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KFA prijs 2015 C-BiLLT project 

• Computer-Based instrument for Low motor Language Testing 

• Waarom C-BiLLT? 

• ‘Traditionele’ test voor taalbegrip zijn niet gevalideerd voor kinderen met 

motorische beperkingen en zijn moeilijk afneembaar 

• Bedieningsmogelijkheden C-BiLLT 

• C-BiLLT is web-based (www.c-billt.com) 
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Traditionele taaltesten 
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C-BiLLT aanwijsmethoden 
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• En veel meer 

mogelijkheden… 
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Resultaten C-BiLLT 

Normaal ontwikkelende kinderen 

 

Kinderen met CP 
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Ambities KFA prijs 2015 
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• 1) Toepassing C-BiLLT verder ontwikkelen: -CAT-versie  

 

• 2) C-BiLLT inzetten om taalontwikkeling van kinderen met CP te 

onderzoeken    

 

 

• 3) C-BiLLT breder inzetten in de kinderrevalidatie 

  X 



Ambitie KFA prijs 2015 

• 3) C-BiLLT breder inzetten in de kinderrevalidatie 

 

• -  103 gecertificeerde  

       logopedisten/psychologen 

• -  andere diagnose groepen 

• -  de grens over….. 
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2) C-BiLLT inzetten om taalontwikkeling van kinderen met CP te 

onderzoeken    

• Cerebral Palsy – Communication and Language Learning 

• Vervolg op C-BiLLT onderzoek 

• Longitudinale prospectieve cohort studie 

• Kinderen met CP, GMFCS I-V 

• Testen van taalbegrip 

• Vragenlijst voor ouders 
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Projectgroep 
• VUmc 

• Dr. Joke Geytenbeek 

• Dr. Annemieke Buizer 

• Dr. Kim Oostrom 

• Emma Vaillant, MA  

• MUmc 

• Prof. dr. Jeroen Vermeulen 

• Maud Verbeek 

• OuderInzicht 

• - Chantal Meerding 

• - Karen van Meeteren 

• Multicenter studie van VUmc en +MUMC 
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Onderzoeksvragen 

• Hoe verloopt de taalbegripsontwikkeling bij kinderen met CP? 

• Welke medische, persoonlijke en omgevingsfactoren zijn relevant voor 

de taalbegripsontwikkeling van het kind met CP? 

• Wat is de samenhang tussen taalbegripsontwikkeling en functionele 

communicatie bij kinderen met CP? 
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Onderzoekspopulatie 

• 210 kinderen met CP 

• Leeftijd tussen 1;6 – 11 jaar 

• 3 cohorten: 1) 1;6 – 4 jaar  2) 4;0 – 6 jaar  3) 6;0 – 8 jaar 

• 70 kinderen per cohort 

• Alle GMFCS niveaus, focus op GMFCS III, IV, V 

• Alle CFCS niveaus 

• Geen ernstige visuele of gehoorproblematiek 

• Ten minste één ouder spreekt vloeiend Nederlands 
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Onderzoeksdesign 

• Testen van taalbegrip > elk jaar één keer (totaal 3 metingen) 

• Ouders vullen vragenlijst in > elk jaar één keer (totaal 3 metingen) 

• Medische, persoonlijke en omgevingsinformatie wordt verzameld 
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T0 – 12-2017 T1 – 12-2018 T2 – 12-2019 

Taal testen Taaltesten Taaltesten 

Vragenlijst Vragenlijst Vragenlijst 

Informatie Informatie Informatie 



Taaltesten 

• C-BiLLT (alle kinderen) 

• Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) (indien betrouwbaar af te 

nemen op T0 > dan herhaling op T1 en T2 

• Schlichting Test voor Taalbegrip (alleen kinderen met GMFCS I en II) 
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Vragenlijst 

• Online vragenlijst in CastorEDC 

• Vragen van / gebaseerd op CP-CHILD en Focus 

– Welke vormen van communicatie gebruikt uw kind op dit moment? 

– Mijn kind geeft antwoord op vragen. 

– Mijn kind vraagt anderen kinderen om hulp. 

– Hoe moeilijk is het voor uw kind om met anderen kinderen te spelen? 

– Heeft uw kind logopedie? 
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Informatie 
• Type CP 

• Cognitie 

• Epilepsie 

• MRI 

• Opleidingsniveau van de ouders 

• SES 

• Ondersteunde communicatie 

• GMFCS 

• MACS 

• CFCS 

• VSS 
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CFCS 
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Communicatie 

Functie 

Classificatie 

Systeem 
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GMFCS MACS CFCS 

I   Walks without 

limitations     

I Handles objects easily 

and successfully 
I Sends and receives 

information with familiar 
and unfamiliar partners 
effectively and efficiently 

II Walks with 

limitations 
II Handles most objects 

but with somewhat 
reduced quality and ⁄ or 
speed of 
achievement 

II Sends and receives 

information with familiar 
and unfamiliar partners 
but may need extra time 

III Walks using 

a hand-held 
mobility device 
 

III Handles objects with 

difficulty; needs help 

to prepare and ⁄ or 
modify activities 

III Sends and receives 

information with familiar 
partners effectively, but 
not with unfamiliar 
partners 

IV Self-

mobility with 
limitations;may 
use 
powered mobility 

IV Handles a limited 

selection of easily 
managed objects in 
adapted situations 

IV Inconsistently sends 

and ⁄ or receives 
information even with 
familiar partners 

V Transported 

in a manual 
wheelchair 

V Does not handle 

objects and has severely 
limited ability to perform 
even simple 
actions 

V Seldom effectively 

sends and receives 
information even with 
familiar partners 



VSS 
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Viking 

Speech 

Scale 



LENA project 

• LENA (Language ENviroment Analyses)  

• Meten van de taalinput 

• Kwantitatieve meting 

• Kwalitatieve meting 

• Pilot 
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Op dit moment 

• Werving 

– 15 revalidatiecentra 

• Inclusie 

– 50 kinderen getest 

• Testen 

• - junior onderzoeker + gecertificeerde logopedisten 

• Systematic Review 

• - indienen publicatie aug-sept 2018 
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CP-CaLL voor kinderen 

• We zoeken nog deelnemers! 

• kinderen die in aanmerking komen voor deelname? 

– e.vaillant@vumc.nl 

– j.geytenbeek@vumc.nl 
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KFA prijs 2018 ??? 

• Past in de huidige tijd en sluit aan op de activiteiten en 

interesses van jongeren: zijn altijd met beelden bezig op hun 

mobieltjes… 

• Communicatie is essentieel en dit project gaat in op 

communicatieproblemen die een groep jongeren ondervinden 

• Dit project heeft proof of principle aangetoond, ze zitten in een 

nichemarket , heel interessant 

• Spreekt heel veel jeugd aan. 
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Wat kunnen wij met de KFA/JKF prijs 2018 

bereiken? 

• Graag willen we een bijdrage vragen om een multidisciplinair team 

bij elkaar te brengen om bestaande Audiovisuele-technologie 

(zoals de Ipad, mobiele telefoon, editing computer, (vlog) 

camera…) toegankelijk te maken, voor kinderen en jongeren met 

een (zeer) slechte hand-arm motoriek, middels het ontwikkelen van 

verschillende configuraties.  
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Beeldtaal voor iedereen!! 
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