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Samenvatting

Begip van gesproken taal bij niet-sprekende 
kinderen met ernstige cerebrale parese.

Ontwikkeling en toepassing van een taalbegripstest: 

Computer-Based instrument for Low motor Language Testing (C-BiLLT)
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SAMENVATTING
Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling en toepassing van een taalbegripstest met de 
naam Computer-Based instrument for Low motor Language Testing ofwel de C-BiLLT. Deze 
Nederlandse test is ontwikkeld om op een betrouwbare en gestandaardiseerde wijze via een 
computer het begrip van gesproken taal te onderzoeken bij niet-sprekende kinderen met 
een ernstige cerebrale parese (CP). In totaal zijn 90 kinderen met een ernstige CP (GMFCS-
classificatie IV of V) in de leeftijd van 1;6 tot 12;0 jaar uit heel Nederland bij het onderzoek 
betrokken. Tevens zijn met de C-BiLLT normdata verzameld bij een controlegroep van 806 
zich normaal ontwikkelende kinderen (TD) in de leeftijd van 1;2  tot 7;6 jaar. 

Dit proefschrift richt zich op de volgende onderzoeksvragen:

1. Welke taaltesten zijn er beschikbaar voor het meten van het begrip van gesproken 
taal bij niet-sprekende kinderen met een ernstige CP en zijn deze adequaat? (Deel 
1 van dit proefschrift)

2. Hoe adequaat is de C-BiLLT voor de beoordeling van het begrip van gesproken taal 
bij niet-sprekende kinderen met een ernstige CP en wat zijn de psychometrische 
eigenschappen van dit instrument? (Deel 1 van dit proefschrift)

3. Wat is het taalbegripsniveau bij niet-sprekende kinderen met een ernstige CP in 
vergelijking met zich normaal ontwikkelende kinderen? (Deel 2 van dit proefschrift)

4. Wat is de samenhang tussen het taalbegripsniveau en het type en de ernst van de 
hersenbeschadiging bij niet-sprekende kinderen met een ernstige CP? (Deel 3 van 
dit proefschrift)

Hoofdstuk 1 geeft een introductie op dit proefschrift, presenteert de onderzoeksvragen en 
beschrijft de opzet van het hele onderzoek. 

Deel 1 van het proefschrift bestaat uit hoofdstuk 2, 3 en 4 en beschrijft de ontwikkeling 
van de C-BiLLT om het begrip van gesproken taal bij niet-sprekende kinderen met een 
ernstige CP te onderzoeken.

Hoofdstuk 2 beschrijft een systematisch literatuuronderzoek om de toepassing en 
de bruikbaarheid te achterhalen van bestaande testen om het begrip van gesproken 
taal te meten bij kinderen met een CP. Er zijn twaalf gestandaardiseerde testen en vijf 
experimentele instrumenten geïdentificeerd. Alle geïdentificeerde gestandaardiseerde 
testen zijn ontwikkeld voor kinderen zonder motorische beperkingen. De enige test die 
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vaak gebruikt wordt bij kinderen met een ernstige CP, is de Peabody picture vocabulary test-
revised (PPVT-R) voor het bepalen van de passieve woordenschat. De PPVT-R is echter alleen 
betrouwbaar af te nemen bij oudere kinderen met een ernstige CP (> 9 jaar). De overige 
geïdentificeerde gestandaardiseerde testen worden slechts incidenteel gebruikt. Om deze 
testen af te kunnen nemen bij kinderen met motorische beperkingen zijn aanpassingen van 
de gestandaardiseerde testprocedures noodzakelijk. Van de experimentele instrumenten 
zijn geen recente of verder uitgewerkte versies gevonden. Geconcludeerd werd dat er geen 
adequate diagnostische instrumenten beschikbaar zijn voor het bepalen van het gesproken-
taalbegrip bij niet-sprekende kinderen met een ernstige CP, en dat de ontwikkeling van een 
dergelijk instrument dus noodzakelijk en gerechtvaardigd is.

Hoofdstuk 3 introduceert de C-BiLLT en beschrijft de pilotstudie die is uitgevoerd om de 
bruikbaarheid en de psychometrische eigenschappen van de eerste versie van de C-BiLLT 
te onderzoeken. De C-BiLLT blijkt zeer gebruiksvriendelijk te zijn voor zowel kinderen met 
een ernstige CP (n=18) als voor zich normaal ontwikkelende kinderen (controlegroep, n= 45). 
De experimentele opstelling van de C-BiLLT en de verschillende bedieningsmogelijkheden 
(blikrichtingaanwijzen, oogbesturing, aanraakscherm (touchscreen), knoppen met elk 
lichaamsdeel te bedienen) maakten het zelfs voor de kinderen met de ernstigste motorische 
beperkingen mogelijk om betrouwbaar en adequaat te reageren op de testvragen van de 
C-BiLLT. 
De pilotversie van de C-BiLLT was veelbelovend en tegelijkertijd werd duidelijk welke 
aanpassingen nog nodig waren, zoals aanvullende testvragen. Ook bleek het noodzakelijk 
om zowel de controlegroep als de CP-groep uit te breiden om de betrouwbaarheid en 
validiteit van de C-BiLLT te kunnen waarborgen.

Hoofdstuk 4 presenteert de resultaten van het onderzoek naar de betrouwbaarheid en de validiteit 
van de huidige uitgebreide versie van de C-BiLLT (van 53 naar 77 items) (zie Appendix I). De 
betrouwbaarheid en validiteit van de C-BiLLT is onderzocht bij 87 niet- sprekende kinderen 
met een ernstige CP en bij 806 zich normaal ontwikkelende kinderen. De C-BilLT kan goed 
afgenomen worden bij kinderen met een ernstige CP die doorgaans moeilijk te testen zijn 
op taalbegrip (bij 97% kon de test volledig worden afgenomen). De nieuwste versie van 
de C-BiLLT blijkt goed te scoren op zowel intra- als interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 
(gemeten met intra- en intercorrelatiecoëfficiënten [ICC] en standard error of measurement 
[SEM]). Dit geldt zowel voor de zich normaal ontwikkelende kinderen (TD), als voor de 
kinderen met een ernstige CP. De structurele validiteit is geanalyseerd met een factoranalyse 
die een duidelijke eendimensionale structuur liet zien (verklaarde variantie 76%) die zich het 
beste laat karakteriseren als gesproken-taalbegrip.
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De convergente en divergente validiteit is onderzocht door de statistische correlatie met de 
uitkomsten van andere instrumenten te bepalen. De C-BiLLT blijkt hoog te correleren met 
bestaande taal- en woordenschattesten (RDLS en PPVT-III) en matig met een test voor non-
verbaal logisch redeneren (CPM). De interne consistentie van de C-BiLLT is zowel berekend 
met Cronbachs alfa, als met Guttmans lambda2 en blijkt te voldoen aan de normen voor 
een diagnostisch instrument. Alle hypothesen over verschillen tussen subgroepen werden 
bevestigd. We vonden een hoge correlatie tussen leeftijd en C-BiLLT-prestaties bij TD-
kinderen (r = 0.82) en een matige correlatie bij kinderen met een CP (r = 0.36). 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de betrouwbaarheid en de validiteit van 
de uitgebreide versie van de C-BiLLT voldoende zijn om het berekenen van normdata te 
rechtvaardigen om zo te komen tot een genormeerde test voor het meten van gesproken-
taalbegrip bij niet-sprekende kinderen met een ernstige CP. Dergelijke normdata geven 
informatie over het gesproken-taalbegrip bij niet sprekende kinderen met een ernstige 
CP in vergelijking met leeftijdgenoten zonder beperkingen. De uitkomsten van de 
C-BiLLT geven ouders en professionals belangrijke informatie over het kind zijn of haar 
taalbegripsvaardigheden. De normering, de gestandaardiseerde afnameprocedure en de 
verschillende aanwijsmethoden van de C-BiLLT, maken het mogelijk een betrouwbaar beeld 
te krijgen van het gesproken-taalbegrip bij niet sprekende kinderen met een ernstige CP.

Deel 2 van dit proefschrift bestaat uit hoofdstuk 5 en 6 en beschrijft het begrip van 
gesproken taal bij niet-sprekende kinderen met een ernstige CP in vergelijking met een 
normgroep van zich normaal ontwikkelende kinderen. 

In hoofdstuk 5 wordt het gesproken-taalbegrip bij 87 niet-sprekende kinderen met een 
ernstige CP onderzocht met de C-BiLLT. Het begrip van gesproken taal varieerde aanzienlijk 
tussen kinderen met een ernstige CP en was over het algemeen ernstig vertraagd in 
vergelijking met zich normaal ontwikkelende kinderen. Ondanks een vergelijkbaar niveau 
van functionele beperkingen, met inbegrip van beperkingen in de grove motoriek en 
communicatie, scoorden kinderen met een dyskinetische CP doorgaans beter dan kinderen 
met een spastische CP. Meer dan 50% van de kinderen met een dyskinetische CP jonger dan 
6;6 jaar behaalde een C-BiLLT-score binnen de normaalwaarde. Deze resultaten suggereren 
dat de onderliggende oorzaak van de hersenbeschadiging, die resulteert in verschillende 
typen CP, niet alleen effect heeft op de aard en ernst van de motorische beperkingen, maar 
ook op het receptieve taalvermogen. De veronderstelling dat het gesproken-taalbegrip 
bij kinderen met een dyskinetische CP redelijk intact is, benadrukt hoe belangrijk het is 
om onderscheid te maken tussen expressieve taalvaardigheden (spreken, gebaren) en 
receptieve taalvaardigheden (begrip) wanneer men een niet-sprekend kind met een ernstige 
CP diagnosticeert. 
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Daarnaast waren onze data, in tegenstelling tot eerdere studies die beschrijven dat de 
evidentste communicatieproblemen voorkomen bij kinderen met de ernstigste motorische 
beperkingen (GMFCS-niveau IV of V), minder eenduidig voor wat betreft de relatie tussen 
GMFCS-niveau en taalbegrip. De ruwe C-BiLLT-score was lager bij kinderen met GMFCS 
V dan bij kinderen met GMFCS-niveau IV. Ook was er een significante samenhang tussen 
GMFCS-niveau en taalbegripsniveau. Een analyse op basis van z-scores leidde eveneens 
tot een significante samenhang tussen GMFCS-niveau en taalbegripsniveau. Maar een 
berekening in leeftijdsequivalente scores leidde niet meer tot een significantie samenhang 
tussen GMFCS en taalbegrip. Onduidelijk blijft in hoeverre deze tegengestelde uitkomsten 
veroorzaakt worden door verschillen tussen de subgroepen en/of door beperkingen die 
samenhangen met het berekenen van leeftijdsequivalente scores.  

Hoofdstuk 6 beschrijft een uitvoerig onderzoek naar het begrip van gesproken zinsdelen (b.v. 
“waar is de auto?”) en enkelvoudige (“Alle rode sleutels zitten in de beker”) en samengestelde 
zinnen (“Het doekje ligt en één van de potten jam staat in de mand”) bij 68 niet-sprekende 
kinderen met een ernstige CP in vergelijking met zich normaal ontwikkelende kinderen. 
Deze 68 kinderen hadden de zogenaamde ‘pretest’ van de C-BiLLT goed doorlopen (ten 
minste vijf van acht uitgesproken woorden matchen met de corresponderende voorwerpen) 
en konden daarom de C-BiLLT computertest uitvoeren waarbij zeven verschillende soorten 
zinstypen werden onderzocht. 
De analyses toonden aan dat voor de kinderen met een CP en beginnende taalvaardigheden 
(begrip van losse woorden) het begrip van zinnen en zinsdelen zich ten minste blijft 
ontwikkelen tot de leeftijd van twaalf jaar én, weliswaar vertraagd, de ontwikkelingslijn 
volgt van het zich normaal ontwikkelende kind.  De gemiddelde achterstand ten opzichte 
van zich normaal ontwikkelende kinderen nam toe naarmate de zinnen complexer werden, 
terwijl er een grote variatie was tussen individuele kinderen en tussen typen CP. Het begrip 
van eenvoudig geconstrueerde zinsdelen verschilde niet tussen kinderen met een spastische 
of een dyskinetische CP, maar het begrip van enkelvoudige en complexere volledige zinnen 
was significant beter bij kinderen met een dyskinetische CP vergeleken met kinderen met 
een spastische CP. Van de kinderen met een dyskinetische CP had 10-13% een zinsbegrip 
dat vergelijkbaar was met het percentage correct begrepen zinnen door de zich normaal 
ontwikkelende kinderen. Van de kinderen met een spastische CP behaalde geen enkel kind 
dit niveau.  
Deel 3 van het proefschrift omvat hoofdstuk 7 en 8 en beschrijft de bevindingen van de 
MRI-beelden van niet-sprekende kinderen met een ernstige CP in relatie tot gesproken-
taalbegrip.
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In hoofdstuk 7 wordt bij 80 niet-sprekende kinderen met een ernstige CP de samenhang 
tussen het MRI-patroon, de grijze- en witte-stofbeschadigingen en het begrip van gesproken 
taal onderzocht. Het verband tussen het MRI-patroon en taalbegrip was in onze studie niet 
erg uitgesproken. Doorgaans scoorden kinderen met een basale-kernbeschadiging (BGN-
patroon) beter dan kinderen met een periventriculaire malacie (PVL-patroon). Het taalbegrip 
van de kinderen in de groep met diverse hersenbeschadigingen (diverse patronen) of 
malformaties (congenitale afwijkingen) lieten vergelijkbare resultaten zien. Bij 62 kinderen 
zonder malformatie werd aanvullend onderzoek gedaan naar de relatie tussen hersenlaesies 
en taalbegrip en werden de bevindingen gecorrigeerd voor de leeftijd van de kinderen 
waarop de MRI-beelden waren gemaakt. De analyse van hersenlaesies van specifieke witte- 
en grijze-stofgebieden en cerebellum lieten zien dat vooral de witte-stofbeschadigingen van 
de hersenen sterk gerelateerd waren aan een matige tot ernstige achterstand in gesproken-
taalbegrip. In tegenstelling tot beschadigingen van grijze-stofgebieden, onderstrepen onze 
bevindingen de consistente relatie tussen witte-stoflaesies en het neuropsychologisch 
functioneren. Vooral het corpus callosum (hersenbalk) en de frontale en parieto-occipitale 
witte-stofgebieden toonden een sterke associatie met het begrip van gesproken taal. In 
ons cohort hingen een dunner corpus callosum en een verspreide reductie van de frontale 
en occipitale gebieden stelselmatig samen met een zwak begrip van gesproken taal. 
Dit geeft aan hoe belangrijk de interhemisferische (tussen de twee hemisferen)  en de 
intrahemisferische (binnen eenzelfde hemisfeer) connectiviteit is voor de taalontwikkeling. 
Bij een kind met een ernstige CP lijkt het MRI-patroon niet van belang voor het begrijpen van 
de uitkomsten op het gebied van taalbegrip, terwijl bijkomende laesies van met name witte-
stofgebieden juist wel van belang zijn. Het taalbegrip was het meest aangedaan bij kinderen 
met witte-stoflaesies in de subcorticale en periventriculaire gebieden. Dergelijke laesies zijn 
het meest karakteristiek voor kinderen met een PVL. 

In hoofdstuk 8 wordt beschreven hoe met behulp van diffusion tensor imaging (DTI) 
in beide hemisferen twee belangrijke taalbanen (de fasciculus arcuatus en de capsula 
extrema) in beeld werden gebracht. Bij de meeste kinderen met een ernstige CP waren 
deze taalbanen zichtbaar, al waren ze kleiner en hadden ze een lagere FA-waarde (fractional 
anisotropy) dan bij een gezonde controlegroep (n=10). Dit suggereert dat er sprake is van 
een lagere integriteit. Deze verstoorde integriteit van de taalbanen ging gepaard met 
een ernstig verstoorde taalbegripsontwikkeling. Bij één kind met een ernstig verlies van 
witte stof, zichtbaar op conventionele MRI-beelden, en geen reactie liet zien op de vragen 
van de C-BiLLT, kon de taalbaan in de linker hemisfeer niet gevonden worden en was de 
taalbaan in de rechter hemisfeer  abnormaal met een zeer lage FA-waarde. Een structurele 
identificatie van de taalbanen met DTI kan belangrijk zijn bij het ontrafelen van de oorzaak 
van taalachterstanden bij kinderen met een CP en verder onderzoek op dit terrein is dan ook 
gerechtvaardigd. 
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Deel 4 van dit proefschrift bestaat uit hoofdstuk 9 en 10 met een discussie en samenvatting 
van het hele onderzoek.

In hoofdstuk 9 worden de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift nader besproken, 
waarbij aandacht besteed wordt aan methodologische overwegingen en consequenties voor 
de klinische praktijk. Ten slotte worden er aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.         
De C-BiLLT kent een gestandaardiseerde afname en verschillende aanwijsmethoden en dit 
maakt het mogelijk om op een betrouwbare wijze het begrip van gesproken taal te meten bij 
kinderen met een ernstige CP. De belangrijkste conclusie van de verschillende studies is dat 
de C-BiLLT een valide en betrouwbaar instrument is.
Een adequate en vroegtijdige analyse van de taalbegripsmogelijkheden van het kind kan 
waardevolle aanwijzingen opleveren om de taalomgeving van het kind te optimaliseren bij 
dagelijkse activiteiten en zo de participatie te bevorderen. Ondanks een vergelijkbaar niveau 
van functionele beperkingen in motoriek en communicatie, behaalden kinderen met een 
dyskinetische CP betere resultaten op de C-BiLLT dan kinderen met een spastische CP. De 
ontwikkeling van het begrip van grotere zinsdelen en volledige zinnen bij kinderen met een 
basaal linguïstisch niveau bleek eerder vertraagd dan afwijkend te zijn en bovendien bleek 
deze ontwikkeling door te lopen tot ten minste de leeftijd van twaalf jaar. De resultaten 
geven aan dat het belangrijk is om de taalontwikkeling van een kind met een ernstige CP te 
blijven volgen en stimuleren, zelfs na de leeftijd van twaalf jaar. Bovendien onderstreept dit 
onderzoek dat het belangrijk is om niet alleen de ernst van de motorische beperkingen in 
ogenschouw te nemen, maar ook de oorzaak en achtergrond van de hersenbeschadiging, 
en daarbij specifiek aandacht te geven aan de witte-stoflaesies om zo de ontwikkeling van 
het kind en zijn of haar omgeving zo nauwgezet en passend mogelijk te kunnen stimuleren.  

Vervolgonderzoek wordt aanbevolen om de C-BiLLT verder te ontwikkelen, zodat de 
validiteit van het instrument gewaarborgd blijft. Verder is longitudinaal vervolgonderzoek 
met de C-BiLLT belangrijk om de ontwikkeling van het begrip van gesproken taal bij kinderen 
met een ernstige CP goed te onderzoeken. Ten slotte worden nog enkele aanbevelingen 
gedaan voor de klinische praktijk. 
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Aanbevelingen voor de klinische praktijk
• De eerste stap is de implementatie van de C-BiLLT in Nederland. Trainingen zullen 

nodig zijn om een gestandaardiseerde afname van de C-BiLLT te garanderen. (zie 
www.c-billt.com)

• CP is een paraplu term, die alle verschillende pathologie die CP kan veroorzaken 
omvat. Een van de opvallende karakteristieken van CP is de grote variatie in 
de psychomotore ontwikkeling van de kinderen. Deze studie laat zien dat 
MRI beelden een belangrijke rol kunnen spelen bij het onderzoek naar de 
taalbegripsmogelijkheden van kinderen met ernstige CP. 

• Het is voor het opstellen van een goed afgestemd revalidatieprogramma (inclusief 
taalprogramma) belangrijk over voldoende te kennis te beschikken over de aard, 
ernst en het type CP van het individuele kind, om zodoende een inschatting te 
kunnen maken van eventuele taalpotentie. 

• Het is essentieel dat in het revalidatieprogramma van een kind met ernstige CP de 
communicatieve ontwikkeling een net zo prominente plek heeft als de motorische 
ontwikkeling. 

• Het in kaart brengen van het taalbegripsniveau van het kind moet zo vroeg 
mogelijk plaatsvinden. Met name de herhaalmomenten van deze metingen kunnen 
belangrijke informatie geven over het verloop van de linguïstische ontwikkeling 
van het kind. De resultaten van de (herhaal) metingen kunnen gebruikt worden 
om ouders/verzorgers en overige communicatiepartners van het kind gerichte 
informatie te geven over hoe zij het kind moeten benaderen/aanspreken en 
de linguïstische omgeving van het kind het meest adequaat (op activiteiten en 
participatieniveau) kunnen stimuleren. 

• Doordat de aandacht in de dagelijkse praktijk vooral gericht is op 
taalproductie (spraak, gebaren) en het praktische gebruik van ondersteunde 
communicatiemethoden, bestaat de kans dat educatieve programma’s voor 
taalbegripstraining naar de achtergrond verdwijnen. De resultaten van deze studie 
laten echter zien dat het belangrijk is om de linguïstische ontwikkeling van het kind 
met ernstige CP zeer geleidelijk te blijven volgen, zelfs na de 12-jarige leeftijd, en 
middelen voor de ontwikkeling van gesproken taalbegrip te blijven aanbieden.  

• Niet sprekende kinderen met een ernstige spastische CP hebben doorgaans een 
zwak taalbegrip. Bij de benadering van het kind met een ernstige spastische CP 
zou, rekening houdend met de linguïstische ontwikkeling, het gebruik van kleine 
stapjes en een meer frequent gebruik van eenvoudige syntaxis (b.v. zelfstandige 
naamwoord of werkwoord zinsdelen of korte eenvoudige zinnen) in plaats van 
complexe zinnen, de taalbegripsontwikkeling van deze kinderen kunnen verbeteren 
dan wel vergemakkelijken.
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• Niet sprekende kinderen met een dyskinetische CP hebben doorgaans een 
beter ontwikkeld taalbegrip en volgen naar alle waarschijnlijkheid de normale 
taalbegripsontwikkeling, zij het in een vertraagd ontwikkelingstempo. Om deze 
reden, is het belangrijk dat deze kinderen ondanks ernstige oraal-motorische 
beperkingen, gestimuleerd en benaderd worden alsof zij elk woord wat tegen hen 
wordt gezegd, begrijpen. De inzet en het gebruik van ondersteunde communicatie 
moet al op (zeer) jonge leeftijd worden gestart. 


