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Inhoud 

• Belang van meer evidence based werken 

• Monitoren: wat is het? 

• Eerste onderzoeksresultaten 
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Evidence-based werken 

• Steeds grotere roep vanuit maatschappij 

naar evidence-based interventies 

• Vroegbehandeling ESM in Nederland 

nauwelijks onderzocht op effectiviteit 

• Internationaal wel bewijs voor onderdelen 

van behandeling 
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Vier niveau’s van bewijs 

• Veelbelovende methodieken  

• Theoretisch goed onderbouwde 
methodieken 

• Doeltreffende methodieken (geen 
controlegroep, wel mate van 
vooruitgang) 

• Effectieve methodieken  

 (randomized controlled trials) 

 
(Veerman & van Yperen, 2008) 
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Meten is weten 

• Monitoren is derde bewijsniveau.  

• Monitoring van ontwikkeling op 

kindniveau, groepsniveau, 

organisatieniveau. 

• Gegevens gebruikt voor behandeling en 

onderzoek.  

 

 

 



Monitoren: 3 doelen 

1. De ontwikkeling van een kind op een bepaald 

moment in de behandeling in kaart brengen, 

waardoor behandeldoelen kunnen worden 

opgesteld.  

2. De ontwikkeling van de kinderen volgen, 

gedurende de periode dat ze op de 

behandelgroep/in begeleiding zitten  

3. Meer zicht krijgen op de doelgroep en in de 

effectiviteit van de behandeling.  

 



Waaruit bestaat het? 

• Taaltesten:  
• Taalbegrip/woordbegrip 

• Zinsontwikkeling/woordontwikkeling 

• Articulatie/fonologie (CAI) 

• Cognitief onderzoek 

• Vragenlijsten voor ouders en 
pedagogisch medewerkers mbt gedrag, 
en gezinssituatie.  

• Registratie behandelonderdelen 

• Gegevens opgeslagen in database: 
BergOp 
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Ontwikkelen volgsysteem 

• Werkgroep: psycholoog, orthopedagoog, 
linguïst, onderzoeker 

• Inventariseren: 
• Wat willen we wanneer weten 

• Welke testen/vragenlijsten worden al gebruikt 

• Zijn dit valide, betrouwbare testen 

• Welke testen/vragenlijsten zijn beschikbaar 

• Ontwikkelen protocollen 

• Ontwikkelen planning 

• Data-opslag: BergOp 
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BergOp 
• Database van testen en vragenlijsten 

• Ontwikkeld door Praktikon, Radboud 

Universiteit Nijmegen 

• Mogelijkheid on-line invullen vragenlijsten 

• Mogelijkheid inbouwen testen 

 

• Volgen individuele client 

• Analyse groepsniveau 

• Effecten relateren aan onderdelen 

behandeling  
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Implementatie 

Gescheiden trajecten ESM/auditief 

Start monitoren ESM 

• Pilot februari 2010 

• Alle kinderen vanaf zomer 2010 

 

Start monitoren auditief 

• Start pilot najaar 2011, alle nieuwe 

kinderen 

• Sept 2012: alle kinderen 

 

. 
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Voorlopige resultaten taalontwikkeling 
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CBCL 
• Gedragsvragenlijst voor ouders (CBCL) 

• Domeinen 

• Angstig/depressief 

• Emotioneel reactief 

• Lichamelijke klachten 

• Teruggetrokken 

• Aandachtsproblemen  

• Agressief gedrag 

• Slaapproblemen  

Internaliserend/externaliserend  



CBCL 

• N = 169 

• 47 meisjes, 122 jongens.  

• Gemiddelde leeftijd: 36 maanden 

 (25-46 maanden) 

 

 ESM kinderen afgezet tegen doorsnee 

groep Nederlandse kinderen uit eerder 

onderzoek 



Percentage kinderen met  

problemen volgens de CBCL (N=169) 
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Vragen?  
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