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Inleiding

De Symbol Digit Modalities Test (SDMT) is een instrument voor het screenen op hersenstoornissen bij kinderen
en volwassenen, waarbij betekenisloze geometrische vormen schriftelijk of mondeling omgezet moeten worden
in cijfers. De test is geconstrueerd en ontwikkeld op basis van neuropsychologische beginselen. Het gaat om een
eenvoudige test waar normaal functionerende kinderen en volwassenen geen moeite mee hebben.
Tegenwoordig wordt algemeen aanvaard dat bij de perceptie van getallen en andere betekenisvolle verbale symbolen een andere hersenhelft actief is dan bij de perceptie van non-verbale visuele vormen (Bogen, 1969; Bogen &
Gazzaniga, 1965; Smith, 1972; Sperry, 1974). Ondanks de nog voortdurende controverses over de specifieke locatie
van de betrokken mechanismen in elke hersenhelft, is de heersende opvatting dat naarmate de hersenen zich bij
normale kinderen en volwassenen verder ontwikkelen, de linkerhersenhelft een dominante – zij het niet exclusieve – rol speelt bij het verwerken van taalsymbolen, bij het praten, schrijven en lezen en, in mindere mate, bij het
begrijpen van taal (Campbell, Bogen & Smith, 1981; Smith, 1981; Smith & Sugar, 1975; Teuber, 1974). De rechterhersenhelft speelt een vergelijkbare dominante rol bij de visuele perceptie, bij ruimtelijk-constructionele functies
en bij non-verbaal redeneren. Dat betekent dat het eenvoudige proces van het op papier of mondeling omzetten
van geometrische vormen in cijfers onder meer de efficiëntie van veel uiteenlopende cerebrale mechanismen in
de twee hersenhelften meet. Dit proces meet ook de effectiviteit van de commissuren in de voorhersenen die de
twee hersenhelften verbinden en een integratie mogelijk maken van de verschillende verbale en perceptuele
non-verbale mentale processen die hierbij nodig zijn.
Hoewel het op papier of mondeling vervangen van geometrische vormen door cijfers eenvoudig lijkt, vormt dit
het eindproduct van de integratie van veel complexe neurofysiologische processen die ten grondslag liggen aan
visuele, motorische, spraakgerelateerde en mentale functies. Het is dan ook niet verrassend dat bij kinderen en
volwassenen met een hersenbeschadiging bepaalde cerebrale mechanismen minder efficiënt zijn en/of dat er bij
hen sprake is van een verminderde functionaliteit van het verbindingsweefsel tussen de twee hersenhelften in de
voorhersenen. Die verminderde efficiëntie leidt tot slechtere schriftelijke en mondelinge SDMT prestaties, ondanks
normale of bovengemiddelde IQ’s en de afwezigheid van merkbare stoornissen van de visuele, manueel-motorische of spraakfuncties.
De ontwikkeling van de SDMT als een specifiek diagnostisch en onderzoeksinstrument is gebaseerd op het inzicht
dat substitutietests een zeer sensitieve indicatie lijken te geven van hersenstoornissen bij kinderen en volwassenen. Zelfs bij kinderen en volwassenen met normale of bovengemiddelde scores op gestandaardiseerde intelligentietests hebben de SDMT en andere schriftelijke substitutietests zeer markante en frequente functionele problematiek aangetoond in gevallen van vermoedelijke of bevestigde hersenbeschadiging, minimale hersenstoornis,
afasie, dyslexie en andere leerproblemen.
Bij het SDMT substitutieproces dienen betekenisloze geometrische vormen op papier of mondeling omgezet te
worden in cijfers. Er zijn twee methoden ontwikkeld om de SDMT af te nemen: 1) een schriftelijke versie die individueel of groepsgewijs afgenomen kan worden, en 2) en een mondelinge, individuele versie. Het afnemen van de
SDMT duurt voor elk van de versies ongeveer vijf minuten.
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Aangezien de antwoorden op de SDMT zowel schriftelijk als mondeling kunnen worden gegeven, is het mogelijk
om personen met een manueel-motorische handicap (bijvoorbeeld spastische verlammingen, hemiparesis,
Parkinson, de ziekte van Huntington) met de mondelinge versie te testen.
Bij personen met duidelijke of verborgen spraakstoornissen (bijvoorbeeld stotteren, dysartrie, articulatie- en
stemstoornissen, afasie) blijkt de schriftelijke versie van de SDMT een nuttig instrument om het functioneren van
de cerebrale en perifere sensomotorische mechanismen te meten die een rol spelen bij schriftelijk symboolsubstituties.
Aangezien cijfers universele schriftelijke taalsymbolen zijn, is de SDMT weinig cultuurgebonden en kan de test ook
gebruikt worden bij personen die geen of gebrekkig Nederlands spreken.

