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Voorwoord

In 2001 is uitgeverij PITS gestart met de bewerking van drie van oorsprong Amerikaanse tests: een Nederlands-
talige Intelligentietest voor Adolescenten en Volwassenen (KAIT; Mulder, Dekker & Dekker, 2004), een Neuro-
psychologische Screeningstest (K-SNAP; Mulder, Dekker & Dekker, 2005) en de Ruff Figural Fluencytest. Deze 
laatstgenoemde test is samen met een Woord-fluencytest in het onderzoek bij dezelfde proefpersonen afgenomen. 
In deze handleiding zijn de resultaten van het normeringsonderzoek opgenomen en zijn ook gegevens van vier 
patiëntgroepen vermeld. De vijfde test die in het onderzoek is afgenomen, is een aandachtstest: de Cijferdoor-
streeptest (CDT), die deel uitmaakt van de Differentiële Vaardigheden Tests voor Midden en Hoger Niveau (DVMH).

Het normeringsonderzoek is voorspoedig verlopen. In Vlaanderen kon het dankzij de medewerking van Annemie 
Bos van de Thomas More Hogeschool in Antwerpen snel van start. Mevrouw drs. Perdita bij ’t Vuur coördineerde 
de Nederlandse dataverzameling. De onderzoeksgegevens van de totale Nederlandse en Vlaamse normerings-
groep waren in 2004 verzameld. Er zijn ook test-hertest en validiteitsgegevens (KAIT, WAIS-III en K-SNAP) beschik-
baar. Aansluitend hebben gegevensinvoer, controle en dataverwerking plaatsgevonden. Dit alles resulteert in 
de (Nederlandstalige) Woord-fluencytest en de Figuur-fluencytest waarvan de handleiding – inclusief psycho-
metrische gegevens – nu voor u ligt.

Het zal duidelijk zijn dat het in een zo korte tijd ontwikkelen en normeren van een vijftal belangrijke tests op 
grond van gegevens van een representatieve steekproef Nederlanders en Vlamingen, alleen maar mogelijk is 
met enthousiaste en onvoorwaardelijke inzet van veel deskundige betrokkenen. Professor Dr. G. VanderSteene 
(Katholieke Universiteit te Leuven) heeft ons zeer geholpen bij het maken van een vergelijking van de Vlaamse en 
Nederlandse opleidingsniveaus, waardoor we in staat waren de samenstelling van de steekproef te bepalen.

Dankzij de grote inzet, het enthousiasme en doorzettingsvermogen van onze onderzoekscoördinatoren Annemie 
Bos (Hoofdpraktijklector aan de opleiding Gegradueerde Assistent in de Psychologie – met ingang van academie-
jaar 2004-2005 Bachelor Toegepaste Psychologie – aan de Thomas More Hogeschool te Antwerpen), Marjan 
Muyshondt (Gegradueerde Assistent in de Psychologie) en Perdita bij ’t Vuur (psycholoog) zijn in een relatief kort 
tijdsbestek alle data verzameld, gecontroleerd, in een bestand ingevoerd, opnieuw gecontroleerd en eventueel 
gecorrigeerd. Het door Tom Kolkena ontwikkelde programma waarin de onderzoeksgegevens – met diverse con-
troleprocedures – konden worden ingevoerd, is hierbij van grote waarde gebleken.

Wij zijn veel dank verschuldigd aan de 67 proefleiders die de tests hebben afgenomen bij personen in alle wind-
streken van Nederland en Vlaanderen. Het vinden van proefpersonen die aan bepaalde voorwaarden voldoen is 
geen sinecure. Kennissen, vrienden en collega’s van ons, collega’s in het HagaZiekenhuis en de Thomas More 
Hogeschool, kennissen, vrienden en collega’s van de coördinatoren en proefleiders hebben creatief en zeer bereid-
willig mogelijke kandidaten aangedragen. De ‘proefpersonen’ waren daadwerkelijk bereid zich aan een testafname 
te onderwerpen, ze toonden interesse in het onderzoek en waren bereid hun tijd aan dit project te besteden; 
sommigen waren zelfs bereid een hertest of een afname van de WAIS-III te ondergaan. 
De patiënten die toestemming gaven hun resultaten in de handleiding te vermelden zijn we zeer erkentelijk. 
De secretaresses van het HagaZiekenhuis (locatie Leyweg) die bereid waren de testgegevens van de patiënten 
op te zoeken, Marjolein Ober en Marianne Verbruggen, zijn we eveneens dank verschuldigd. 



In alle stadia van het project is zorgvuldig gewerkt teneinde zo betrouwbaar mogelijke tests te ontwikkelen. Alle 
keuzes die bij de samenstelling van de steekproef en bij de dataverwerking zijn gemaakt zijn in deze handleiding 
verantwoord zodat men in ieder geval kennis kan nemen van de motieven en de keuzes die gemaakt zijn. De 
teksten zijn diverse malen gecontroleerd, evenals de integratie van de teksten in de diverse onderdelen. De nauw-
keurigheid heeft steeds voorop gestaan zonder de snelheid uit het oog te verliezen. 

We danken Jan Lammerts voor zijn zeer bruikbare gevraagde en ongevraagde adviezen op vele momenten ge-
durende het hele project. Don Bouwhuis heeft het manuscript kritisch gelezen en van constructief commentaar 
voorzien. Cor Duivenvoorden heeft een flink aandeel gehad in het nauwkeurig invoeren van gegevens.

Wij zijn ervan overtuigd twee kwalitatief hoogwaardige neuropsychologische fluencytests te hebben ontwikkeld 
voor het Nederlandstalige gebied en menen dat beide dankzij de goede normen en de specifieke patiënten-
gegevens een bruikbare en zinvolle aanvulling zijn op het diagnostisch instrumentarium van de (neuro)psycholoog. 
We hopen erin geslaagd te zijn deze overtuiging ook in onze verslaglegging over te dragen. 

Het is mogelijk dat er onduidelijkheden zijn of vragen rijzen. We vertrouwen erop dat u hierover met ons contact 
zult opnemen, zodat we in de gelegenheid zijn in een eventuele volgende editie verbeteringen aan te brengen. 

De Stichting NITPB te Groningen heeft het project met een financiële bijdrage gesteund. Met de Thomas More 
Hogeschool te Antwerpen was een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Januari 2006,

Jacqueline Mulder
Peter Dekker
Riet Dekker

In 2014 zijn de Woord-fluencytest en de Figuur-fluencytest opnieuw uitgegeven door Hogrefe Uitgevers. Inhou-
delijk zijn de tests ongewijzigd gebleven. Het enige dat is veranderd is de vormgeving om het gebruiksgemak nog 
meer te vergroten. 
Voor de Figuur-fluencytest is er een apart te verkrijgen patronenboekje gekomen. Ook zijn er nu twee losse 
instructiekaarten verkrijgbaar: de instructiekaart voor afname van de WFT en de instructiekaart voor afname van 
de FFT. De vormgeving van de scoreformulieren zijn ook aangepast, maar inhoudelijk hetzelfde gebleven. Deze 
kleine wijzigingen in de materialen hebben ook geleid tot kleine wijzigingen in de handleiding. In het hoofdstuk 
over de afname en scoring van de tests zijn de teksten zo aangepast dat deze overeenkomen met de nieuwe 
materialen. Bovendien zijn er in de handleidng enkele andere kleine onvolkomenheden aangepast.

Augustus 2014,

Hogrefe Uitgevers
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1 Theoretische achtergrond

In deze handleiding worden twee zogenaamde fluencytests1 beschreven. Dit zijn tests waarmee de vloeiende of 
continue productie van een bepaald type responsen wordt gemeten. Als men vloeiend en moeiteloos verschillende 
responsen produceert is er geen cognitief (deel)probleem. 
De verbale variant van deze taak is een woordproductietest waarbij de cliënt2 zoveel mogelijk verschillende woorden 
uit een bepaalde semantische categorie moet opnoemen. Deze test wordt in deze handleiding Woord-fluencytest 
(WFT) genoemd. 
De tweede test die in deze handleiding beschreven wordt, is een niet-verbale test die ontwikkeld is door Ronald 
Ruff (1996) en in de Verenigde Staten gepubliceerd is onder de naam Ruff Figural Fluency Test. 
Bij deze test moet de cliënt zoveel mogelijk verschillende patronen tekenen door stippen met elkaar te verbinden. 
Deze test wordt verder de Figuur-fluencytest (FFT) genoemd.
De WFT en de FFT worden in één handleiding beschreven omdat ze als overeenkomstige taken beschouwd worden. 
Ze zijn bovendien tegelijkertijd genormeerd en gevalideerd op data van dezelfde normgroep en patiëntengroepen. 
Hierdoor kunnen de psychometrische eigenschappen en diagnostische bruikbaarheid bij klinische groepen direct 
vergeleken worden. 

Omdat naast deze twee tests de Nederlandstalige Kaufman – Intelligentietest voor Adolescenten en Volwassenen 
(KAITNL; Mulder, Dekker & Dekker, 2004; Kaufman & Kaufman, 1993), de Nederlandstalige WAIS-IIINL (Wechsler, 
2000) en de Nederlandstalige Kaufman – Neuropsychologische Screening test (K-SNAPNL; Mulder, Dekker & Dekker, 
2005; Kaufman & Kaufman, 1994) zijn afgenomen, kon de samenhang met fluid en crystallized intelligentie zoals 
gemeten met de KAITNL, verbaal en performaal IQ (WAIS-IIINL), aandacht en concentratie, werkgeheugen, visuele 
perceptie en formeel-operationeel redeneervermogen (K-SNAPNL) onderzocht worden.

In dit hoofdstuk worden de theoretische achtergronden van beide tests besproken alsmede de eisen die beide aan 
het cognitief functioneren stellen. Ook worden de resultaten van neuropsychologische studies bij specifieke groe-
pen neurologische en psychiatrische patiënten beschreven. In hoofdstuk 2 komen de gebruikerskwalificaties, de 
afnameprocedure, de berekening van de scores en de betekenis ervan aan de orde. Het hoofdstuk wordt afgeslo-
ten met drie illustratieve casussen waarin de WFT, FFT, KAITNL en andere neuropsychologische tests zijn toegepast. 
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de opzet van het normerings- en valideringsonderzoek evenals op de constructie-
procedure voor de normen van beide tests. De resultaten van het onderzoek naar de verschillende aspecten van de 
betrouwbaarheid en validiteit van beide tests worden in hoofdstuk 4 beschreven. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan 
op de testresultaten van vier groepen neurologische patiënten.  

1 Deze Engelse term is gehandhaafd omdat er geen goed Nederlands equivalent voorhanden is.
2 Met de algemene term ‘cliënt’ worden alle onderzochte personen bedoeld, ongeacht het geslacht of de status (scholier, patiënt, 
 of anderszins). Lees waar gewenst ‘zij’ en ‘haar’ waar de mannelijke verwijzing ‘hij’ en ‘hem’ wordt gebruikt.



� WFT & FFT handleiding

1.1 Cognitieve processen bij fluencytests
Fluencytests maken reeds lang deel uit van psychologische testbatterijen. Thurstone (1938) nam een schriftelijke 
fluencytest op in zijn intelligentietestbatterij, de Primary Mental Abilities Test. Hij liet mensen zoveel mogelijk 
woorden opschrijven die met een bepaalde letter begonnen. Hij beschouwde deze taak als een goede maat voor 
fluid intelligentie3. Dit type intelligentie betreft het vermogen nieuwe problemen snel te doorzien en op te lossen. 
Het betreft zowel verbale als niet-verbale problemen.

Carroll publiceerde in 1993 Human Cognitive Abilities; a survey of factor-analytic studies. In dit boek stelt hij een 
structure of cognitive abilities voor: het drie-stratum model van intelligentie. Dit intelligentiemodel wordt inmiddels 
breed geaccepteerd. In De Zeeuw, Dekker en Resing (2004) wordt het model uitgebreid besproken.
Op het hoogste niveau – Stratum III – staat g, ofwel general intelligence. Op het middenniveau – Stratum II – onder-
scheidt Carroll acht factoren. De belangrijkste twee zijn fluid en crystallized intelligence. De volgende factoren zijn: 
General Memory and Learning, Broad Visual Perception, Broad Auditory Perception, Broad Retrieval Ability, Broad 
Cognitive Speediness en Processing Speed. Tot de 7e factor Broad Retrieval Ability rekent Carroll op Stratum I-niveau 
de volgende vaardigheden: Ideational Fluency, Naming Facility, Associational Fluency, Expressional Fluency, Word 
Fluency, Sensitivity to Problems, Figural Fluency en Figural Flexibility. Snelheid van informatieverwerking speelt in 
al deze taken een rol. 
Carroll stelt dat het gemeenschappelijke van deze Broad Retrieval Ability ‘het produceren van ideeën met behulp 
van taal of op een andere wijze’ is. Het gaat om fluency of creatieve vaardigheden en deze corresponderen met 
divergente productie vaardigheden in het model van Guilford (1967). Kenmerkend voor dergelijke taken is dat de 
opdracht relatief ongestructureerd is; de cliënt moet zoveel mogelijk responsen genereren die aan de eisen vol-
doen (p. 394). 

In de neuropsychologische literatuur worden de resultaten van fluencytests niet zozeer als maat voor intelligentie 
opgevat, maar als maat voor executieve functies. Er is immers een efficiënte strategie nodig om zoveel mogelijk 
verschillende voorbeelden te bedenken die alle voldoen aan de opdracht. Het bedenken en uitvoeren van een 
dergelijke planningsstrategie wordt tot de executieve functies gerekend. 

Ook in Nederlandstalige intelligentietests maken woord-fluencytests deel uit van de testbatterij, bijvoorbeeld in 
de Groninger Intelligentie Test (GIT-2; Luteijn & Van der Ploeg, 1982; Luteijn & Barelds, 2004) en de Revisie Amster-
damse Intelligentietest voor Kinderen (RAKIT; Bleichrodt, Drenth, Zaal & Resing, 1984). 

Ten behoeve van de diagnostiek worden twee typen woord-fluencytests veelvuldig gebruikt. Bij de semantische 
variant moet de cliënt zoveel mogelijk woorden uit een semantische categorie opnoemen zoals dieren, groente, 
beroepen, voornamen, kledingstukken, meubels, huishoudelijke artikelen, supermarktartikelen, voertuigen, 
muziekinstrumenten. Carroll (1993) noemt dit associational fluency. Bij de tweede variant moet de cliënt zoveel 
mogelijk woorden opnoemen die met een bepaalde letter beginnen. In de Angelsaksische literatuur worden hier-
voor meestal de letters F, A en S gebruikt. Carroll noemt dit word fluency. maar wij verwijzen er naar als letter-
fluency om verwarring te voorkomen.

Figuur-fluencytests worden beschouwd als een niet-verbaal equivalent van de woord-fluencytest (Carroll, 1993; 
Jones-Gotman & Milner, 1977; Lee, Strauss, Loring, McCloskey, Haworth & Lehman, 1997; Ruff, 1996; Ruff, Allen, 
Farrow, Niemann & Wylie, 1994; Ruff, Evans & Marshall, 1986; Tucha, Smely & Lange, 1999). De opdrachten in 
figuur-fluencytests kunnen nogal verschillen. Bijvoorbeeld, teken zoveel mogelijk verschillende versieringen op 
alledaagse voorwerpen, maak zoveel mogelijk verschillende versieringen bij steeds eenzelfde patroon van lijnen, 
voeg figurale details toe aan steeds dezelfde basisafbeelding zodat er een variëteit van herkenbare objecten tot 
stand komt (Carroll, 1993). Daarnaast onderscheidt Carroll Figural Flexibility taken. De opdracht kan dan bijvoor-
beeld zijn om te laten zien op welke verschillende manieren kleine dozen in een grote container kunnen worden 
gestapeld. Het aantal verschillende oplossingen wordt dan geteld (p. 437). 
De Ruff Figural Fluency Test vereist dat men in stippenpatronen (met eventueel afleidende figurale informatie op 
de achtergrond) unieke patronen maakt door stippen te verbinden. Er moeten twee of meer stippen worden ver-



bonden door rechte lijnen (zie verder hoofdstuk 2). Deze opdracht kan tot zowel de Figural Flexibility taken als de 
Figural Fluency taken gerekend worden (Carroll, 1993).
 
Voor alle drie fluency taken geldt dat men een beperkte tijd per opgave krijgt. Men moet bijvoorbeeld in één 
minuut dieren opnoemen of stippen verbinden. Ook voor de tweede opdracht van de test krijgt men één minuut, 
enzovoort.

1.1.1	 Semantische-fluencytests
Bij het uitvoeren van woord- en letter-fluency taken moet een persoon systematisch en planmatig het lexicon 
– of woordgeheugen – afzoeken om continu nieuwe woorden te kunnen genereren. Dit proces wordt aangeduid 
met word retrieval. Hierbij spelen het semantisch geheugen en de taal een rol (Baldo, Shinamura, Delis, Kramer 
& Kaplan, 2001; Bouma, Mulder, Lindeboom, 1996; Cerhan, Ivnik, Smith, Tangalos, Petersen & Boeve, 2002; Deel-
man, Liebrand, Koning-Haanstra & Van de Burg, 1987; Goodglass & Kaplan, 1983a en b; Henry & Crawford, 2004a; 
Henry, Crawford & Philips, 2005; Lezak, Howieson & Loring, 2005; Ratcliff, Ganguli, Chandra, Sharma, Bell, Seaberg 
& Pandav,1998; Snowden, Neary & Mann, 1996). 
De uitvoering van een woord-fluency taak vereist dat men kan starten met de taak, een zoekstrategie kan toepas-
sen en over een intact woord- en semantisch geheugen beschikt. Bovendien moet men de bedachte woorden 
kritisch evalueren. Er moet immers voorkomen worden dat men woorden noemt die niet aan de voorwaarden 
voldoen of die al eerder gezegd zijn. Dit impliceert dat zowel het oordeelsvermogen als het werkgeheugen intact 
moeten zijn en dat men in staat moet zijn om responsen te onderdrukken (Butler, Rorsman, Hill & Tuma, 1993; 
Henry & Crawford, 2004a; Perret, 1974; Rosser & Hodges, 1994; Snowden et al., 1996). Per opdracht krijgt men 
beperkte tijd, dus is het resultaat ook afhankelijk van de snelheid van werken. 

1.1.2	 Semantisch	geheugen
Semantisch geheugen is gedefinieerd als de lange termijn geheugenstructuur die te maken heeft met het toewij-
zen van betekenissen aan woorden, objecten en situaties (Quillian, 1968; Spinnler, 1999). Het betreft zakelijke/
feitelijke informatie en het concept staat tegenover episodisch geheugen (Tulving, 1972). Het semantisch geheu-
gen geeft onze kennistoestand aan en is een georganiseerd netwerk van lange termijn geheugensporen, die in 
toenemende mate verder uitgekristalliseerd worden (dat wil zeggen, steeds minder aanpasbaar worden in de loop 
der jaren). De geheugensporen staan met elkaar in verband en vormen daardoor kennissystemen. Het opbouwen 
van deze steeds fijnmaziger en rijker wordende archieven begint in de eerste levensjaren. Het karakteriseren van 
kennis en de toenemende uitbreiding en aanpassing in abstracte systemen zorgen ervoor dat het semantisch ge-
heugen relatief universeel is, of met andere woorden, semantische kennis wordt gedeeld door personen uit een 
bepaalde maatschappij, tijdspanne, historische periode, geografisch gebied, etc. De kennis die men zich herinnert 
is deel van een algemeen, gezamenlijk kennisbestand. Uit deze omschrijving wordt tevens de verwantschap 
duidelijk met het begrip crystallized intelligentie. Het semantisch geheugen is een systeem dat van cruciaal belang 
is voor het interpreteren van de omgeving en het reguleren van gedrag door beschikbare kennis te hulp te roepen 
(Spinnler, 1999). 

In het semantisch geheugen zijn onder andere de elementen of woorden uit een semantische categorie vastgelegd. 
Als men weet wat een dier is en wat een beroep is, kan men soorten dieren en soorten beroepen (of kleding-
stukken, gereedschappen, etenswaren, vervoermiddelen, enzovoort) noemen. Men beschikt dan over kennis be-
treffende die bepaalde semantische categorie (Baldo et al., 2001; Cerhan et al., 2002; Henry & Crawford, 2004b; 
Henry & Crawford, 2005; Ravdin, Katzen, Agrawal, & Relkin, 2003; Warrington, 1995). 
De kennis in dit geheugen is sterk verbaal doordat men eigenschappen en kenmerken van de elementen van een 
bepaalde categorie in woorden codeert (Henry & Crawford, 2004a; Hodges, Patterson, Oxbury & Funnell, 1992; 
Snowden, Goulden & Neary, 1989; Warrington, 1995). Bijvoorbeeld een poes is een dier, dat men als huisdier kan 
houden. Een poes is een klein dier, dat vier poten en een staart heeft, twee oren, snorharen, en een vacht en het 
wordt tot de katachtigen gerekend. Alle cursieve elementen in dit voorbeeld zijn semantische classificaties. Alle 
objecten op de wereld kunnen op deze wijze beschreven en in categorieën ingedeeld worden. 
Er zijn veel aanwijzingen dat deze semantische kennis wordt opgeslagen in de temporale gebieden van de cortex 
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(Butters, Granholm, Salmon, Grant & Wolfe, 1987; Cerhan et al., 2002; Henry & Crawford, 2004a en b; Henry et al., 
2005; Martin & Chao, 2001; Ravdin et al., 2003; Rosser & Hodges, 1994; Snowden et al., 1996).

1.1.3	 Semantische-fluency	en	letter-fluency
Diverse onderzoekers hebben erop gewezen dat de semantische-fluencytest en de letter-fluencytest geen vol-
ledig identieke taken zijn. De letter-fluencytest doet slechts een gering beroep op semantisch geheugen, terwijl 
de semantische-fluencytest er een sterk beroep op doet. Het systematisch afzoeken van het woordlexicon en de 
spraakklankanalyse vormen daarentegen een veel belangrijker component bij de letter-fluencytest (Baldo et al., 
2001; Carroll, 1993; Cerhan et al., 2002; Henry & Crawford, 2005; Ravdin et al., 2003; Ratcliff et al., 1998; Tucha et 
al., 1999). 
Bij gezonde personen is gevonden dat het aantal goede antwoorden bij de semantische-fluencytest groter is dan 
bij de letter-fluencytest (Crowe, 1998; Monsch, Bondi, Butters, Salmon, Katzman, & Thal, 1992; Mathanurath, 
George, Cherian, Alexander, Sarma & Sarma, 2003; Ratcliff, et al., 1998). Rosser en Hodges (1994) suggereren dat 
zoekstrategieën met semantische cues sneller en effectiever zijn dan fonologische strategieën, waardoor de woord-
productie bij de semantische-fluencytest groter is dan bij de letter-fluencytest. In tabel 1.1 zijn de belangrijkste 
cognitieve processen die een rol spelen bij het uitvoeren van fluencytests samengevat. 

Tabel 1.1  Cognitieve processen bij beide typen verbale fluencytests waarbij men beperkte tijd per opdracht heeft.

Semantische-fluency/Woord-fluencytest Letter-fluencytest

Taak initiëren Taak initiëren
Strategie bedenken Strategie bedenken
Lexicon raadplegen Lexicon raadplegen
Semantisch geheugen Fonologische analyse
Respons evalueren Respons evalueren
Werkgeheugen Werkgeheugen
Responsonderdrukking Responsonderdrukking

1.1.4		 Verbale	en	figurale	fluency
De Figuur-fluencytest is in een aantal opzichten sterk vergelijkbaar met de verbale variant. Zo moet men starten 
met de taak en een strategie toepassen die ertoe leidt dat men veel verschillende figuren tekent. Men moet 
kritisch evalueren of de verbinding die men wil tekenen al eerder is getekend en indien het patroon al eerder 
voorkomt moet men in staat zijn nieuwe, ervan afwijkende responsen te genereren. Soms is een systematische 
strategie zichtbaar (zie hoofstuk 2). Snelheid van werken is ook in deze taak essentieel voor het behaalde resultaat. 
Er zijn echter ook belangrijke verschillen met de Woord-fluencytest. De Figuur-fluencytest doet een minimaal be-
roep op semantisch geheugen en expressieve taalfuncties. Dit neemt niet weg dat er wel een goed taalbegrip is 
vereist om de instructies te begrijpen. Het is mogelijk dat cliënten verbale mediatie toepassen, bijvoorbeeld bij het 
tellen van stippen (Baldo et al., 2001; Ruff et al., 1994). Daarentegen doet de Figuur-fluencytest een sterk beroep 
op de fijne (schrijf)motoriek: men moet rechte lijnen kunnen trekken en een goede oog-handcoördinatie hebben. 
In de tweede plaats wordt bij de Figuur-fluencytest – zoals door Ruff ontworpen – een beroep gedaan op visuele 
perceptie en op selectieve aandacht (Ruff, 1996). Men moet de stippenpatronen kunnen waarnemen evenals de 
figuren die men zelf getekend heeft, en men mag zich niet laten afleiden door de irrelevante stimuli (de ruiten bij 
onderdeel 2 en de achtergrondlijnen bij onderdeel 3). Voorts zijn er aanwijzingen dat strategie en planning een 
grotere rol spelen bij de Figuur-fluencytest dan bij de Woord-fluencytest. Bij de Woord-fluencytest moeten ge-
leerde elementen (dieren, meubels, fruit, beroepen) uit het geheugen worden gereproduceerd, terwijl dat bij de 
Figuur-fluencytest veel minder mogelijk is. Men moet bij deze taak nieuwe figuren bedenken die voldoen aan de 
voorwaarden, en kan minder terugvallen op verworven kennis. In tabel 1.2 zijn de cognitieve processen waarop een 
beroep wordt gedaan bij de Figuur-fluencytest samengevat. In afbeelding 1.1 zijn de stimuli van de Figuur-fluency-
test afgebeeld (deze komen exact overeen met die van de oorspronkelijke versie van Ruff). 



Tabel 1.2  Cognitieve processen waarop een beroep wordt gedaan bij de Figuur-fluencytest van Ruff.

Figuur-fluencytest

Taak initiëren
Strategie bedenken
Visuele perceptie
Selectieve aandacht
(Schrijf)motoriek
Respons evalueren
Werkgeheugen
Responsonderdrukking 

Figuur 1.1  Stimuli van de Figuur-fluencytest, onderdeel 1 - 5.

1.2 Cognitieve stoornissen bij fluencytests
Het vloeiend en moeiteloos opnoemen van verschillende woorden uit de juiste semantische categorie duidt op 
intact cognitief functioneren. Haperingen en pauzes, herhalingen van al genoemde woorden en niet-passende 
responsen (woorden uit een andere categorie, associaties of woorden die geen verband hebben met de opdracht) 
duiden op stoornissen (Ruff, et al., 1986; Rosser & Hodges, 1994; Snowden et al., 1996). 
Zo ook bij de figurale variant. Een vlotte en moeiteloze productie van veel verschillende figuren duidt op normaal 
functioneren. Soms is een systematische strategie zichtbaar. Haperingen en pauzes, herhalingen en niet-passende 
responsen (patronen die niet aan de voorwaarden voldoen) wijzen eveneens op stoornissen.

1.2.1		 Stoornissen	bij	semantische-fluencytest	en	letter-fluencytests
Uit studies bij patiënten met hersenaandoeningen is duidelijk geworden dat zich verschillende typen stoornissen 
bij het uitvoeren van semantische-fluencytests kunnen voordoen (Baldo, et al., 2001; Rosser & Hodges, 1994). Als 
bij de cliënt het initiatief tot spreken sterk verminderd is (dynamische afasie) worden er niet zozeer kwalitatief 
afwijkende responsen geproduceerd, maar is het aantal geproduceerde woorden zeer gering (Jones-Gotman & 
Millner, 1977; Tucha, et al., 1999). 
Een cliënt kan vastlopen omdat hij niet in staat is een efficiënte strategie te bedenken of moeite heeft op gang te 
komen (initiatiefase). Het bedenken en uitvoeren van een goede strategie vereist een goed planningsvermogen. 
Deze executieve functies (zie paragraaf 1.1) zijn in verband gebracht met functies van de prefrontale cortex (Baldo 
et al., 2001; Cerhan, et al., 2002; Henry & Crawford, 2004a; Henry & Crawford, 2005; Lezak et al., 2005; Ravdin, et 
al., 2003; Rosser & Hodges, 1994; Ruff, 1986; Snowden et al., 1996). Bijvoorbeeld bij het bedenken van dieren kan 
men het zoekproces op gang brengen door te denken aan bepaalde soorten dieren of in gedachten een dierentuin 
of boerderij af te lopen. Bij de beroepen kan men denken aan de eigen functie en het bedrijf waar men werkt, de 
beroepen van familieleden of beroepen in het ziekenhuis. 
Bij de letter-fluencytest kan men de woordproductie vergroten door bijvoorbeeld naar rijmwoorden te zoeken of 
door een klank in het midden van het woord te variëren. 

De woordproductie kan tevens verminderd zijn door een afgenomen flexibiliteit in het denkproces, waardoor de 
cliënt op een bepaalde respons blijft hangen. Het onwillekeurig herhalen van een eerder opgeroepen respons 
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wordt persevereren genoemd (Possin, Filoteo, Roesch, Zizak, Rilling & Davis, 2005; Sandson & Albert, 1984; 
Sandson & Albert, 1987). Herhaling van responsen kan echter ook samenhangen met extreme vergeetachtigheid: 
de cliënt weet niet meer dat hij een bepaald woord al heeft gezegd. 
Overigens hoeft een enkele herhaling bij een vlotte productie van woorden niet pathologisch te zijn. Als men snel 
veel woorden noemt, wordt het moeilijker om de gegeven responsen te onthouden (Jones-Gotman & Milner, 1977). 

Foute antwoorden kunnen uiteraard ook ontstaan ten gevolge van een taalstoornis. Alle patiënten met een vorm 
van afasie hebben in min- of meerdere mate problemen met het produceren van woorden (Sloan Berndt, 2003). 
Subtiele taalstoornissen zijn niet altijd direct waarneembaar in een gesprek, maar kunnen duidelijk worden als 
een patiënt een semantische-fluency taak moet uitvoeren. Spraakklankverwisselingen (fonologische parafasieën), 
perseveratieve fouten, woorden die niet tot de juiste semantische categorie behoren (verbale parafasieën) of om-
schrijvingen kunnen wijzen op afasie (Saffran, 2003; Sandson & Albert, 1987). Voor een patiënt met ernstige afasie 
is dit type fluencytest vaak een onmogelijke opgave (voor het onderzoeken van het semantisch geheugen is deze 
taak dan niet zinvol).

Als er sprake is van een stoornis van het semantisch geheugen, wordt het opnoemen van elementen of voorbeelden 
van een semantische categorie bemoeilijkt. 
Semantische dementie is een zeldzaam ziektebeeld waarbij het semantische geheugen geleidelijk achteruitgaat 
en de patiënt kennis van de betekenissen van alledaagse woorden en begrippen verliest. Dit proces is geassocieerd 
met selectieve degeneratie van de temporaalkwabben (Hodges, Patterson, Oxbury & Funnell, 1992; Snowden 
et al., 1989). 

1.2.2	 Onderzoeksgegevens:	WFT	bij	patiëntgroepen	
Henry en Crawford (2004a) concluderen op basis van een meta-analyse van 31 studies met 1791 personen (patiën-
ten met focale frontale en temporale laesies en gezonde controlepersonen) dat slechte prestaties bij semantische- 
en letter-fluencytests sterk geassocieerd zijn met een frontale lokalisatie van de laesie. De effectgroottes zijn bij 
patiënten met frontale laesies voor de letter-fluency en semantische-fluencytest vrijwel even sterk (respectievelijk 
r = 0.52 en 0.54). Bovendien is een slechte prestatie sterker geassocieerd met een links frontale (effectgrootte 
r = 0.60) dan met een rechts frontale (r = 0.39) lokalisatie. Slechte prestaties zijn tevens ook vrij sterk geassocieerd 
met een links temporale laesie. Patiënten met een temporale laesie presteren echter slechter bij de semantische-
fluencytest (r = 0.61) dan bij de letter-fluencytest (r = 0.44), hetgeen verklaard wordt uit een stoornis van het 
semantisch geheugen. Henry en Crawford concluderen dat de letter-fluency en de semantische-fluencytest een 
even sterk beroep doen op executieve functies (strategie bedenken, initiëren en evalueren van responsen), maar
dat de semantische-fluency test in tegenstelling tot de letter-fluencytest tevens een beroep doet op het semantisch 
geheugen. Voorts bleek uit de analyses dat de letter-fluencytest even gevoelig is als de Wisconsin Card Sorting 
Test (Heaton, 1981) als het erom gaat stoornissen in uitvoerende controlefuncties bij patiënten met een frontale 
laesie te detecteren. Een verminderde prestatie op letter-fluency is even sterk geassocieerd met een frontale laesie 
(r = 0.48) als het aantal perseveratieve fouten (effectgrootte r = 0.50) bij de Wisconsin Card Sorting Test. Het aantal 
gebruikte categorieën is minder sterk met een frontale laesie geassocieerd (r = 0.40). 

In diverse studies bij patiënten met de ziekte van Alzheimer is gevonden dat zij woord-fluencytests slecht uit-
voeren in vergelijking tot gezonde controlepersonen. Een semantische-fluencytest blijkt moeilijker dan een letter-
fluencytest (Cerhan, et al., 2002; Crossley, D’Arcy & Rawson, 1997; Martin & Fedio, 1983; Monsch, Bondi, Butters, 
Salmon, Katzman & Thal, 1992; Monsch, Bondi, Butters, Paulsen, Salmon, Brugger & Swenson, 1994; Salmon, 
Heindel & Lange, 1999). 
Dit is bevestigd in diverse meta-analyses (Christensen, Griffiths, Mckinnon & Jacomb, 1997; Henry et al., 2005; 
Zakzanis, Leach & Kaplan, 1998). In deze meta-analytische studies bleek dat de effectgroottes voor de semantische-
fluencytests consequent veel groter waren dan voor de letter-fluencytests, wat betekent dat de semantische-
fluencytest een gevoeliger test is bij deze patiënten dan de letter-fluencytest. Als verklaring wordt genoemd dat 
beide tests een even sterk beroep doen op executieve functies, maar dat de semantische variant daarnaast nog 
een beroep doet op het semantisch geheugen, en dat dit geheugen bij de ziekte van Alzheimer achteruit gaat ten 



gevolge van de toenemende atrofie van de temporaalkwabben. In de meta-analyse van Henry et al. (2005) die 
gebaseerd is op 153 studies met 8356 patiënten met de ziekte van Alzheimer en 7634 gezonde controlepersonen 
bleek de effectgrootte van de semantische-fluencytest (r = 0.73) bijna even sterk te zijn als van de verbale inpren-
tingstest (0.75), hetgeen een aanwijzing is dat bij een beginnende ziekte van Alzheimer niet alleen het episodische 
geheugen achteruitgaat, maar ook het semantisch geheugen. Deze effectgroottes zijn groter dan die voor het 
Wechsler Verbaal IQ (r = 0.63) of voor psychomotorische uitvoeringstijd (r = 0.49) worden gerapporteerd.

Henry en Crawford (2004b) hebben eveneens een meta-analyse uitgevoerd op 30 studies met 1269 patiënten met 
traumatisch hersenletsel en gezonde controlepersonen waarbij woord- en letter-fluencytests zijn vergeleken. Deze 
patiënten bleken – net als patiënten met focale frontale laesies – een verminderde prestatie op beide taken te ver-
tonen (de effectgroottes waren even sterk: r = 0.42 en 0.46). De verminderde prestatie op letter-fluency bleek niet 
samen te hangen met het huidige of premorbide Wechsler Verbaal IQ, maar wel enigszins met psychomotorische 
uitvoeringstijd. 

Semantische- en letter-fluencytests zijn bij veel verschillende groepen patiënten afgenomen. Een verminderde 
woord-fluency is niet alleen gevonden bij patiënten met een focale frontale of temporale laesie, de ziekte van 
Alzheimer of traumatisch hersenletsel, maar ook bij patiënten met andere degeneratieve aandoeningen zoals de 
ziekte van Huntington (Butters, Granholm, Salmon, Grant & Wolfe, 1987; Monsch et al., 1994), het syndroom van 
Wernicke-Korsakoff (Butters et al., 1987), progressieve supranucleaire paralyse (Rosser & Hodges, 1994), fronto-
temporale dementie (Snowden et al., 1996), de ziekte van Parkinson (Flowers, Robertson & Sheridan, 1995) en bij 
patiënten met schizofrenie (Crawford, Obonsawin & Bemner, 1993). 

Beide typen fluencytests zijn ook veelvuldig bij depressieve patiënten afgenomen. Henry en Crawford (2005) con-
cluderen op basis van een meta-analyse van 42 studies met 2206 patiënten dat een verminderde prestatie op een 
letter- en semantische-fluencytest vaak voorkomt bij depressieve patiënten, en dat die – anders dan bij patiënten 
met focale frontale laesies en patiënten met de ziekte van Alzheimer – niet geassocieerd is met een stoornis in de 
executieve functies, maar samenhangt met algehele tragere psychomotorische uitvoering. 
 
1.2.3		 Stoornissen	bij	figuur-fluencytests	
Een vlotte en moeiteloze productie van veel verschillende figuren duidt zoals ook bij de verbale variant op normaal 
functioneren. Een verminderde productie van figuren wordt vrijwel steeds verklaard vanuit de hypothese dat 
stoornissen in de executieve functies hiervoor verantwoordelijk zijn (Basso & Bornstein, 2003; Jones-Gotman & 
Milner, 1977; Lee at al., 1997; Ruff, 1996; Ruff et al., 1986; Ruff et al., 1994; Snowden et al., 1996; Tucha et al., 1999), 
waarbij een samenhang met de functies van de rechter frontaalkwab vermoed wordt. 
Haperingen en pauzes, herhalingen en niet-passende responsen (patronen die niet aan de voorwaarden voldoen) 
wijzen op stoornissen. Het veelvuldig herhalen van eenzelfde figuur (persevereren) kan wijzen op een patholo-
gische cognitieve inflexibiliteit, vooral als dit optreedt in combinatie met een geringe productie van figuren. 
Ook hier geldt dat enkele herhalingen bij een grote productie van acceptabele figuren niet pathologisch hoeft te 
zijn; het wordt immers moeilijker om te onthouden welke figuren men al heeft getekend. Dit komt ook naar voren 
in de resultaten van het normeringsonderzoek (zie tabel 4.6).
Als de motoriek op enigerlei wijze verstoord is (door extrapiramidale of cerebellaire stoornissen), heeft dit invloed 
op de kwantiteit en kwaliteit van de geproduceerde figuren. Dit betekent in die gevallen niet per se dat deze 
persoon planning- en organisatieproblemen heeft.

1.2.4	 Onderzoeksgegevens:	FFT	bij	patiëntgroepen
Anders dan de woord-fluencytests die reeds lang een grote populariteit genieten, worden figuur-fluencytests veel 
minder toegepast in de klinische praktijk en wetenschappelijk onderzoek. 
Jones-Gotman en Milner (1997) vonden in een klassieke studie bij patiënten die geopereerd werden in verband 
met een epileptische focus in een hemisfeer dat degenen met rechts frontale en fronto-centrale laesies significant 
minder patronen tekenden bij twee typen figuur-fluencytests dan patiënten met een laesie in de linker hemisfeer. 
Voorts persevereerden patiënten met rechts- en linksfrontale laesies opvallend veel. Jones-Gotman en Milner 
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beschouwden deze figuur-fluency taak als een niet-verbale variant van de woord-fluencytest. Omdat de rechter 
frontaalkwab destijds beschouwd werd als een stil gebied waarbij ook grote laesies geen merkbare gevolgen voor 
cognitieve functies of gedrag van een patiënt leken te hebben, spraken deze bevindingen sterk tot de verbeelding 
(Ruff et al., 1994). 

In latere studies zijn tegenstrijdige resultaten gevonden (Baldo et al., 2001; Butler et al., 1993; Ruff et al., 1994; 
Suchy, Sands & Chelune, 2003; Tucha et al., 1999). Butler et al. (1993) vonden dat patiënten met een links-frontale 
tumor slechter presteerden dan patiënten met een rechts-frontale tumor bij een woord-fluencytest én bij een 
figuur-fluencytest, maar de groepen waren te klein (zes patiënten met een links-frontale tumor en acht met een 
rechts-frontale tumor) om een uitspraak te kunnen doen over een samenhang met de zijde van de laesie. Ruff et al. 
(1994) vonden daarentegen wel een verminderde figuur-fluency score bij patiënten met een rechts-frontale laesie, 
maar geen verminderde woord-fluency score bij de patiënten met een links-frontale laesie. Tucha et al. (1999) 
vonden inderdaad een verminderde woord-fluency bij patiënten met links-frontale laesies, maar normale pres-
taties bij de figuur-fluencytests van beide groepen met frontale laesies. Baldo et al. (2001) vonden eveneens een 
verminderde woord-fluency bij patiënten met links frontale laesies, en slechte prestaties van beide groepen met 
frontale laesies bij de figuur-fluencytest. 
Suchy et al. (2003) namen een letter-fluencytest en de Ruff FFT af bij patiënten die geopereerd waren aan een epi-
leptische haard in de temporaalkwab of frontaalkwab van de linker- of rechterhemisfeer. Bij de letter-fluencytest 
presteerden de patiënten met de frontale laesie niet slechter dan de patiënten met een temporale laesie, maar 
wel bij de figuur-fluencytest. De patiënten met frontale laesies en temporale laesies presteerden slechter op beide 
taken na de operatie. 
De onderzoeksresultaten zijn eveneens tegenstrijdig met betrekking tot het voorkomen van perseveratieve fouten 
en een eventuele relatie met frontale localisatie van de laesie. Baldo et al. (2001), Ruff et al. (1994) en Tucha et al. 
(1999) vermeldden dat in hun onderzochte groepen van patiënten met frontale laesies en gezonde personen heel 
weinig perseveratieve fouten voorkwamen, zowel bij de woord-fluency als de figuur-fluencytest. Slechts één 
studie vormt hierop een uitzondering. Lee et al. (1997) vonden in hun studie bij patiënten met diverse hersenaan-
doeningen en psychiatrische ziekten dat patiënten met rechts-frontale laesies het hoogste percentage persevera-
tieve fouten produceerden bij een figuur-fluencytest. De psychiatrische patiënten produceerden significant meer 
unieke patronen en minder perseveratieve fouten. 


	cover Fluency handleiding 2014 HR.pdf
	WFT & FFT handleiding 2014 HR.pdf



