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Achtergrond 

 

   

 
• Prematuur geboren kinderen hebben een verhoogd risico op  

 taalproblemen (Luu et al, 2009; Van Noort-van der Spek et al, 2010;  

 Barre et al, 2011)  

 

• Onvoldoende duidelijk in hoeverre deze taalproblemen verbeteren,  

 gelijk blijven of verergeren gedurende de kinderleeftijd  

 

• Taal is essentieel voor sociale interactie en schoolse functioneren  

 (McCormack et al, 2011; Johnson et al, 2011) 

 
 

 

 

 



Doel 

 

De ontwikkeling van taalvaardigheden bij prematuur  

geboren kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar  

vaststellen met behulp van een systematisch review en  

meta-analyse. 

 

 

 



Systematic search  

 

 

 Elektronische databases  

 

 Zoektermen: prematur*, preterm, low birth weigh, gestational AND 
speech, language, communicat*, interact*, verbal, psycholinguistics. 

 

 Handmatig checken referentielijsten 

 

 



Inclusiecriteria studies 

 

1. Kinderen geboren <37 weken 

2. Gepubliceerd tussen jan 1995-maart 2011 

3. Engelstalig ‘ peer-reviewed’ tijdschrift 

4. Case-control design 

5. Taaltest wordt gebruikt in minimaal 5 studies geïncludeerd in deze 
meta-analyse  

6. Taaluitkomstmaat is gemiddelde of mediaan verzameld met  
gevalideerde test 

7. Voldoende kwaliteit gebaseerd op de Newcastle-Ottawa Scale (NOS) 

 

 

 

 



Resultaten search 

SEARCH  

 N=2214   

Screening titel/abstract ≠ 2029 exclusies 

 N=186 

Checken inclusiecriteria ≠ 158 exclusies 

 N=28 

Overlap studiepopulaties ≠ 11 exclusies 

 N=17 

 

 

 

SAMPLE SIZE 

N=1529 prematuur geboren 

N=945 à terme geboren 

UITKOMSTMATEN 

PPVT-R score (13) 

CELF Total language score (6) 



Taaluitkomsten 

 

Peabody Picture Vocabulary Test – Revised (PPVT-R) 

 Woordbegrip 

 Simpele taal 

  
 

Clinical Evaluation of Language Fundamentals (CELF) 

 Complexe receptieve en expressieve taalvaardigheden, subtests voor  

 semantiek, syntaxis, werkgeheugen voor taal 

 Complexe taal – integratie taaldomeinen 

  

 



Meta-analyse 

 Meta-analysis of Observational Studies in 
Epidemiology (MOOSE) 

 

 STATA 
 

 Random-effects models  

 pooled effect sizes en 95% confidence intervals (in 
termen van Cohen’s d) voor simpele en complexe 
taalvaardigheden 

 

 

 

 

 

 



Resultaat: Simpele taalvaardigheden 

 

 

Prematuur geboren kinderen scoren significant lager op  

simpele taalvaardigheden in vergelijking met à term geboren  

kinderen (d= -0.45, 95% CI, -0.59 to -0.30; P<0.001) 

 



Random-effectsizes simpele taalvaardigheden 



Resultaat: Complexe taalvaardigheden 

 

 

Prematuur geboren kinderen scoren significant lager op  

complexe taalvaardigheden in vergelijking met à term  

geboren kinderen (d= -0.62, 95% CI, -0.82 to -0.43;  

P<0.001) 

 



Random-effectsizes complexe taalvaardigheden 



Subgroup analyses 

 

 Potentieel effect van major handicap en sociaal 
economische status (SES) 

 

 Significant lagere scores op zowel simpele als complexe 
taalvaardigheden, onafhankelijk van major handicap en 
SES. 



Meta-regressie analyses: Ontwikkeling? 

• Complexe taalvaardigheid (CELF) 

 Verschil in complexe taalvaardigheidscores tussen 
prematuur en à terme geboren kinderen wordt groter in de 
leeftijd van 3-12 jaar (slope -0.05, P=0.03) 

 

• Simpele taalvaardigheid (PPVT-R) 

 Verschil in simpele taalvaardigheidscores tussen beide 
groepen laat geen toename zien, maar echter ook geen 
afname in de leeftijd van 3-12 jaar (slope 0.03, P=0.35) 



 Conclusies 

1. Taalvaardigheden  

 Prematuur geboren kinderen scoren in vergelijking met à 
terme geboren kinderen significant lager op tests voor 
simpele en complexe taalvaardigheden. 

 

2. Verloop taalvaardigheden schoolleeftijd 

 Prematuur geboren kinderen hebben toenemende 
moeite met complexe taalvaardigheden in de leeftijd van 
3-12 jaar.  

 
 

 



 Boodschap 

 

• Follow-up: niet alleen simpele, maar ook 

  complexe taalvaardigheden beoordelen 
 

• Momenteel geen clinical practice 
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