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Indeling

Vraag: 

Hoe doe je onderzoek naar mechanismen met focus op 
executieve functies in een therapeutische context?

Opzet:

+ Overzicht van zelfregulatie en executieve functies

+ Zoektocht naar mechanismen vanuit systeembenadering.



Verantwoording

Weten dat iets effectief is is het goud. 

Weten hoe dat werkt is het platina.

Daardoor:

+ Inzicht waarom niet altijd, bij iedereen iets effectief is.

+ Inzicht hoe je resultaten kunt optimaliseren.



Zelfregulatie en 
executieve 

functies



Focus op zelfregulatie

• Persoonlijke ontwikkeling vergroot vermogen tot 
zelfregulatie => jezelf monitoren, beïnvloeden => met 
andere mensen samenwerken / doelen bereiken.

• Psychische problematiek en (verstoorde / niet goed 
ontwikkelde) zelfregulatie hangen nauw met elkaar 
samen. 



Kern-
processen 
van zelfre-
gulatie



Zelfregu-
latie
bevordert
realisatie
van 
universele
behoeften



Zelfregu-
latie helpt
bij de 
coping met 
stress



Determinan-
ten van 
zelfregulatie  
en ontwikke-
ling
executieve 
functies



Zelfregulatie impliceert executieve
functies

Reductionistische visie op EF richt focus primair op basale 
functies als aandacht, planning, problemen oplossen en 
multitasken.

Barkley (2012) formuleerde veel omvattender theorie over 
EF (EF = ZR), met aandacht voor sociale- en ontwikkelings-
psychologische en antropologische gezichtspunten.

=> NB: van belang voor functioneel herstel!



Zelfregu-
latie
impliceert 
executieve 
functies 
(Barkley) 



Executieve 
functies 
vormen 
basis voor 
menselijke 
capaci-
teiten
(Barkley)



Systeem-
benadering



Mechanismen ontdekken vereist
systeembenadering

• Alles is een systeem of daar een onderdeel van.

• Dit heeft consequenties voor theorievorming en 
empirisch / experimenteel onderzoek.

• Ook hulpverleners, cliënten of patiënten zijn (en vormen 
met elkaar) systemen.



De vier
belangrijk-
ste aspecten
van een
systeem



Kernvragen bij een systeembenadering

• Uit welke onderdelen is het systeem samengesteld?

• Welke relaties bestaan er binnen het systeem en met 
items daarbuiten?

• Wat zijn de kenmerken van de omgeving van het 
systeem?

• Wat zijn de mechanismen van het systeem? <= Moeilijkst



Zoektocht naar 
mechanismen



Wetenschappelijk onderzoek

Inductie (van data => kennis) biedt weinig diepgang / geen 
kennis over mechanismen.

Cruciaal: 

• Ontwikkeling van (systeem van) hypothesen (theorie) op 
basis van beschikbare kennis => experimenten / testen.

• Selecteren van indicatoren (als verschijnselen / processen 
niet direct waarneembaar zijn).



Zoektocht naar mechanismen (1)

A. VERKENNING

Beschrijf de karakteristieken van het systeem (of 
onderdelen daarvan) waar de aandacht op is gericht:

• Wat zijn de kenmerken?

• Waar is het of vindt het plaats?

• Wanneer (tijdstip, periode, fase) treedt het op?



Zoektocht naar mechanismen (2)

B. FUNCTIE-ANALYSE

Analyseer de functies: datgene wat het systeem kan of 
doet:

• Welke functies (processen) vervult het systeem of een 
onderdeel daarvan?

• Waartoe (doel, waarde, functie, effecten) dienen die 
functies?



Zoektocht naar mechanismen (3)

C. MECHANISMEN ONTDEKKEN

Ontdek de mechanismen (onderliggende processen) van 
het verschijnsel en de functies:

• Waardoor / hoe werkt, ontwikkelt of evolueert het 
systeem of een onderdeel daarvan; en heeft het die en 
die kenmerken, vervult het deze functies?

• Eventueel: waarom is het ontstaan?



Van correlaties naar (causale) 
mechanismen

• Zoektocht naar mechanismen is het lastigste maar meest 
vruchtbare deel van de wetenschap.

• Veelal sprake van omgekeerde problemen: je weet de 
uitkomst (bv. symptomen van een ziekte of een 
correlatie), maar waardoor komt dat?



Zoeken naar
correlaties
versus 
onderzoeken
van mecha-
nismen.
A <=> B is 
‘makkelijk’.
A => C => D => B 
is veelal zeer
ingewikkelde
puzzel.



Voorbeeld: 
stress en
leren



Voorbeeld: 
prevalen-
tie Covid-
19



Zelfspraak (een EF) en zelfregulatie

Zelfspraak kan in 1e (ik), 2e (jij) en 3e persoon (hij/zij).
Het effectief hanteren hiervan is een aspect van zelfregulatie.
Onderzoek: 
• Zelfspraak in 2e persoon helpt bij ‘afstand nemen’ => ruimte voor 

beïnvloeden en monitoren gedrag.
• Speelt i.h.b. in angstige situaties en/of als er veel op het spel staat. 
• Zelfspraak in de 2e (of 3e) persoon helpt bij ‘nemen afstand’ van jezelf <= 

voorwaarde voor zelfregulatie. 
• Bij depressie: moeite los te komen van de 1e persoonsvorm (piekeren).



Voorbeeld: 
visueel
persoons-
perspectief
en auto-
biografisch
geheugen.
Ingrediënt voor
vaktherapie?
Ref: H. Irye & P.L.St. Jacques 
(2020) Cortex, 129, 464-475.

3e	versus	1e	visueel	
persoons-
perspec0ef

Verandering	
autobiografische	
herinneringen

Andere	interac0epa-
tronen	hippocampus	

en	neocortex

Versterking	visueel	
perspec0ef	bij	re-

construc0e	verleden

Onderzoek	naar	mechanismen

Zoeken	naar	samenhangen



Voorbeeld: 
leren
omgaan met 
verveling.
Aangrijpings-punt 
voor functioneel
herstel?

Verveling

>	Psychische	gezondheid;	
>	crea5viteit;	

>	nieuwsgierigheid;	
>	nieuwe	doelen	na-
streven;	>	zelfregula5e

<	Dopamine
Ac5vering	default	
mode	network

Onderzoek	naar	mechanismen

Zoeken	naar	samenhangen

Focus	naar	
binnen	gericht

Leren	hiermee	
om	te	gaan



Slotopmerkingen



Conclusies en adviezen (1)

Stelling: effectieve voorzieningen / methoden voor herstel dragen bij 
aan (verbetering van) zelfregulatie / executieve functies, of dat zou zo 
moeten zijn.
Opdracht:
• Inventariseer (en bundel de literatuur) waar en wanneer (onderdelen 

van) interventies gerelateerd zijn aan zelfregulatie / executieve functies 
<= i.h.b. neurowetenschappelijk onderzoek.

• Ontwikkel theorie / hypothesen over dat en waardoor functioneel 
herstel zelfregulatie / executief functioneren beïnvloedt / herstelt / 
verbetert.



Conclusies en adviezen (2)

• Start experimenten om te onderzoeken hoe (i.h.b. door 
specifieke cerebrale mechanismen) dit kan.

• Benut deze kennis om functioneel herstel te innoveren / 
professionals bij te scholen.

• Zoek voor neurowetenschappelijk onderzoek de 
samenwerking op met universiteiten.



Het einde


