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Hoofdstuk 17: 
Omgevingseffecten op 
intelligentie (elina margashvili)
 Drie kernkwesties

Reactiebereik:

Omgeving beïnvloedt/bepaalt of en in welke mate een trek tot uiting 
komt

Omgeving bepaalt hoe persoon zal functioneren binnen het genetische 
bepaalde reactiebereik

niet denken dat omgeving een bepaald effect heeft ongeacht de 
genetische component of omgekeerd, gegeven bepaalde genetische 
aanleg heeft de omgeving een bepaald reactiebereik, kans dat leiden 
tot min of meer ontwikkeling binnen die genetische component.

Impact van omgeving dikwijls bestudeerd via vergelijking van 
extreme condities, maar onvoldoende: nood aan meting van 
omgevingskwaliteit ⇒men gaat kijken impact van hongersnood op 
intelligentieontwikkeling. Zo’n studie is belangrijk leert ons veel maar 
niet noodzakelijk genoeg om te begrijpen wat er in de algemene 
populatie gebeurd vb hongersnood komt bij ons niet veel voor, we 
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kunnen dit fenomeen niet aanhalen als verklaring van de normale 
variabiliteit die we hier hebben in onze populatie. DUS wanneer we 
kijken naar dat reactiebereik en factoren in de omgeving die dat 
bereik van intelligentie gaan beïnvloeden is dat ook belangrijk naar 
dingen te kijken in de populatie die je onderzoekt.

Onderscheid tussen proximale en distale oorzaken

Proximale verschillen in omgeving kunnen samenhangen met distale 
genetische verschillen (vb. SES, intellectueel engagement)

We hebben dus correlaties tussen omgevingskenmerken zoals boeken 
en kranten aanwezig is in de (intellectueel uitdagende) omgeving en 
intelligentie van het kind

Proximale variabele is de intellectuele uitdagendheid van de 
omgeving. Het probleem is dat die proximale variabele die duidelijk 
omgevingsvariabele is die duidelijk distale genetische variabele is. 
het zou kunnen zijn dat ouders die zelf genetisch hogere aanleg 
hebben voor intellectueel te functioneren er automatisch voor 
zorgen dat ze stimulerendere omgeving creëren voor hun kinderen. 
Dus de directe aanleiding is de cognitieve stimuleringsgraad van de 
omgeving, maar die wordt dan verklaard door distaal genetisch 
effect. 

Het feit dat we kunnen aantonen dat er omgevingseffecten zijn sluit 
helemaal niet uit dat er genetische effecten zijn. 

vb er is een sterke impact van adoptie op intelligentie en sommige 
zeggen dat dit tegen genetische evidentie hypothese, maar dit klopt 
natuurlijk niet. (zie schema)
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Er is genetisch onderscheid tussen mensen die veel exploreren dus 
hoge exploratietendens hebben en mensen die lage 
exploratietendens hebben.

Mensen die meer exploreren die omgeving meer gaan verkennen 
dat ze cognitief meer ontwikkelen = uitdagingshypothese: als je 
meer uitdagingen opzoekt dan train je je cognitief vermogen 

Stel je hebt 2 soorten omgevingen, een beperkende omgeving 
zeer arme omgeving en een zeer stimulerende, uitdagende, 
bevorderende omgeving. Als we die genetische verschillen goed 
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zouden identificeren op voorhand, mss zouden we 3 niveaus 
vinden van cognitie. 

Lage cognitie: je krijgt wanneer omgeving slecht is, maakt het 
niet uit of je hoge genetische aanleg hebt voor exploreren 

Middelmatige cognitie: combinatie van laag exploreren maar 
een stimulerende omgeving

Hoge cognitie: combinatie van genetische aanleg om veel te 
exploreren en een goede stimulerende omgeving 

Maar dit is niet wat we gaan meten, wat we gaan meten is 2 
omgevingen, en we gaan vergelijken is er een verschil in IQ 
tussen die 2 omgevingen. Ja er is verschil tussen die 2, 
duidelijk evidentie voor omgevingseffect, maar onderliggend 
gaat om combinatie van genetische en omgevingseffecten

Dus alles wat we hier zien de omgevingsimpact op 
intelligentie is GEEN bewijs tegen genetisch perspectief. 
⇒deze fout dat wel zo is wordt vaak gemaakt

Collineariteit

⇒grootste probleem wanneer we omgeving willen onderzoeken hebben 
te maken met multicollinealiteit namelijk omgevngsfactoren die hoog 
gecorreleerd zijn, die tenderen samen voor te komen en dan wordt het 
moeilijk om achterhalen welk aspect in die omgeving precies 
verantwoordelijk is voor effect

Veel omgevingskenmerken hangen samen (vb. SES

probleem want SES is een samengaan van heel aantal factoren, 
welstand, inkomen, opleiding van de ouders, buurt waar je woont, 
hangt ook met kans dat je aan verslavingsproblematiek lijdt, hangt 
samen met kwaliteit van de school waar je naar toe gaan, 
hoeveelheid nood in de omgeving zat vb lood ⇒uitdaging voor 
onderzoek is achterhalen welk van die verschillende aspecten 
verklaren deel van de intelligentie 

Feedbackloops mogelijk ⇒probleem met feedbackloops en die zijn heel 
waarschijnlijk 

iemand die goed doet in lagere school dan gaat die naar hogere 
richting in het middelbaar, dan ga je ook gemakkelijker naar 
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universiteit gaan, men doet het goed en omdat men goed doet krijgt 
het toegang tot meer uitdagende omgevingen

Experimenteel onderzoek dikwijls onmogelijk

we kunnen kleine interventies voeren en ze zullen kleine effecten 
hebben zoals experimenteel onderzoek naar geheugentraining 
waarbij je mensen allerlei taakjes laat doen en kijk je de impact van 
werkgeheugentaken op intelligentie. Maar als maatschappij zijn we 
in de grote experimentele effecten geïnteresseerd en die kunnen we 
niet manipuleren

Alleen statistische controle mogelijk

statistisch onderzoek en zoveel mogelijk met statistische 
controles werken; kijken naar effect van kwaliteit van onderwijs, 
controleren voor inkomen, omgevingsoorzaken op intelligentie 
achterhalen 

We gaan ook gaan kijken naar natuurlijke experimenten, ze zijn 
niet perfect maar er zijn aantal die ons leren over 
omgevingseffecten op intelligentie. 

 Het cohort / Flynn effect �100% omgevingseffect!

Cohort of Flynn effect: grootste effect dat degelijk aantoont dat sterke 
omgevingseffecten zijn op intelligentie ⇒het gaat over het feit dat 
intelligentie van ene generatie na de andere stijgt 

⇒deze 2 founding fathers van intelligentieonderzoek exact 
tegenovergestelde voorspelden dan Flynn effect

R. B. Cattell 1940 intelligentie daalt omwille van genetische effecten 

artikel: in de Westerse samenleving waarschijnlijk de snelste 
achteruitgang was die we historisch hadden gezien ⇒blijkt net 
omgekeerde te zijn

Waarom dacht hij dat? 

Er is een substantiële correlatie tussen SES en intelligentie .30 -.40 
nier zo groot, afhankelijk van de studie, maar als je de laagste en 
hoogste socio-economische klassen met elkaar vergelijkt heb je 
ongeveer verschil in IQ .15 ⇒vrij substantieel 

Er waren heel grote verschillen tussen socio-economische klassen 
en aantal kinderen dat men had, hogere klasse had 2 à 3 kinderen de 
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lagere klasse 6 à 7 kinderen. En men ging er vanuit dat intelligentie 
genetisch bepaald was dus conclusie was duidelijk, lagere klassen 
krijgen veel meer kinderen, die mensen zijn genetisch minder aanleg 
tot intellectueel functioneren dus intelligentie in de populatie moet 
geweldig snel op achteruitgaan 

⇒dit was gangbare overtuiging binnen intelligentieonderzoek, het 
leek logisch 

Tuddenham 1948 checken bij militairen in 1ste en 2de wereldoorlog ⇒ 
stijging met 1 SD

Toont empirisch aan dat het niet klopt

Gekeken naar cognitieve prestaties van rekruten uit 1ste WOI  en 2de 
WOII, die lagen systematisch hoger bij rekruten uit WOII

in WOI waren veel analfabeten, als je die uit gegevens haalt dan wordt 
verschil nog minder groot maar blijft nog altijd bestaan. 

Dus men stelde vast dat er vooruitgang is
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Schaie & Strother 1968 ontikkelingspsychologisch onderzoek; ze 
hebben nagedacht welke design nodig zijn om ontwikkelingseffecten 
aan te tonen; ze hebben aangetoond dat er problemen zijn met:

Problemen met cross-sectioneel design in intelligentieonderzoek

Alle mensen testen op hetzelfde moment

Probleem is met deze design is dat je cohorteffecten verwart 
met leeftijdseffecten, iemand die geboren is voor de WO heeft 
andere kansen gehad in het leven minder scholing, analfabeten 
dus afhankelijk cohort waarin je geboren wordt, werd je 
geconfronteerd met mogelijkheden maar ook met problemen vb 
ziektes Spaanse grip in andere cohorte heb je dat niet mss heeft 
dit cognitieve effecten gehad. 

Dus cross-sectioneel oz is geen geschikt oz als je ontwikkeling 
wil gaan bekeken

Problemen met longitudinaal design

1 cohort longitudinaal opvolgen, maar probleem is dat je altijd 
cohorteffecten hebt, dat cohort in bepaalde tijdsperiode leeft en 
in die bepaalde tijdsperiode kunnen zich bepaalde fenomenen 
omwentelingen voordoen die eigen zijn aan dat cohort en dus 
niets te maken hebben met een algemene psychologische 
wetmatigheid maar die eigen zijn aan cohort. 

vb met de val van de Sovjet unie is ganse economische systeem 
in elkaar gestort en dit was zeer ernstig, de levensverwachting is 
achteruitgegaan. Als je op dat ogenblik 18 jaar was dan had je 
andere ervaringen dan het cohort net voor je kwam

Cohort-sequentieel design �Uit elkaar halen van leeftijds- en 
cohort-effecten 

Combineren van 2 designs: je doet cross-sectioneel oz met 
verschillende cohorten en je volgt die longitudinaal op. Als je 
longitudinaal opvolgt gaan oudere mensen overleden dus aan 
bovenkant gaan mensen wegvallen, die wordt maar ouder en als 
je die ene groep blijft opvolgen dan heb je nog altijd verlies aan 
de bovenkant maar ook verlies aan onderkant. Bij elke afname ga 
je nieuwe mensen zoeken die jonger zijn om zo telkens 
leeftijdsbereik per testafname te hebben. En in deze design heb 
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je voordeel, het leeftijdseffect effecten die to te schrijven zijn aan 
psychologische ontwikkeling die te maken hebben met de leeftijd 
van persoon dat die kan uit elkaar houden, afzonderen van de 
cohorteffecten. 

Seattle Longitudinal Study geworden

Hier heeft men virj snel vastgesteld dat effect dat Tuddenham 
had gevonden klopte

Ze hebben niet gewerkt met g factor maar met meer model van 
Thurnstone met idee dat er meerdere intelligenties zijn, je ziet 
globaal genomen dat effect in dit geval 3 grote factoren van 
intelligentie redeneren, abstract of vloeiende intelligentie, 
spaciale oriëntatie, visueel-ruimtelijk intelligentie, verbale 
betekenis gekristalliseerde intelligentie er is systematisch tendens 
dat die stijgen, effect is het sterkte voor redeneercomponent 
en voor de verbale component lijkt het af te toppen, lijkt niet 
verder te gaan. Maar globaal genomen wist men al in 
ontwikkelingspsychologisch onderzoek begin jaren 70 dat 
intelligentie toenam van ene generatie naar andere. 

Flynneffect: Flynn heeft dit heel sterk gepopulariseerd en deze bevindingen 
heeft laten doordringen in algemene intelligentieonderzoek; filosoof en 
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heeft ook met andere data gewerkt 

Twee designs: dat effect op 2 manieren onderzoeken door gewoon 
naar studies kijken die gepubliceerd waren

twee testen – één cohort: twee testen die je met zelfde cohort 
afneemt, deze design is aanwezig in literatuur omdat testen 
regelmatig worden vernieuwd zoals Wechsler testen, dus je kan 
ouder versie aan een normgroep geven en de nieuwe versie van de 
test aan de normgroep 

Normaal gezien als intelligentie niet op vooruit gaat en 
intelligentie in de populatie stabiel kenmerk is dan zou je moeten 
vinden dat zowel de oude versie als de nieuwe versie het 
gemiddelde 100 is, maar dat is dus typisch wat je niet vindt, wat 
je typisch vindt is dat nieuwe versie gemiddelde 100 is je hebt je 
referentiesteekproef en IQ wordt zo gestandaardiseerd, maar op 
de oude versie die referentiegroep haalt meer dan 100 IQ haalt 
op de nieuwe versie. ⇒ terwijl oude versie 15 jaar geleden zo is 
genormeerd dat die toen een gemiddelde van 100 had, dat is dus 
1 design, je neemt de oude versie en nieuw versie af van zelfde 
groep en je stelt dan vast dat op die oude groep dat men hoger 
scoort hoger IQ haalt dan de nieuwe versie 

één test – verschillende cohorten: 1 test die je opnieuw en opnieuw 
afneemt bij nieuwe cohorten

De data is vooral vanuit het leger

vroeger hadden we dienstplicht, rekruten moesten aanmelden bij 
de dienstplicht en dan worden die 1st uitgebreid fysisch en 
psychisch getest

obv resultaten werden rekruten toegewezen aan bepaalde functie 
in het leger

Oude en nieuwe versie van Wechsler IQ-tests: bij 18 studies 
vergelijkingen in VS een stijging van gemiddeld 4.69 IQ-punten

Ongeveer op 10 à 15 jaar tijd is er gemiddelde stijging van 4.69 IQ
punten

verder gekeken in 14 geïndustrialiseerde landen: tussen 6 en 25 IQ
punten stijging ⇒vb in Frankrijk enorme stijging van IQ

Studies bij verplichte legerdienst: vb. Denenmarken
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Je hebt geboorte data en data waarop ze getest werden 

Ruwescore dat men behaald op percentiel 10, 25, 50 en 75, 90

Wat je systematisch ziet is dat men over de tijd heen hoger scoren 
voor alle percentielen dus een ruwe score ligt hoger

Je ziet dus Flynneffect bij dit design heel duidelijk voordoet, als je 
zelfde test afneemt blijken mensen die later geboren zijn dat die test 
beter te doen

Levert additioneel interessante informatie op, we zien dat effect 
zich sterkste voordoet aan onderkant en aan de bovenkant is er nog 
altijd effect dus die aan percentiel 90 zitten doen het in 1989 beter 
dan diegene die getest werden in 1958 maar het verschil is minder 
groot. ⇒dit laat ons aard van Flyneffect zien, waarschijnlijk heeft dit 
te maken dat mensen die aan onderkant van spectrum zitten door 
allerlei redenen het minder slecht gaan doen, het beter gaan doen
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Wat betekent het effect? wat moeten we hieruit concluderen? 

Het gaat om zeer robuust effect

dit vinden we in verschillende landen met verschillende methoden, 
ook recent cross-cultureel onderzoek waarbij niet alleen gekeken 
wordt naar Westerse geïndustrialiseerde landen maar waarbij men 
onderzocht heeft in niet-geïndustrialiseerde landen heel interessant 
want wat daar uitkomt is dat het effect zich sterker voordoet omdat 
mss daar omgevingsveranderingen veel groter zijn. ⇒vb als groot 
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deel van bevolking ongeletterd is en je voert algemene leerplicht in 
bvb tot 14, gaat groot effect hebben op intelligentie 

Het hangt samen met effecten in het leven

vb 3 generaties geleden die leiden gemiddeld genomen een ander 
leven, vandaag zijn we gemiddeld genomen bezig met intellectuele 
taken, en als je gewoon naar tv-series kijkt zijn ze vandaag 
complexer dan 3 generaties geleden. Vandaag zijn ook mensen 
hoger opgeleid dan toen. Dus verandering in IQ scores maar je ziet 
een gelijkaardige verandering is in reële leven van mensen ⇒hoe 
gaan we dit verklaren? 

Verklaring “test sofistication” alleen beperkte verklaring 

Mensen leren om intelligentietest af leggen, als je meer 
vertrouwd mee bent met materiaal, idee dan ga je beter doen

Het kan dus niet verklaren waarom we dit effect zien! we hebben 
2 argumenten voor 1 als het zou gaan om test sofistication dus 
reden waarom tests beter wordt afgelegd iets is wat niets te 
maken heeft met intelligentie namelijk die test sofistication, dan 
zou je ook moeten verwachten dat dit predictieve validiteit van 
die test naar beneden gaat dat zien we niet! predictieve validiteit 
blijft stabiel ⇒predictieve validiteit daalt niet

effect zet zich door nadat testing erg verspreid was ⇒bel reden 
waarom we dit verwerpen als bel verklaring

dat effect zich ook blijft voordoen waneer mensen of 
maatschappij heel erg vertrouwd wordt met intelligentietest 
vb in VS tests verspreid overel en dus empirische gegevens 
die we vinden kunnen we niet toeschrijven aan test 
sofistication. Veel landen hebben  de test sofistication toch 
zien we dat IQ verder op vooruitgaat 

Niet overal even sterk: niet op alle testen even sterk: vooral niet-
verbaal / g, NAEP-testen stegen niet

Sluit aan bij Schaie & Strother, effect vooral het sterkst is op de niet-
verbale component van intelligentie en veel minder op verbale 
component

in VS National Assessment of Educational Proces-testen waar sterke 
verbale component inzit en die stijgt niet constant, we zien geen 
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systematische stijging over de tijd. 

Heel belangrijk wanneer we verklaring willen vinden, uit sociologische hoek 
werd er gezegd dat verklaring moet gezocht worden in SES omdat we 
economisch vooruitgegaan zijn, SES hangt samen met verbaal IQ, ook met 
niet-verbaal maar meer met verbaal (gekristalliseerde intelligentie) en bij 
Flynneffect is dit omgekeerde, bij Flynneffect hangt meer samen met niet-
verbale dus met de vloeiende intelligentie dan met gekristalliseerde 
intelligentie 

Wat we wel weten is dat we kunnen genetische effecten uitsluiten voor dit 
effect, want als het zou gaan om genetische effecten dan meoten we 
vinden wat de oude psychologen dachten namelijk dat intelligentie op 
achteruit zou gaan, maar we vinden helemaal niet dat dat intelligentere 
ouders dus intelligentere genen doorgeven en daardoor een verandering 
van genenpoel waardoor intelligentere genen aanwezig zijn in genenpoel 
van de populatie, de differentiele fertiliteit werkt dus tegenovergesteld! 
⇒niet toe te schrijven aan genetische effecten (differentiële fertiliteit werkt 
tegenovergesteld)

het effect is er, waarom is niet duidelijk: probleem van multicollineariteit 
van de verklarende factoren ⇒verschillende verklaringen 

vb je zou zeggen dat dit samenhangt met scholing maar scholing hangt 
samen met vaccinaties, kinderziektes die minder voorkomen die minder 
kunnen leiden tot mentale achterstand enzoverder 

 De fysische omgeving 

⇒welke effecten uit omgeving kunnen effect hebben op intelligentie?

Causaliteit lijkt duidelijk, maar ook rekening houden met omgekeerde 
causaliteit

Directe hersentrauma’s 

Effect van blijvende hersenschade afhankelijk van gebied (frontaal-
pariëtaal systeem, hippocampus)

Verschillende hersendelen, hersencircuits hangen samen met 
verschillende aspecten van cognitieve functioneren 

Als hippocampus zwaar beschadigd is dan loopt je retrograde 
amnesie op, want hippocampus speelt bel rol in beslissen welke 
info opgeslagen wordt, bij beschadiging kan geen nieuwe 
informatie meer opslaan 
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Als frontaal-parietaal systeem(bel voor werkgeheugen) 
beschadigd is zal je minder goed zijn op testen voor vloeiende 
intelligentie 

Bij schade van Broca of Wernicke is er effect op verbale 
intelligentie 

Hersentrauma's gemiddeld genomen komen niet veel voor

Effect van hersenschudding ⇒ komen regelmatig voor

Blijkt zo te zijn dat een hersenschudding enerzijds subjectief bij 
de persoon zelf, zelfde leidt tot gevoel van verminderd cognitief 
functioneren na 1 jaar, maar dat gevoel gaat weg, anderzijds blijkt 
wanneer test afgenomen wordt die zwaar verbaal geladen is dat 
je weinig effect ziet

weinig effect op Gc(gecriminaliseerde intelligentie), meer op 
Gf (vloeiende intelligentie), effect op werk-geheugenfuncties 
(convergentie laboratoriumtaken en ervaring naasten)

Het effect is het sterkste bij werkgeheugen dus wanneer 
we werkgeheugen gaan testen, de geheugenfactor van 
werkgeheugen vb bij dual-processing taak zien we ook 
effecten. De grootte effecten in het laboratorium 
correleren met de beoordelingen van familieleden van de 
persoon, dus het zorgt voor dat persoon zelf de indruk 
heeft dat hij niets heeft overgehouden van 
hersenschudding maar omgeving zegt dat het wel zo is 
⇒in labo vinden we dus dat effecten van werkgeheugen 
correleert met de beoordelingen van naaste familie. 

verhoogde kans op Parkinson en Parkinson heeft wel negatief 
effect op cognitief vermogens

Prenatale en babygezondheid

⇒we komen terug bij multicollineariteit, als we kijken naar 
kenmerken van de zwangerschap van wat er gebeurt tijdens de 
geboorte en kort na de geboorte, gecorreleerd met aantal factoren 
vb ondervoeding zal niet veel voorkomen in midden of hogere 
klassen, ze hebben de norm als zwangere vrouw dat je niet drinkt 

Als we kijken naar gewichten dan zien we geen correlatie Bayley’s 
(ontwikkelings)schalen en IQ
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Er is wel correlatie habituatie en IQ op 21 jaar: .32 (.59

Hoe snel is kind verveeld bij nieuw materiaal?

(neurologische plasticiteit)Meten vanaf 6m en dat correleert IQ 
op 21 jaar

Relatie met geboortegewicht ⇒er is duidelijk verband tussen 
geboortegewicht en intelligentie 

Eén studie: .3.5 IQ punten voor elke 100 gr boven de 2500 kg

MAAR probleem van collineariteit met IQ moeder 

blijkt dat moeders die hoger scoren op IQ-schalen dat die 
moeders tenderen zwaardere baby’s te hebben, is het 
effect toe te schrijven aan de baby of toe te schrijven aan 
het feit dat moeder intelligent is? zelfs als we controleren 
voor intelligentie van moeder blijkt het effect bestaan

We hebben evidentie dat effect met gewicht te maken heeft 
omdat effect treedt zelfs op bij EE-tweelingen

Baby’s zullen zelden zelfde wegen, de baby dat zwaarder 
is wat hoger scoort op IQ testen ⇒ geen sterke effecten 
maar ze zijn er wel. Dus meer voedsel krijgen in 
baarmoeder heeft positieve effect op intelligentie 

- 1 SD (standaarddeviatie) voor prematuren (vooral op 
abstract redeneren)

Hier vinden we wel grote effecten. Veel minder te zien op 
verbale IQ testen dan vloeiende IQ testen, dus vloeiende 
intelligentie blijft veel meer beïnvloed te worden door het 
feit dat men te vroeg wordt geboren 

Waarschijnlijk heeft dit met prefrontale gebieden te maken, 
die ontwikkelen nog verder op het einde van 
zwangerschap en die prefrontale gebieden zijn vooral bel 
voor werkgeheugen 

Algemeen oorzaken van geboortegewicht: leeftijd moeder 
(optimaal tussen 25 en 32 ⇒bij jonge moeder en oude 
moeders tenderen baby’s minder te wegen

Voeding ⇒omgevingseffect die duidelijk een verklaring biedt voor 
verschillen tussen mensen maar alleen in bepaalde contexten 
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Als je ondervoed bent zal je waarschijnlijk minder goed cognitief 
functioneren, maar hoelang en hoe groot dat effect is?hoelang blijft 
dat effect verder duren?

Tijdelijke ondervoeding niet noodzakelijk een probleem: natuurlijk 
experiment hongerwinter in Nederland tijdens WOII

Na eind WOII ene deel van het land had toegang tot voedsel en 
andere deel had geen toegang tot voedsel door nazi's. Er waren 
gemiddeld genomen genetisch gezien niet te grote verschillen 
qua gewoontes allemaal gelijkaardig geweest

Na 18 gingen ze kijken dat de rekruten die zich aanmelden bij de 
dienstplicht en heeft men gekeken of er effecten en verschillen 
zijn tussen rekruten die op dat ogenblik nog in de baarmoeder 
zaten en heel weinig calorieën en proteïnen binnen krijg of baby’s 
die net geboren waren, NEEN baby’s die geboren waren tijdens 
de hongerwinter en diegene die aan de bevrijde kant zaten was 
er geen gemiddeld verschil in intelligentie 

Conclusie van onderzoen: korte en intensieve zware 
ondervoeding niet noodzakelijk blijvende negatief effect hebben 
op de intelligentie 

Recent men is teruggaan kijken naar specifieke cohort en blijkt 
dat toch niet zo eenvoudig is, diegene toen geboren zijn of baby 
waren dat die in latere volwassenheid veel meer kans hebben op 
obesitas en allerlei ziekten die daarmee samenhangen. 

Chronische ondervoeding 

Probleem van multicollineariteit: mensen van lagere SES hebben 
vaak minder voedsel, ze worden op andere manie opgevoed, 
minder toegang tot boeken, minder gaan naar schoon enzovoort 
⇒mss is hier andere verklaring voor dan voedsel 

Te kort aan voedsel vooral effect op aandacht, werkgeheugen en 
schoolprestaties

weinig voedsel ⇒geen concentratie ⇒weinig info opslaan

Focus op ijzer- en proteïnetekort: effect van 
proteïnesupplementen het sterkste indien gecombineerd met 
scholing in landelijk Guatemala
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Proteïnerijke voeding leidt tot betere scores op 
intelligentietesten en effect was het sterkste voor kinderen die 
naar school gingen 

2 effecten: effect van de fysische omgeving goed gezond 
eten die toelaat tot mentaal functioneren en stimulerende 
omgeving, combinatie van de 2 het sterkste effect heeft op 
cognitief functioneren 

Geen verklaring voor normale variabiliteit in het Westen

hier zijn weinig kinderen die effectief honger leiden, mss kwaliteit 
van het eten

IQ en borstvoeding: 30 jaar follow-up in Brazilië Victora et al., 
2015)⇒ander aspect van omgeving

Er is een convergerende evidentie dat het effect heeft

Figuur: resultaat van 30 jarige follow-up in Brazilië waarbij men 
gekeken heeft naar het effect van borstvoeding. Hoe langer men 
borstvoeding heeft gekregen, hoe hoger men scoort op 
intelligentietest �Effect lijkt meer te doen aan de bovenkant dan 
aan benedenkant 

Alcoholmisbruik

Alcoholisme ⇒er zijn verschillende vormen van alcoholisme 
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Onderscheid alcoholafhankelijkheid en –misbruik

Beschadiging frontale lobben =abstract en visueel-ruimtelijk 
redeneren, werk-geheugenfuncties en limbisch systeem en 
hippocampus bij extreem misbruik ⇒Korsakoff’s syndroom: er 
worden geen nieuwe herinneringen opgeslagen, wel oudere 
herinneringen ophalen. Als je WISC afneemt zie je dat ze normaal 
functioneren dus je ziet het effect niet op intelligentietests omdat 
we opslagen van nieuwe herinneringen niet meren met 
intelligentietests, maar het effect behoort wel tot 
intelligentieconcept.

 Opnieuw multicolliniere factoren, andere mogelijke verklaringen 
die cognitief effect zouden kunnen verklaren ⇒alcoholisme komt 
niet overal evenveel op

Ook aangetoond bij tweelingenonderzoek dat degelijk om 
alcoholisme gaat

bij eeneiige tweelingen, als de ene alcoholist wordt dat de 
kans bij de andere vergroot maar het is alleen maar een kans. 
Soms kan dat een van de tweelingen alcoholist wordt en 
andere niet, en cognitieve effecten treden alleen op bij 
diegene die alcoholist word, niet bij diegene die niet alcoholist 
wordt.

Extreem gevolg: Foetaal Alcohol Syndroom

gevaarlijk voor baby’s. kinderen die zowel fysisch als mentaal 
beperkt zijn en dat is irreversibel

Sociaal drinken ⇒niet zo onschuldig

Aanwijzingen voor negatieve correlatie met g / Gf

blijkt correlatie te zijn met hoeveelheid alcohol en vooral 
vloeiende intelligentietaken

Collineariteit en feedback

Er is verschil tussen lagere en hogere klasse in hoe er sociaal 
wordt gedronken

Hogere klasse drinken gemiddeld genomen wijn en tijdens het 
eten ⇒alcohol tijdens eten wordt er minder alcohol 
opgenomen in bloed en wijn wordt er trager gedronken 
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Lagere klasse drinken meer bier en gemiddeld genomen 
buiten het eten ⇒veel schadelijker 

Lood in de lucht

cfr. kwikzilver is neurotoxisch ⇒gebruikt voor hoeden, en bekend 
fenomeen dat hoedenmakers veel daarvan echt gek werden, 
hersenen werden aangetast 

loodconcentratie gestegen (sinds prehistorie) van .0016 tot 15 μg/dL 
de voorbije 6000 jaar

Evidentie reeds aanwijzingen gevaar tijdens Romeinse rijk

lood gebruikt als smaakversterker en werd toegevoegd aan wijn. 
Toen waren er al mensen die hierover schrijven en verband zagen 
tussen lood in de wijn en het cognitieve functioneren 

Onderzoek Eidelman via melktanden: correlaties met IQ en klachten 
leerkrachten over impulsief gedrag, effect van 6 à 7 IQ-punten

lood voorkomt niet alleen in bloed, maar ook in beenderen en 
melktanden 

gekeken naar concentratie lood in melktanden bij lagere 
schoolkinderen en cognitieve testen afnemen en gekeken effect 
hoge loodconcentraties op intelligentie. Ook leerkrachten 
gevraagd

Hij vond correlatie tussen loodconcentraties in de melktanden en 
impulsief gedrag bij de kinderen, en hij vond duidelijk effect op 
intelligentie. Hoge loodconcentratie .6 à.7 punten kosten, dus 
kinderen scoren lager

Oz is niet enthousiast onthaald want lood is heel veel gebruikt in 
industrie en ook aanwezig in benzine, het is relatief kostelijk 
proces om die lood uit te halen, uiteindelijk heeft maatschappij 
beslist om lood eruit te halen maar heeft lang geduurd. 
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Dit zijn aanbevolen hoeveelheden of concentraties van lood in 
bloed volgens de huidige normen

Collineariteitsprobleem: studies in Australië en Kosovo vinden na 
controle voor andere variabelen nog altijd effect

Loodconcentratie kwam meer in geïndustrialiseerde omgevingen 
en zat ook in benzine dat hang samen met SES, mensen uit de 
armer zijn hebben meer kans om te wonen in geïndustrialiseerde 
gebied 

Het gaat om lood en niet om SES

Recente meta-analyse: reeds vanaf lage concentraties is er een 
effect

Tussen 2,4 en 10 microgram/dl is er een daling van 3,9 IQ punten 

Tussen 10 en 20 microgram/dl is een additionele daling van 1,9 
punten
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vooral effect op populatieniveau en in niet-Westerse samenlevingen 
⇒in België niet zo veel verschillen meer tussen kinderen door 
loodconcentratie in het bloed

 De sociale omgeving

Problemen

problemen met het meten van de omgeving (vb. SES

probleem is dat SES samenraapsel is van aantal fenomenen en niet 
duidelijk is wat in SES ervoor zorgt dat er effect optreedt 

geen omvattende theorie van de sociale omgeving 

om aan te wijzen welk aspect in die omgeving en waarom een effect 
zal hebben

grote collineariteit van kenmerken van sociale omgeving met zichzelf, 
met genen en met de fysische omgeving

Socio-economische status

Correlatie tussen .30 en .40 met IQ (= 15 IQ-punten tussen hoogste en 
laagste klasse) ⇒obv daarvan claimt dat intelligentie 
omgevingsbepaald is, dat is problematisch omdat het effect 
omgekeerd kan zijn, het kan ook zijn dat mensen intelligenter zijn 
gemiddeld genomen in hogere SES groepen terechtkomen en hiervoor 
hebben we wat evidentie voor

Wat is de causaliteit?

SES ⇒ IQ

maar, IQ in adolescentie voorspelt SES
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Onderzoek waarbij men gekeken heeft naar intelligentie van de 
vader en intelligentie van de zoon dus verschil in intelligentie tussen 
vader en zoon, en gekeken hoe waarschijnlijk is het dat die zoon 
sociale promotie gaat maken of eerder demotie gaat terechtkomen 
in lagere socio-economische klasse als de vader. Er zijn grote 
interindividuele verschillen, maar gemiddeld genomen is de trend 
duidelijk als je IQ lager ligt dan die van je vader dan is de kans 
groter dat je gaat afdalen op socio-economische ladder en als IQ 
van de zoon groter is dan van de vader dan is de kans groot dat je 
stijgt op socio-economische ladder. Dit laat zien dat relatie tussen 
intelligentie en SES ook wel omgekeerd zou kunnen liggen , dat je 
intelligentie mee bepaald waar je terecht komt in SES ladder. Dus 
gewoon het feit correlatie vinden tussen .30 en .40, tussen SES en 
intelligentie is in het geheel geen bewijs voor omgevingsinvloed.

SES hangt samen met ouderlijke genetische constitutie

ook evidentie dat (in VS IQ-testen gebruikt als toegangsproef voor 
hoger onderwijs ⇒hangt samen met SES en intelligentietesten 
causaal effect zullen hebben op wie in de hogere SES terechtkomt. 
Niet intelligentie op zich

Probleem: SES is te omvattend ⇒feit dat we correlaties vinden kunnen 
we moeilijk interpreteren 

Adoptie

⇒diegene die naar genetische impact willen kijken die kijken naar de 
correlatie intelligentie tussen de biologische moeder en adoptiekind
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⇒vanuit omgevingsperspectief kijk je naar verschil in intelligentie

Skodak & Skeels 1949 intelligentie gemeten van biologische moeder 
en intelligentie van adoptiekind en gekeken naar het gemiddelde 

hoger IQ dan te verwachten op basis van IQ moeders (gemiddelde 
108 adoptie kind vs 86 biologische moeder) gemiddeld IQ ligt 
substantieel hoger ligt

Dit is waarschijnlijk overschatting van effect om 2 redenen, we 
weten niet wie de vaders waren mss waren aantal heel intelligent 
maar van andere kant als gemiddelde van de moeder rond .86 
ligt dan is dat moeders die uit lagere SES komen, verschil zal ook 
niet gigantisch geweest zijn. 

Er is ander aspect is regressie naar eht gemiddelde, moeders 
hebben sowieso laag IQ, dus de kans dat de kinderen wat hoger 
IQ hebben is dat wat groter en mss oko een Flynneffect

Duidelijk bewijs dat adoptie duidelijk positief effect heeft op 
intelligentie

maar correlatie met IQ biologische moeder steeg ook (.04 tot .31

Het feit dat we bewijzen hebben omgevingsimpact impact sluit 
niet uit dat er ook een genetische impact is dus ook in die studie 
kan je zien dat er positieve correlatie is tussen  intelligentie van 
de biologische moeder en de intelligentie van adoptiekind, 
duidelijk evidentie voor meer genetische benadering

Vervolgstudie: Minnesota Trans-Racial Adoption study vergelijkbaar 
resultaat (zie Tabel 9.2

Zwarte kinderen geadopteerd door blanke midden en hoge klasse 
gezinnen 

Gekeken naar IQ van biologische ouders, biologische en 
adoptiekinderen en vergelijking gemaakt van zwarte en blanke 
adoptiekinderen, 

en op het eerste tijdsmoment zitten blanken boven de 100 en zwarte 
meer boven 100 zelfd na 10 jaar later blijft het fenomeen is stand 
houden

in VS gemiddeld genomen zwarte kinderen gemiddeld genomen 15 
punten lager scoren hebben gemiddeld IQ van 85 en zwarte 
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adoptiekinderen een gemiddeld IQ hebben bij de tweede meting 98 
⇒opnieuw hogere IQ dan je zou verwachten voor die groep 

Probleem in studies, er is geen informatie over IQ-vader en regressie 
naar gemiddelde (als ouders laag scoren op IQ test dan verwacht je 
sowieso omwille van fenomeen regressie naar gemiddelde dat die 
kinderen toch hoger gaan scoren

Vergelijken geadopteerde vs niet-geadopteerde kinderen uit zelfde 
gezin: 1 sd hoger

Kinderen blijven in lage milieu en andere kinderen worden 
geadopteerd door familie uit betere milieu 

De kinderen die geadopteerd zijn scoren ongeveer 1 
standaarddeviatie hoger dan die kinderen niet worden geadopteerd 

Er is ook een probleem van selectieve plaatsing, kind die uit hogere 
SES komt heeft ook grotere kans om door gezin uit hogere SES te 
adopteren. Dit gaat effect overschatten 

Capron & Duyme 1989 zowel effect SES biologische en adoptie-
ouders �Franse studie waarbij men min of meer onder controle kunnen 
houden

Gekeken naar SES van biologische ouders die kan laag of hoog zijn 
en gekeken naar adoptieouders die kan ook hoog of laag zijn 
waarbij aantallen niet zo groot zijn, 10 kinderen van biologische 
ouders uit hoge SES komen en de adoptie ouders ook, 8 kinderen 
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met biologische ouders uit hogere SES en de adoptieouders it lagere 
SES en zo verder 

 Dan krijg je gebalanceerd design, effect is van de SES 
adoptieouders gemiddelde 111,6 IQ vs 99,1 IQ punten bij de lage SES 
maar we zien ook effect van SES van biologische ouders de meeste 
kinderen zijn heel vroeg geadopteerd dus dit wijst meer op een 
genetisch effect ⇒in deze studie is de effect groter dan 
omgevingseffect, wilt niet zeggen dat we obv deze studie kunnen 
concluderen dat omgeving minder belangrijk is dan genen, het gaat 
om kleine studie. Te kleine studie om uitspraken te doen over 
relatieve effecten 

Wat wel interessant is in deze studie dat ze laat zien dat biologische 
status van de ouders, zelfs na de adoptie nog altijd effect heeft. Dit 
wijst in richting dat SES niet gewoon een omgevingsindicator is 
maar distaal ook waarschijnlijk een genetisch component heeft.

Er is dus complementariteit tussen genetische en 
omgevingsbenadering van adoptiestudies 

wat die adoptie studies gemiddeld genomen laten zien is 1 
standaarddeviatie verschil geadopteerd worden of niet 
geadopteerd worden, een gigantisch verschil 

dus deze studies laten zien dat adoptie, omgeving waarin je 
terecht komt als kind een enorm effect heeft op cognitieve 
ontwikkeling maar sluit niet uit dat genetische component wel is, 
die twee zijn niet tegenstrijdig. Die adoptie studies wanneer men 
kijken naar gemiddelde effecten sluiten niet uit mogelijke 
genetische effecten
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De thuisomgeving

�Wat in de omgeving zorgt voor? hoe is die omgeving uitdagend?

Kenmerken: leesmateriaal, intensiteit en kwaliteit van de interactie met 
ouders, aanmoedigen van nieuwsgierigheid en onafhankelijkheid

Home (schaal) Observation for Measurement of the Environment: 
duidelijke relaties met IQ in VS, de Filippijnen en Kosovo

Home schaal kijkt naar omgevingsaspecten die vrij hoog 
gecorreleerd zijn met intelligentie van de kinderen .60 of meer 

We vinden dit ook in VS, Kosovo, Filippijnen, dus zelfde fenomeen in 
verschillende culturele achtergronden naarmate die omgeving 
cognitief uitdagender is waarbij we directe indicaties hebben van 
cognitieve uitdaging zien we dat kinderen intelligenter zijn.

Als kinderen grootgebracht worden bij hun biologische ouders dan is 
proximale variabele maar distale is wel ook een stukje genetisch 
effect op zitten, want meer intelligente ouders zullen meer 
cognitieve uitdagende situaties creëren voor hun kinderen. 

Adoptieouders die zelfs uit lagere SES komen zijn erg 
geïnteresseerd in die kinderen, die willen met kinderen bezig houden 
en kinderen stimuleren dus cognitief uitdagendere omgeving 
aanbieden 
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Figuur 9.5 Gekeken naar SES en Home schaal vanaf 3 tot 8 jaar 
(onduidelijk patroon tussen leeftijd)

Wat wel interessant dat impact van SES gecontroleerd voor de 
Home schaal dus je controleerd voor stimulerendere uitdagendheid 
van de omgeving of omgekeerd je kijkt naar stimulerende 
uitdagendheid van de omgeving gecontroleerd voor hoge SES. 
⇒uitdagendheid van de omgeving gecontroleerd voor SES dat 
effect altijd groter is dan het effect van SES gecontroleerd voor het 
effect van de uitdagendheid van de omgeving

Dus we kunnen effect toeschrijven aan hoe uitdagend die omgeving 
weleer dan in welk SES milieu wordt dat kind groot in het algemeen

Dus die Home schaal meet echt de proximale variabele van die 
omgeving  

Interventiestudies ⇒kinderen  stimuleren 

Controverse over Head Start programma’s ⇒gebeuren nog steeds 

Oorspronkelijk was idee dat de periode net voor de lagere school 
hee belangrijke periode was, een kritische periode dat intelligentie 
begin vooral te stabiliseren vanaf de lagere school. Correlatie tussen 
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intelligentiemeting begin van de school en op 40 jarige leeftijd zit 
zond .60 .70 blijkt stabiel te zijn. Intelligentie gemeten op kleuter 
leeftijd zit er wat fluctuaties op.

Idee van Head-start programma’s was, net voor het begin van de 
lagere school kinderen uit gedefavoriseerde milieus komen die extra 
stimulering geven. Blijk dat idd kortdurend effect had als je kinderen 
aantal maanden op 5 jarige leeftijd extra stimuleert en je laat ze naar 
de lagere school gaan, in begin doen ze beter maar dat effect 
verdwijnt ongeveer na 3 jaar zie je geen verschil meer tussen 
kinderen die training hebben gehad en kinderen die dat hebben niet 
gehad. 

Er bestaat dus niet zoiets als kritische periode voor cognitieve 
ontwikkeling. 

Meta-analyses: duur van effect afhankelijk van duur en intensiteit van 
interventie ⇒conclusie dat dit soort interventies niet werken vooral 
voor mensen voor rechterzijde van spectrum dus beter afschaffen, 
klopt niet want men vond dat effecten en de duur van effecten in 
verhouding stonden met de intensiteit en duur van interventie, maw 
interventies die langer duren die intensiever zijn blijken grotere effecten 
te geven en blijken langer stand te houden

tot 9 IQ-punten na vijf jaar

ABCDerian project ⇒toont blijvende effecten aan

Effect op IQ daalt met de leeftijd, maar blijft bestaan
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Kinderen in Noord Carolina uit zeer gedefavoriseerde milieus 
zwarte kinderen opgedeeld in controle groep en experimentele 
groep, en kinderen gemiddeld genomen vanaf 4 maanden tot 5 
jaar dagelijks intensief heeft gestimuleerd. Beide groepen krijgen 
ook ondersteuning van voedsel. 

Alleen in experimentele groep werden kinderen verdeeld in 
kleine groepjes 3 4 kinderen en 1 volwassenen gestimuleerd 
in cognitieve ontwikkeling 

Resultaten: op 5 jarige leeftijd begin van de lagere school 
stopt project dit gaat om kinderen waarvan je IQ mag 
verwachten van 85, en beide doen het beter maar in 
experimentele groep zitten ze op ongeveer 89 dus veel beter, 
maar opnieuw zie je effect dat doorheen de tijd het effect van 
die interventie afneemt, blijft wel bestaan. Experimentele 
groep blijft substantieel beter doen dan de controle groep 
maar effect neemt wel af. Op 20 jarige leeftijd die controle 
groep ongeveer op het gemiddelde zit  wat je kan verwachten 
van die groep en experimentele groep 5 punten hoger zit
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Het interessante is dat effect niet op IQ zit maar op studie, 
blijkt dat die kinderen minder uitvallen op school en langer 
blijven studeren. 

Vooral effecten op academische prestaties en sociale en 
gedragsmatige problemen (cfr. TEEP project in Turkije opgestart 
door Chidrem Kaishibashi een van de  founding mother of cross 
cultural psychology 

Obv Amerikaans idee van early enrichment, een project 
gestart niet met kinderen maar met moeders, ze ging moeders 
stimuleren, met experimentele en controle groep waarbij met 
moeders ging regelmatig samenzitten discussiëren over 
allerlei aspecten die te maken hebben met opvoeding, en 
moeders ging stimuleren dat ze boekjes te lezen. Moeder 
gingen stimuleren het exploratiegedrag van hun kinderen 
(peuters en kleuters). In lagere SES wordt exploratie niet 
gestimuleerd. 

Men heeft dit gedurende 20 jaar opgevolgd en blijkt dat er 
relatief klein effect op intelligentiemeting maar vooral 
substantieel effect op scholing, die kinderen doen beter op 
school en die vallen minder uit en hebben meer kans om 
nadien hoger onderwijs te doen. En minder gedragsmatige 
problemen. 

Onderscheid tussen theoretisch en economisch perspectief (projecten 
betalen zichzelf terug op lange termijn)

Discussie in VS dat bij ABCDerian project te duur is, en als 
maatschappij kunnen ze dat niet aan. ⇒klopt dit?

Als we naar België kijken we bewezen het tegendeel. We hebben 
heel vel baby’s die naar de crèche gaan, die worden vanaf heel 
klein heel veel cognitief gestimuleerd. Ook binnen Europa zien we 
evidentie dat kinderen die meer naar kleuterschool gaan doen 
beter in lagere school

TEEP project: investeren in moeders stimuleren en wat brengt zo'n 
project op?

Op korte-termijn brengt dat niets op, maar op langere termijn 
doet dat geweldig winstgevend, want kinderen vallen minder uit 
school en nadien diploma behalen gaan jobs vinden en betaald 
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worden waarbij ze ook belastingen betalen, en zo uit criminaliteit 
blijven, die dragen nadien meer bij tot de maatschappij. 

Dus volgens economische berekeningen dat die 
interventieprogramma's zich dubbel terugbetalen op lange termijn. 

het is dus verstandig om in opleiding, scholing te investeren, niet 
alleen omdat intelligentie op vooruitgaat maar omdat je daardoor 
verzorgd dat kinderen gemiddeld genomen meer en langer 
opgeleid gereken 

Familiegrootte en geboorteorde ⇒controversieel aspect van 
omgevingseffecten

r = -.15 à -.20 (de relatie) tussen familiegrootte en IQ ⇒ en de relatie is 
er, hoe groter de families hoe meer kinderen thuis is hoe lager de 
gemiddelde intelligentie is

vb. NLSY79 National Longitudinal Study of Youth met cohort van 79 
⇒in VS op jongere leeftijd 

IQ ligt wat lager naarmate meer kinderen zijn, de correlatie zit tussen 
-.15 en -.20, hoe meer kinderen hoe lager IQ
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Proximaal / distale dysgenetische effecthypothese: moeders met meer 
kinderen scoren lager op IQ-testen ⇒hoe kunnen we NLSY79 boven 
verklaren?

Proximale verklaring: Het zou proximaal effect kunnen zijn, moeders die 
minder intelligent zijn hebben minder goede genen, geven hun minder 
goede genen door aan kinderen en ze hebben meer kinderen. 

Het is mogelijke verklaring, maar niet de enige verklaring, het is 
gewoon SES effect, naarmate mensen beter verdienen beter 
gezinsinkomen hebben en dat ze minder kinderen willen 

Wanneer moeders minder intelligent zijn heeft het feit gewoon te 
maken dat ze lagere SES komen en omdat ze lagere meer 
kwetsbare omgeving zitten dat ze meer kinderen willen. Als we dit 
op maatschappelijk niveau bekeken dan zien we naarmate een land 
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welstellender wordt daalt de kinderwens. Terwijl genen hetzelfde 
blijven. Dus geen noodzakelijke verklaring 

Distale verklaring: distale effecthypothese namelijk niet alleen geven die 
moeders hun minder goede genen door maar die moeders zorgen als 
ze minder intelligent zijn gaan ze minder stimulerende omgeving 
creëren voor kinderen, en zo gaan kinderen minder intelligent zijn

Omgevingsverklaring

Confluence-model van Zajonc, maar kan relatie tussen familiegrootte en 
IQ niet volledig verklaren

Heeft gekeken naar kinderen en volwassenen in de familie 

Zijn idee is, naarmate meer volwassenen zijn in de familie, zijn er 
meer mensen in de familie die uitdagende omgeving kunnen 
aanbieden en dat zal de intelligentie ontwikkeling bevorderen 

Aspect van zijn model dat bevestigd blijkt: alleenstaande moeders 
hebben kinderen die gemiddeld genomen minder intelligent zijn dan 
wanneer ze niet alleen staan, dus het feit dat maar 1 volwassene in 
het huis is heeft negatief effect op de intelligentie, als 2 mensen 
thuis zijn dan hebben de kinderen gemiddeld genomen een hogere 
intelligentie 

Wat blijkt niet te kloppen met zijn model is als er meer mensen zijn 
thuis dus vb als grootouders nog inwonen dat blijkt geen additioneel 
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positief effect te hebben op intelligentie maar wel alleenstaande zijn 
minder in staat om cognitieve stimulerende omgeving te creëren 

Effect van geboortevolgorde

Blijkt gemiddeld genomen dat de eerstgeborene intelligenter is dan 
de tweede en die is wat intelligenter dan de derde.

Is dit een omgevingseffect of biologisch effect? want we weten als 
je later bent in de rij dan zijn je vader en moeder wat ouder, en 
ouders die wat ouder zijn hebben meer kans op genetische 
afwijkingen vb Down syndroom neemt toe vanaf 35 leeftijd en 
dwerggroei, achondaplasie toe te schrijven aan mannen vanaf 39 
jaar. Dus het feit dat je dat geboortevolgerde effect hebt dat is een 
biologisch fenomeen. 

We hebben duidelijk evidentie dat omgevingsfenomeen is. 
Noorwegen studie: gekeken naar intelligentie bij families met 
verschillende grootte en ook gekeken wat gebeurt er met 
intelligentie wanneer de oudere broer en zus komt overleden

Broer of zus niet overleden dan zie je gewoon volgorde effect de 
oudste scoort het hoogst op intelligentie en 2de scoort wat 
lagen en 3de scoort nog wat lager 

Je bent 2de oudste en je oudste broer of zus overleden dan stijg 
je IQ ongeveer naar niveau van het enige kind

Je bent 3de kind en 2 oudere broers of zussen komen te 
overleden dan dan stijgt de intelligentie zoals bij enig kind

Sterke evidentie dat geboortevolgorde effect een 
omgevingseffect is en dus niet een biologisch effect 

Hoe verklaren? de oudste alles eerst doet, tis de eerste die naar 
school gaan enzovoort,     krijgt meer aandacht van de ouders en 
wordt meer gestimuleerd, er komt nog iets bij naarmate je meer 
kinderen hebt, hoe meer je je aandacht moet ook verdelen, het is 
een algemeen effect hoe meer kinderen hoe lager intelligentie in 
het algemeen 

�Omwille van dit geboortevolgorde effect hebben we duidelijke 
evidentie dat dit effect niet biologisch verklaard worden maar echt een 
omgevingseffect is, obv hiervan weten we dat het familiegrootte effect 
op zijn minst omgevingseffect is, hoe meer kinderen je hebt heb je 
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fenomeen dat elk volgend kind wat lager IQ zal hebben en dus 
gemiddelde intelligentie in die familie of van die kinderen wat lager zal 
liggen. Ten dele is het toe te schrijven aan geboortevolgorde effect en 
daarvan weten we dat het omgevingseffect is. 

SES verklaring ⇒grotere families komen hoe meer voor in lagere SES 
groepen, zijn mensen die minder financieel welstellend zijn, die mss 
financiële problemen hebben die minder goede voedsel kunnen komen 
voor kinderen, minder naar goede scholen sturen enzovoort, dit is 
gewoon een omgevingseffect

 Scholing ⇒wat we doen op school en universiteit is hersenen trainen

⇒scholing heeft positief effect op intelligentie 

Enorme toename van scholing de voorbije eeuw

% naar school op 1519 jarigen 

aantal jaren school
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analfabetisme 

deelname aan hoger onderwijs 

Onderscheid Gc/Gf

scholing heeft meer effect op gekristalliseerde intelligentie dan op 
vloeiende intelligentie. Gekristalliseerde intelligentie is wat we hebben 
geleerd en vloeiende intelligentie meten we hoe met onverwachte 
nieuwe informatie omgaan op moment zelf, en scholing vooral impact 
heeft op wat we leren, wat we geleerd hebben. 

scholing heeft ook impact op vloeiende intelligentie omdat ze ons leert 
omgaan met problemen  . Laatste decennia staat dit centraal dan 
voordien, het idee van 'leren leren' leerlingen leren hoe ze informatie 
best leren, terwijl vroeger was gewoon vanbuiten leren.

Intelligentie als de mogelijkheid om sociaal relevante problemen aan te 
pakken is mede bepaald door scholing

Heeft scholing effect op IQ-scores?

Voor WOII duidelijk effect van scholing

Relatie IQ en niveau van scholing
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mensen die langer gestudeerd hebben hebben hoger IQ. Maar 
oppassen met interpretatie, we weten dat de meting van IQ bij begin 
van de lagere school voorspelt hoelang zal je studeren, causaliteit 
zit omgekeerd het is IQ dat de scholing voorspelt 

Sommige hebben gezegd dat het gewoon SES fenomeen is, als je in 
hogere SES zit dan ga je van thuis uit meer gestimuleerd worden, 
toegang hebben tot allerlei toestanden, ook beter doen in opleiding, 
daarvan weten we dat dit gedeeltelijk verhaal is. 

Interactie tussen IQ en SES op drop-out

in VS oz naar de kans dat je uitvalt uit middelbaar onderwijs obv je 
IQ gecontroleerde voor je SES of obv je SES gegeven je IQ

Het effect van IQ is veel sterker dan SES, kinderen die laag 
scoren 2 standaarddeviaties onder het gemiddelde IQ zitten 
hebben veel meer dan 60% kans om uit te vallen uit het 
onderwijs, en naarmate dat IQ toeneemt de kans is bijna 0. en dat 
effect is veel groter dan SES

Omgekeerd de kans om bachelor diploma te behalen ifv van IQ of 
SES, IQ is groter voorspeller dan SES

Dus die relaties is niet zomaar een relatie van een algemeen SES 
fenomeen, het gaat degelijk over IQ en opleiding (die resultaten 
blijken meer te wijzen naar causaal effect op opleiding veeleer 
dan opleiding op IQ 
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 Studie uit Noorwegen: (dienstplicht in leger) IQ-test op 13 en op 18 jaar 
wanneer ze naar leger moeten, diegenen die verder studeren hebben 
een hoger IQ, zelfs na controle IQ op 13 jaar ⇒we hebben evidentie dat 
opleiding op zich positief effect heeft. 

die leerlingen die gekozen hebben voor zwaardere richtingen hoger 
scoren op IQ testen zelfs gecontroleerd voor een IQ op 13 jarige 
leeftijd 

Winship & Korenman 1997 gemiddeld 2.7 IQ-punten stijgt per extra 
jaar scholing (in vergelijking met kinderen die geen onderwijs volgen)

🛎Scholing op zich heeft duidelijke bijdrage op intelligentie

Hoe heeft scholing dat effect?⇒hoe draagt dat toe?

Kennis en cognitieve vaardigheden

Probleemoplossen los van concrete context ⇒we leren op school 
problemen oplossen los van concrete context, we leren abstract 
denken en we leren dan probleem oplossende manier toepassen op 
verschillende contexten 

Abstract conceptueel denken (alfabetisme) 

Detecteren van patronen in stimuli ⇒bvb veel visueel-ruimtelijke taken 
die komen ook aan bod op school

Rekening houden met feedbackloops tussen IQ en scholing ⇒kinderen die 
hoger IQ hebben meer kans om gestimuleerd te worden om naar school te 
gaan en betere opleiding te doen, en als ze in betere opleiding 
terechtkomen worden ze meer gestimuleerd. Scholing heeft positief effect 
op IQ maar IQ biologische aanleg, genetische aanleg tot cognitief 
functioneren heeft positief effect op scholing en scholing heeft positief 
effect op IQ dus heb je feedbackloops tussen die 2

 Intelligentietraining ⇒kunnen we intelligentie trainen met kortdurende 
interventies?

Vele kortdurende trainingsprogramma’s voor intelligentie op de 
Amerikaanse markt.  ⇒in onze maatschappij kunnen we dit minder 
onderzoeken

Veel oz naar omdat de SAT en ook andere testen hogere 
onderwijsinstellingen gaan allemaal selecteren dus je gaat 
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intelligentietest moeten doen vooraleer je toegelaten wordt in hoger 
onderwijs

gevolg daarvan is dat er heel wat privé-bedrijven gestart om kandidaat 
studenten gaan testen op die testen. Dus hele markt die zich 
bezighoudt met kandidaatsstudenten voor te bereiden voor de SAT

Trainingsprogramma’s voor de SAT

Van training van vaardigheden in hoe de test af te leggen tot leren van 
kennis

Effecten van .10 tot 1 afhankelijk van duur van training ⇒we stellen vast 
dat duidelijk verband is tussen lengte van zo’n training en de scores die 
men haalt op de SAT

trainingen die heel kortdurig zijn hebben klein effect, naarmate die 
training langer duurt heeft men groter effect op de SAT scores ⇒dus 
je kan kandidaat studenten voorbereiden

kortdurende training vooral tricks leren, test sofisticatie hoe maak je 
die test, hoe ga je mee MC-vragen, wat is een goeie strategie bij 
correctie voor raden, dus kortdurende interventies hebben niet 
zozeer effect op de intelligentie maar op de test sofistication 

Maar, vooral toename Gc ⇒naarmate die trainingen langer duren wat ze 
doen is gekristalliseerde intelligentie u kennis doen toenemen vb je gaat 
meer leren over Amerikaanse geschiedenis en je gaat dat op test stukje 
beter antwoorden 

Toename van testspecifieke vaardigheden verhoogt score op test, maar 
is niet gecorreleerd met g 

weinig evidentie voor toename voor vloeiende intelligentie, je leert 
wel veel meer maar het is niet zo dat je die informatie beter te 
verwerken, die testen gewoon beter voorbereiden kandidaat 
studenten op de inhoud van die testen

Gemengde evidentie voor het trainen van Gf (vloeiende intelligentie)

Training van kinderen tussen 7 en 11 jaar in gebruik van telraam 
verhoogt score op RPM in Sudan 

Dit gebeurde bij experimentele conditie (telraam), bij de controle 
conditie gebeurde dat niet
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Men heeft bij begin van de studie zowel de experimentele als de 
controle conditie door RPM afgenomen en dan krijgen ze gedurende 
aantal weken waar ze getraind op gebruik van telraam en op het 
einde van die training opnieuw experimentele en de controle 
conditie getest met de RPM ⇒voor alle leeftijdsgroepen deed de 
experimentele groep beter na die training in vergelijking met de 
controle groep, dus itv generalisering je hebt telraam die niets te 
maken heeft met logisch redeneren of met analoog redeneren, 
inductief redeneren maar je moet wel patronen herkennen en 
aandacht bij te houden en dat blijkt blijkt positief effect te hebben 
op algemene intelligentie op vloeiende intelligentie 

Hunt: Ontwikkeling van schoolprogramma’s met uitdagend intellectueel 
materiaal voor wetenschappen in de VS bleek geen effect te hebben

kinderen werken getraind op abstract redeneren op het vak fysica 
en blijk geen effect. die training had dus geen effect op 
intelligentiescores 

Groot verschil tussen studie in Sudan en van Hunt, in Sudan gaat het 
om leerlingen die helemaal onderaan van de intelligentiecurve zitten 
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waar heel veel ruimte is voor verbetering, Hunt's zijn oz ging om 
leerlingen die al een studie hadden gekozen in middelbaar waar 
fysica werd gegeven dus zit je met groep die ziezo al vrij hoog zit 
op het intelligentiespectrum. Mogelijke verklaring voor ene groep is 
er veel meer ruimte voor verbetering en voor andere groep mss veel 
minder ruimte voor verbetering 

Verwerkingssnelheid (werkgeheugen) is heel trainbaar ⇒werkgeheugen is 
belangrijke mechanisme dat samenhangt met vloeiende intelligentie 

Visuele waarnemingstaak van 200 naar 20 msec

je krijgt telkens een rij van letters en je moet zegen of in letter K 
voorkomt 

blijkt dat je kan mensen trainen van 200 msec naar 20 msec dus 
enorme versnelling, die verwerkingssnelheid kan naar beneden 

We zien zelfde fenomeen bij inspectietijdtaak je moet beoordelen of 
de lijnstukjes even lang zijn of niet en de tijd wordt vermindert en 
vermindert, blijk je kan mensen daarop trainen en ze gaan dat ook 
veel sneller kunnen doen maar we versnellen de tijd maar de 
correlatie met klassieke intelligentie instrument verdwijnt 

Automatiseren van basisprocessen: verandert aard van het proces  
⇒om die processen meer te automatiseren , die processen hangen niet 
meer samen met intelligentie maar creëren die wel meer ruimte om 
andere taken te doen

Dit gebeurt in onderwijs, eerst leer je lezen en nadien lees je om te 
leren, dus in begin leer je lezen letters samen te brengen in woorden 
en woorden die te lezen dat die woorden betekenis hebben. Wat je 
dus leert in onderwijs is dat je leert dat die proces wordt 
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geautomatiseerd, als dat goed geautomatiseerd is heb je niet veel 
tijd voor nodig en kan je lezen om te leren, er is veel ruimte mentale 
ruimte die vrij kan gemaakt worden om iets anders te doen vb leren 
wat je leest ⇒mensen met dyslexie hebben probleem met 
automatisering en die blijven veel tijd en energie steken ontcijferen 
van wat er geschreven staat.

Trainen van werkgeheugen

Jaeggi et al. 2008 verschillende n-terug taken gedurende 1 tot 19 
dagen X X Y Z Z X Y X

telkens reageren wanner er 4 terug dezelfde letter werd aangeboden 

die taak hebben ze van 1 19 dagen aangeboden, getraind, messen 
worden hier beter in, en ze blijken samen te hangen met vloeiende 
intelligentiemetingen

Posner & Rothbart 2007 trainen van visuele aandacht

vb te zeggen van 'in welke richting is visje georiënteerd?' 

Mensen kan je hier ook trainen en naarmate je ze meer traind gaan 
ze correct hebben en blijkt ook positief te correleren met vloeiende 
intelligentiematen

Effect van gaming, zelfs bij wie normaal niet gamet

Gamen is goed voor intelligentie. Gamen blijkt werkgeheugen te 
stimuleren en dat heeft positief effect op abstract redeneren 

 De uitdagingshypothese
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⇒als we dit allemaal samen leggen zien we duidelijk effect van omgeving, 
van scholing in het algemeen en heel gerichte interventies. We kunnen 
gekristalliseerde, vloeiende intelligentie bevorderen vooral via specifieke 
taken aspecten van het werkgeheugen verbeteren. 

Uitdagingshypothese van Hunt = intelligentie ontwikkelt wanneer men 
omgevingsuitdagingen het hoofd probeert te bieden (binnen het 
reactiebereik bepaald door de genen) 

Principes:

 De fysische omgeving beperkt het reactiebereik

als we die verschillende aspecten samennemen van wat we 
vandaag gezien hebben dus zou je kunnen zeggen het fysische 
omgeving het reactiebereik onderdrukt, als je normale voeding 
hebt, geen lood, geen ongeluk waarbij je geen hersenschudding 
hebt enzoverder maar dan kan je gewoon ontwikkelen maar als 
omgekeerd dan zal je reactiebereik ingeperkt worden.

 Gerealiseerde intelligentie ontstaat uit de interactie met de 
sociale omgeving

Home-schaal geeft hoogste correlatie met effectieve 
intelligentie van het kind, dus door in een omgeving terecht te 
komen die heel cognitief stimulerend is gaat die intelligentie zich 
ontwikkelen 

 Persoonlijk engagement met omgeving (effect) bepaalt wat men 
leert uit de interactie (omgeving) 

en ook de keuzes die zelf je maakt, als je in secundaire kiest 
voor een sterkere richting en dat je daar meer inzet zal je 
intelligentie meer ontwikkelen. Niet alleen gewoon bepaalde 
intelligentie bvb oz van Noorwegen op 13 jarige leeftijd maar 
een keuze die je maakt naar een moeilijkere jezelf bloot te 
stellen aan een moeilijkere cognitieve omgeving stimuleert je 
intelligentie 

Speculatieve ideeën

Geloof in de onveranderlijkheid van intelligentie beperkt de 
ontwikkeling ervan
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We hebben evidentie bvb growth orientation idee dat je als mens 
kan ontwikkelen en weten dat positief effecten heeft op hoe mens 
evolueert in een job, mensen dat ze meer gevoel hebben dat ze 
verder kunnen ontwikkelen blijkbaar ontwikkelen ze ook in hun job

Omgekeerd als je gelooft dat intelligentie iets is dat aangeboren is 
dat je niks kan aan doen, de kans is groot dat je mss minder 
intelligent zal worden omdat je dan niet opzoek gaat naar cognitief 
uitdagende situaties

De maatschappij moet uitdagingen aanbieden: de maatschappij is 
complexer geworden

en dat naarmate maatschappij uitdagingen aanbiedt dat mensen 
intelligenter worden

Maatschappij is idd complexer geworden dan 1, 2 generaties terug 
en zeker wanneer aankomt aan cognitieve informatie, als je vandaag 
kijken gewoon naar hoe snel we toegang hebben door cognitieve 
informatie. Maar we zien ook dat veel meer mensen actief 
participeren in kennis

Meta-uitvindingen vooral in maatschappijen die open zijn en in direct 
contact staan met andere maatschappijen Jared Diamond) 



Hoofdstuk 17 Omgevingseffecten op intelligentie (elina margashvili) 45

basisstelling van boek dat maatschappijen die met elkaar in contact 
staan en informatie uitwisselen en die zich beter ontwikkelen, er 
gebeuren meer uitvindingen en mensen kunnen intelligentie ook 
ontwikkelen 

In Westen veel contact is geweest met anderen en hebben heel 
veel kunnen ontwikkelen ↔ Zuid van Afrika sahara en het 
oerwoud zorgde voor dat er moeilijker was dat de informatie kan 
doorstromen en daardoor minder ontwikkeld  

 Wat veroorzaakt het cohorteffect? 

Het cohorteffect is dé evidentie voor het belang van de omgeving: er zijn 
veel verschillende verklaringen te geven

Terugdringen van extreme belastende omgevingen ⇒wat we zien is dat 
er heel veel verklaringen zijn laatste 100 jaar allemaal in dezelfde 
richting hebben gewerkt, namelijk extreem belastende omgeving vb 
lood in omgeving, ziektekiemen die komen minder en minder voor

Algemene scholing ⇒is toegenomen

Daling van familieomvang 

Toegenomen complexiteit van de omgeving ⇒we leven in 
kennismaatschappij

Veel kleine verklaringen die in dezelfde richting wijzen ⇒dit moeten we 
zien als groot Flyneffect. Er zijn aantal verklaringen die allemaal naar 
zelfde richting werken

Clark "succes zit in genen" omgevingseffecten kan niet verklaren ⇒ze 
kunnen veel sterker sterker effect hebben
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