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De allereerste C-BiLLT nieuwsbrief is een feit! Er zijn zoveel ontwikkelingen gaande

dat we alle C-BiLLT gebruikers daarvan heel graag op de hoogte willen houden. Lees

hieronder over recente aanpassingen aan de test, vervolgonderzoek (waar we jullie

hulp voor nodig hebben!), internationale projecten, een nieuwe collega en nog meer. 

De nieuwsbrief zal twee keer per jaar verschijnen en komt ook beschikbaar op

www.c-billt.com. 

 

(Deze nieuwsbrief liever niet meer ontvangen? Helemaal onderaan staat een link om je af te melden.)

CP-CaLL onderzoek 

CP-CaLL staat voor Cerebral Palsy - Communication and Language Learning. Het is een

longitudinaal onderzoek van vier jaar naar de taalbegripsontwikkeling van kinderen

met CP en de bepalende (omgevings- en persoonlijke) factoren hierin. Het CP-CaLL

onderzoek is een vervolg op het eerdere C-BiLLT onderzoek. We gaan onder andere elk

jaar het taalbegripsniveau van de kinderen in kaart brengen. Daarnaast zijn we

benieuwd naar omgevingsfactoren zoals welke OC-middelen er al dan niet worden

ingezet. 

Het onderzoek is door de METc van het VUmc goedgekeurd en als niet-WMO

onderzoek gekwali�ceerd. We doen ons uiterste best om de belasting voor de

deelnemende kinderen, ouders en revalidatieteams zo laag mogelijk te houden. Het

verzamelen van de logopedische gegevens valt onder de ‘usual care’. De belasting van

ouders komt neer op een jaarlijkse online vragenlijst. 

Lees hier meer over de doelen van het CP-CaLL onderzoek en wat we precies gaan

onderzoeken. 

Wie zoeken we? 

http://mailchi.mp/bc0c4ef55948/c-billt-nieuwsbrief-september?e=[UNIQID]
https://gallery.mailchimp.com/6e60141e566f34623d827d471/files/296f830a-11b1-478e-b0a1-7e2b7012201d/CP_CaLL_.01.pdf


Kinderen met een bilaterale cerebrale parese in de leeftijd van 1;6 tot en met 8 jaar,

uit een gezin waarin één van de ouders vloeiend Nederlands spreekt. Kinderen van

alle GMFCS niveaus kunnen meedoen aan het onderzoek.

Kinderen met ernstige auditieve problemen en/of visuele problemen, ernstige

cerebrale visusstoornissen (CVI) of corticale blindheid kunnen helaas niet meedoen. 
 

Wil je ons helpen? 
 

Heb je op dit moment kinderen in behandeling die mogelijk in aanmerking komen voor

deelname? Neem dan contact op met Emma of Joke (e.vaillant@vumc.nl of

j.geytenbeek@vumc.nl). 

Ook als je twijfelt of een kind in aanmerking komt; mail ons, we denken graag met je

mee!

Uitbreiding normdata en leeftijdsequivalenten 

De normdata zijn uitgebreid van 6;6 naar 7;0 jaar. Tot de leeftijd van 6;11 jaar rekent het

programma de percentielscore automatisch uit. Voor kinderen vanaf 7;0 jaar (84 maanden) kan

het leeftijdsequivalent worden berekend. Om het gebruik hiervan makkelijker te maken hebben

we een eenvoudige tabel gemaakt. De tabel leeftijdsequivalenten is te vinden op de website

onder downloads. Handig! 

Afbreekregel  

Heel goed nieuws voor de afname van de test: de afbreekregel van 8 foute antwoorden is

ingekort naar 5. We hebben de afbreekregel geanalyseerd. Hieruit bleek dat afbreken na 5

opeenvolgende foute antwoorden, in 96% van de gevallen dezelfde ruwe score oplevert als

mailto:e.vaillant@vumc.nl
mailto:j.geytenbeek@vumc.nl
mailto:j.geytenbeek@vumc.nl


afbreken na 8 opeenvolgende fouten. Aangezien de C-BiLLT web-based is, wordt de wijziging

automatisch doorgevoerd. Vanaf 15 september 2017 wordt de nieuwe afbreekregel toegepast. 

CAT versie 

CAT staat voor Computer Adapted Testing. Dat betekent dat de test zich aanpast aan het

antwoordenpatroon van het kind. Beantwoordt het kind een aantal vragen op rij goed, dan kunnen

er vragen waarvan je verwacht dat het kind ze ook goed zou beantwoorden, worden

overgeslagen. Het voordeel van een CAT-versie is dat de testafname aanzienlijk kan worden

verkort. Er is veel data nodig om een goed algoritme te kunnen ontwikkelen. Van kinderen die de

C-BiLLT leeftijdsadequaat doorlopen hebben we inmiddels voldoende data. We hebben helaas

nog onvoldoende gegevens om de antwoordpatronen van kinderen met een afwijkende

taalbegripsverwerving te kunnen voorspellen. We verwachten deze data in ruime mate te gaan

verzamelen met het CP-CaLL project. 

Handleiding 

Naar aanleiding van jullie feedback hebben we de handleiding verbeterd. De nieuwe versie is

vanaf nu te vinden in het menu 'downloads' op de website. Heel veel dank voor jullie kritische blik!

 

Even voorstellen 

Ik ben Emma Vaillant, de nieuwe collega van Joke Geytenbeek,

werkzaam bij het VUmc, afdeling Revalidatiegeneeskunde. Ik

ben in 2013 afgestudeerd als taal- en Spraakpatholoog aan de

Radboud Universiteit in Nijmegen en in 2015 als logopedist.  

Sinds 1 augustus ben ik als promovendus betrokken bij het CP-

CaLL project.  Daarnaast werk ik voor tien uur in de

patiëntenzorg.

Blij, dankbaar en ook wel een beetje trots kunnen we

melden dat de C-BiLLT nu op bijna alle revalidatiecentra en

daaraan verbonden Mytylscholen in Nederland wordt

gebruikt. Ook op zorginstellingen wordt het voordeel van

de C-BiLLT ontdekt en steeds meer gebruikt in de

behandeling van jongvolwassen en volwassen bewoners

met CP. 

In januari 2018 wordt alweer de achtste cursus gegeven en

zoals het er nu naar uitziet zetten wij dan de 100ste

deelnemer in het zonnetje! 



Misschien is je oog al weleens gevallen op het Engelse vlaggetje op de startpagina van

de website. Binnenkort komen daar nog meer vlaggetjes bij, want  het succes van de C-

BiLLT begint ook over de grenzen van Nederland zijn vruchten af te werpen. De C-

BiLLT wordt al in enkele centra in het Nederlandssprekende gedeelte van België

gebruikt. Verder wordt op dit moment gewerkt aan de vertaling van de  C-BiLLT in

Noors, Duits en Engels. Met Canada, de USA, UK en Australië is er afgesproken om tot

consensus te komen van één Engelse versie. 

Uit Colombia en Spanje zijn we benaderd voor een Spaanse versie van de C-BiLLT.

Zodra zij de �nanciering voor het project rond hebben, gaan we ook graag met hen aan

de slag! 

Binnenkort ontvang je een uitnodiging om lid te worden van onze nieuwe
Facebookpagina, bedoeld om makkelijk met elkaar in contact te komen in geval

van vragen of technische problemen. 
 

Voor het aankondigen van belangrijke zaken, zoals de nieuwe afbreekregel,
zullen we ook altijd de nieuwsbrief gebruiken. 

Deze nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar en wordt samengesteld door Jael Bootsma, Joke
Geytenbeek en Emma Vaillant. De nieuwsbrief is bedoeld voor logopedisten die de C-BiLLT gebruiken

nadat ze de cursus hebben gevolgd.  

Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief? We horen heel graag van je! Mail naar

http://www.facebook.com/groups/cbilltlogopedisten
http://mailchi.mp/bc0c4ef55948/www.c-billt.com


j.bootsma@vumc.nl 

Wil je de nieuwsbrief liever niet meer ontvangen? 
Klik hier: unsubscribe from this list. 
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