoomvaliditeitstest (SVT) te gebruiken die
expliciet gericht is op het meten van de
specifieke klachten die door de patiënt
worden gerapporteerd. Uit een andere
studie die in dit proefschrift wordt beschreven blijkt dat de inschatting van de
symptoomvaliditeit die een clinicus maakt
op basis van een anamnesegesprek, onvoldoende is; bij 9% van de patienten waarbij
een voldoende symptoomvaliditeit werd
verwacht door de clinicus, bleek sprake te
zijn van een afwijkende score op ten minste een van de twee afgenomen SVT’s. Andersom presteerde 69% van de patienten
bij wie de clinicus een verminderde symptoomvaliditeit had verwacht, normaal op
de afgenomen SVT’s. Nationaal, maar ook
internationaal is er geen consensus over de
manier waarop clinici hun patiënten voorafgaand aan de afname van het (neuro)psychologisch onderzoek instrueren over
het gebruik van SVT’s, over hoe gehandeld
dient te worden wanneer er afwijkend gescoord wordt op zo’n test en over hoe er
vervolgens gecommuniceerd wordt over de
afwijkende uitkomsten van een SVT. De
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onderzoeker pleit voor concrete richtlijnen voor het gebruik van SVT’s in de klinische praktijk.
Op basis van de resultaten van de in dit
proefschrift beschreven studies raadt de
onderzoeker aan dat meten van de symptoomvaliditeit als standaardonderdeel
wordt opgenomen in een (neuro)psycholo-

gisch onderzoek, ook als er naar het oordeel van de clinicus geen verwachting is tot
onderpresteren of overrapportage van
klachten. Ook wordt aangeraden dat specifieke validiteitsmaten worden ontwikkeld
voor lichamelijke klachten, zoals vermoeidheid en pijn. (C.G.)
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