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Relatie tussen het Van Wiechenonderzoek (D-score)
op zjaar en het intelligentien¡veau oP 5 jaar
vraagstelling van dit onderzoek is in welke mate het cognitief functioneren op 5-jarige
teeftijd gecorreleerd is met en voorspeld kan worden op basis van het Van Wiechenonderzoek,
samengevat in een'Developmental-score'(de D-score). Voor het beantwoorden van deze vraag is
gebruik gemaakt van de gegevens uit het Sociaal Medisch Onderzoek Consultatiebureau
Kinderen, SMOCK.
Uit de SMOCK-onderzoekspopulatie werd een selectie gemaakt van 6ro kinderen. AlIe
kenmerken van het Van Wiechenonderzoek werden gescoord tot de leeftijd van 2,5 jaar. De
D-score op z-jarige leeftijd werd berekend op basis van de ontwikkelingskenmerken van het Van
Wiechenond.erzoek behorende bij z en 2,5 jaar. Tijdens de follow-up werd op 5-jarige leeftijd het
IQ bepaald met de Utrechtse Korte Kleuter Intelligentietest (UKKI).
De pearson's correlatiecoëfficiënt tussen de D-score op z-jarige leeftijd en de IQ-score op 5-jarige
leeftijd was o,34 þ<o,or). Geslacht, sociaaleconomische status (SES) en leeftijd moeder bij bevalling
correleerden matig met het intelligentieniveau op 5-jarige leeftijd (respectievelijk o'23; o,17 en o,12;
p<o,otl.Variaties in intelligentieniveau op 5-jarige leeftijd waren voor t6%te voorspellen door een
combinatie van D-score, geslacht, SES en leeftijd moeder bij bevalling, waarbij de toegevoegde
De

voorspellende waarde van de D-score bovenop de achtergrondvariabelen 7% bleek.
Dit is het eerste onderzoek dat aanwijzingen geeft dat het Van Wiechenonderzoek, samengevat
in de D-score, tot de leeftijd van z jaar een bijdrage zou kunnen leveren aan het oPsPoren van
kinderen met een benedengemiddeld intelligentieniveau. Aanbevolen wordt de D-score verder te
ontwikkelen tot de leeftijd van 4 jaar, bij een eigentijdse populatie kinderen en op basis van het
huidige Van Wiechenonderzoek, en nader onderzoek te doen naar de voorspellende waarde
ervan.

Inleiding
Kinderen met een ontwikkelingsachterstand moeten
vroegtijdig opgespoord worden voor tijdige diagnostiek
en interventie.1,2,3 Sinds het begin van de jaren tachtig
van de vorige eeuw wordt in Nederland de ontwikkeling
van kinderen van o tot 4 jaar gevolgd met het Van
Wiechenonderzoek. Het onderzoek bestaat uit in totaal
75 ontwikkelingskenmerken verdeeld over drie ontwikkelingsvelden: r) fijne motoriek, adaptatie, persoonlijkheid en sociaal gedrag, z) communicatie en 3) grove
motoriek. Een van de doelstellingen is het vroegtijdig
opsporen van ontwikkelingsproblemen en -stoornissen.4
De huidige praktijk is dat opsporen en verwijzen aan de
hand van de uitslagen van het Van Wiechenonderzoek
voor een belangrijk deel op de interpretatie van de individuele arts berust. Tot op heden zijn verwijscriteria op
grond van het Van Wiechenonderzoek niet voorhanden.
Daarom wordt gezocht naar betere mogelijkheden om de
bevindingen van het Van Wiechenonderzoek van een
individueel kind te volgen en de ontwikkeling van

kinderen onderling te vergelijken'
Met behulp van gegevens uit het Sociaal Medisch Onderzoek Consultatiebureau Kinderen (SMOCK) hebben Jacobusse et al. (zoo6) recent de'Developmental-score'
(D-score) ontwikkeld. Het is een objectieve samenvattende maat, die een globale ontwikkelingsscore geeft op
basis van de drie velden van het Van Wiechenonderzoek
en gemeten wordt op een intervalschaal. De D-score
maakt onderlinge vergelijking mogelijk tussen kinderen
die bijvoorbeeld verschillen wat betreft leeftijd, geslacht
of herkomst. Zie de uitgebreide beschrijving in het februarinummer van zoo8 van dit tijdschrift.s'6 Ontwikkeling
kan nu in de tijd worden gevolgd met een ontwikkeIingsdiagram, zoals dat bij lengte gebeurt met een groeidiagram. Het opsPoren van kinderen met een globale
ontwikkelingsachterstand zou met de D-score mogelijk
verbeterd kunnen worden.s
De vraagstelling van dit onderzoek is:
- Bepalen in welke mate het cognitief functioneren op
5-jarige Ieeftijd gecorreleerd is met het ontwikke-
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lingsonderzoek (D-score) op z-jarige leeftijd en van
daaruit voorspeld kan worden.
Een bijkomende vraag is wat de toegevoegde waarde
is van de D-score boven bekende voorspellers als
geslacht, sociaaleconomische status (SES) en Ieeftijd
van de moeder bij bevalling.z'a's

UKKI werd afgenomen in de thuissituatie door de
ouders. De UKKI is ontworpen naar analogie van de test
van Vane (r968) door Baarda (1978) en is een mentale
ontwikkelingstest voor Nederlandse kinderen in de leeftijd van 4,5 tot 6,5 jaar.l2 De testduur is 15 tot 20 minuten
en bestaat

uit drie onderdelen:

r.
Methoden
In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van gegevens
die verzameld werden in het kader van het SMOCK,
beschreven door Herngreen. Deze studie onderzocht preen perinatale factoren en bestudeerde de samenhang
tussen determinanten van gezondheid en morbiditeit bij
kinderen in de eerste twee levensjaren. De SMOCKonderzoekspopulatie bestond uit alle zr5r levend geboren kinderen die werden geboren in de periode april
r988 tot en met oktober r989 in de verzorgingsgebieden
van zr consultatiebureaus, in verscheidene delen van
Nederland.lo De consultatiebureaus waren onder andere
verdeeld over plattelands- en (voor)stadsgebieden representatiefvoor Nederland als geheel. Binnen drie weken
na de geboorte werd een intakegesprek gehouden, waarin onder andere werd gevraagd naar de leeftijd van
moeder bij bevalling, opleiding van moeder en perinatale gegevens van het kind. Gegevens werden verzameld
vaî2og2 kinderen. De kinderen werden gevolgd tot en
met de tweede verjaardag. Op de aanbevolen onderzoeksleeftijden (r maand, 2,3,6,9, rz, 15, r8 en 24 maanden) werden de bijbehorende kenmerken uit het Van
Wiechenonderzoek getest. Op het laatste onderzoeksmoment werd aan de ouders gevraagd deel te nemen aan
een follow-upstudie, waarbij onder andere op 5-jarige
leeftijd een intelligentietest zou wotden afgenomen.ll
In het kader van een andere studie was uit de SMOCKpopulatie een gestratificeerde selectie gemaakt van 6ro
kinderen. Dit databestand werd gebruikt voor de huidige
studie. In deze steekproef waren niet opgenomen: tweelingen, kinderen van ouders zonder Nederlands als
moedertaal, kinderen van wie de vader en/of moeder
niet in Xuropa geboren zijn, kinderen van wie een of
beide ouders alleen speciaal (basis)onderwijs of alleen
lager onderwijs gevolgd hebben, kinderen van wie de
moeders drugs gebruik(t)en en kinderen met het
syndroom van Down. Omdat de exclusiecriteria voor de
uiteindelijke steekproef destijds opgesteld werden ten
behoeve van een ander onderzoek, zijn er beperkingen.
Zo is het aantal allochtone kinderen in de onderzoekspopulatie relatief klein en ontbreken kinderen van wie een
of beide ouders alleen speciaal (basis)onderwijs of alleen
lager onderwijs gevolgd hebben. Het percentage
moeders met een hoge opleiding is hoger dan in de
normale populatie.
Tijdens de follow-up op de leeftijd van 5 jaar werd een
algemeen intelligentieniveau bepaald met behulp van
de Utrechtse Korte Kleuter Intelligentietest (UKKI). De
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natekenen van vijf f.guren (vierkant, driehoek, kruis,
trapezium en vlieger); waardering loopt van o tot 4
punten per tekening;
z. makenvaneenmenstekening; de scoring is op grond
van de aanwezigheid van z8 kenme¡ken, zoals
lichaam, ogen, benen;
3. betekenis geven aan een lijst met dertien woorden,
zoals mes, banaan, paraplu; normeringen betreffen
verschillende 1eeft ijdsklassen.l'?'13
De score van de test werd bepaald door twee projectas-

sistenten volgens een protocol.
AIs indicator voor de SES werd de hoogst voltooide
schoolopleiding van moeder aangehouden. De SES is
ingedeeld in niveaus opgesteld door het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CnS¡.'+

Statistische analyse
SPSS voor
correlatiecoëfûciënten
Windows,
en hiërarchische multipele regressieanalyse werden
toegepast om het mogelijke verband te analyseren
tussen de onafhankelijke variabelen'geslacht','SES','leeftijd moeder bij bevalling' en'D-score (z jaar)', en de
aftrankelijke varÍabele'intelligentieniveau (5 jaar)'. Voor
de hiërarchische multipele regressieanalyse werd de
effect size berekend (zie formule 9.2.3 in Cohen, pag.
4ro1s). Effecten met een tweezijdige p-waarde < o,o5
werden beschouwd als statistisch significant.

De gegevens werden geanalyseerd met

versie 14.o; Pearson's

Resultaten
De onderzoekspopulatie bestond

uit

564

kinderen

(respons gzYo van de 6ro kinderen geselecteerd voor

follow-up). De gemiddelde leeftijd van de kinderen bij
follow-up was 5,4 jaar (tabel r). Het gemiddelde intelligentieniveau van alle kinderen was to8 (SD 15; bereik
55-148), van de jongens ro4 (SD r5), en van de meisjes lrr
(SD r4). Kinderen van moeders met een hoog opleidingsniveau hadden een gemiddelde IQ-score van 11o (SD r¡);
voor kinderen van moeders met een laag opleidingsniveau was dat ro4 (SD rS) [t(z8z) = 3,841p<o,oor]. De scatterplot van de lO--score met de D-score toonde één uitbijter (D-score < 7,5). Deze uitbijter werd bij verdere analybuiten beschouwing gelaten.
De correlatie tussen de D-score (samenvattende score op
basis van het Van Wiechenonderzoek) op z-jarige leeftijd
en het IQ op 5-jarige leeftijd was o34(1t<o,oor; ¡=528). De
univariate correlatie van geslacht, SES en leeftijd moeder
bij bevalling met IQ was respectievelijk o,23, o,77 en o,12
ses

Achtergrondkenmerken van de onderzoekspopulatìe (n=564) De etniciteit werd bepaald volgens de deînitie van het Centraal Bureau voor de statistiek
(CBS):'een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren'ra
Tabel

r

totaal
aantal

/o

Jongen

267

41,3

mersJe

297

52,7

(p<o,or; n=562). Dit betekent dat meisjes
gemiddeld genomen een hogere Io--score
hadden danjongens, en dat een hogere SES en
een hogere leeftijd van moeder bij de bevalling
samengingen met een hogere Io--score van het

kind.
De resultaten van de hiërarchische

geslacht

zwangerschapsd uur (wk)

<31
)7-41

>42

<2499

geboortegewicht (g)

leeftijd moeder bij Partus (jr)

2l

4,8

500

88,7

31

6,6

24

4,1

25oo-3499

239

42,4

> 3500

301

53,4

<24

45
223

8,o

25-29

39,5

30'34

229

4c,6

6l

11,9

555

984

9

t6

>35

multipele

regressieanalyse zijn weergegeven in tabel 2'
Geslacht, SES en leeftijd moeder bij bevalling

verklaarden in totaal gyo varL de vàriatie in
intelligentieniveau [f (3, 5 z4) = 77,4i P < o,o oL]. D e
toevoeging van de D-score resulteerde in een
totaal verklaarde variatie vaî76% [R'.n".o,o7 i F (7,523) = 44,6; p <o,oorl. Dit impliceert
se=
dat de toegevoegde voorspellende waarde van
de D-score bovenop de achtergrondvariabelen
7% was. De effectgrootte toonde een redelijk
effect aan van de D-score (partiële f=o,o8).
Discussie
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Hiðrarchische multipele regressieanalyse van predictieve factoren met
als afhankelljke variabele het intelligentieniveau op 5 jarige leeftijd

Tabel

z

R2

vøilabele

þstap

þtotøal

o,og***

stap t

o,24*'*
o,15'**
o,o9.

geslacht
SESA

leeftijd moeder bij Partusb

o,17.**

o,lo*
o,lo*

leert (r=o,34) met het Van Wiechenonderzoek
op z-jarige leeftijd, samengevat in de D-score.
Een correlatiecoëffrciënt van o,3o wordt over
het algemeenbeschouwd als een middelgroot
effect, een r=o,ro wordt beschouwd als een
klein effect en een r=o,5o als een groot effect.ls
Internationaal worden vetschillende methoden voor ontwikkelingsonderzoek toe gePast.

II (rggS) en Bayley Scales of Infant
Development (BSID) zijn ontwikkelingstests
die voornamelijk op grote schaal worden
De Denver

toegepast in Westerse 1anden.t6¡z Onderzoek
door Bayoglu et al. uit 2oo7 toonde aar. dat 43y"
en o% van de 6-jarigen met respectievelijk
abnormale en normale Denver-Il-score een
WISC-Rtotale Io--score < 9o hadden.18 De
beschreven correlatie in internationale literatuur tussen de BSID en intelligentietests is
beperkt.le Zo vonden McGrath et al' (zoo4) een
redelijke correlatie tussen de BSID-scores op
r-j ari ge leeft ij d (t = o,23, p < o,o1

o,r6***

stap z

Dit onderzoek toont aan dat het cognitieffunctioneren op 5-jarige leeftijd redelijk sterk corre-

voor p sychomo-

p-stap: bèta voor deze variabele per afzonderlijke stap; â-totaal: bèta voor deze

torische ontwikkelingskenmerken en r=o,33,
p< o,o01 voor mentale ontwikkelingskenmerken) en het totale intelligentieniveau op 8-jarige leeftijd, gemeten met de WISC-R.19 De correIatie tussen de Battelle Developmental Inventory (BDI) op 3-,4- en 5-jarige leeftijd en de

variabele in het totale model (na stap z).

Stanford-Binet IV intelligentietest op

o,28***

D-score'

totaal

o,z8***

o,16

F(4,54)=25,32--'

a:

Als indicator voor de

SES is de

hoogst voltooide opleiding van moeder aange-

houden.'4
b: Leeftijd moeder

betreft leeftìjd

in

jaren bij bevalling

c: D-score: Developmental-score is berekend op basis van het Van Wiechenonder-

zoek op z-jarige leeftijd
* p<o,o5;.. p<o,or; *** p<o,ool

t2

3-, 4-,

De
5-jarige leeftijd is o,67 tot o,78 þ<o,oor).'zo
en
5-jarige
correlatie tussen de BDI op 3-, 4Ieeftijd en de IMSC-R op 8-jarige leeftijd is o,74

tol o,76 þ<o,oor).'o
Ten opzichte van bovengenoemde ontwikkelingstests neemt de in deze studie gevonden
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correlatie tussen de D-score en de intelligentiescore
(UKKI) een tussenpositie in. Sterkere correlaties tussen
internationaal ontwikkelingsonderzoek en intelligentieonderzoek kunnen verklaard worden doordat mogelijk
dezelfde vaardigheden (subsets) gemeten worden. Het is
opvallend dat een'eenvoudige'test als de UKKI met drie
subsets (flguren natekenen, menstekening en woordenlijst) toch redelijk sterk correleert met de D-score.
In de literatuur zijn geslacht, SES en leeftijd moeder bij
bevalling voorspellende factoren voo¡ het intelligentieniveau.7,8,e Geslacht, SXS en leeftijd moeder bij bevalling
waren ook in dit onderzoek significante voorspellers.
Deze achtergrondvariabelen waren echter matig gecorreleerd met het cognitieffunctioneren op 5-jarige leeftijd. In dit onderzoek kan door de achtergrondvariabelen
en de D-score samen 16% verklaard worden van de variaties in intelligentieniveau. Dit roept de vraag op welke
factoren nog meer van belang zijn in de voorspelling van
intelligentieniveau. Mogelijke andere geschikte voorspellers zijn het intelligentieniveau van de ouders en
gebeurtenissen die tussen z en 5 jaar bij het kind hebben
plaatsgevonden (zowel stimulerende als remmende/
traumatische gebeurtenissen). Een hoge verklaarde variantie tussen de D-score en de UKKI is niet realiseerbaar,
omdat de D-score een breder onderliggend construct
meet dan de UKKL
Stabiliteitsonderzoek van de UKKI (test-hertest met
tijdsinterval van ruim 3 maanden, n=3r), beschreven
door De Zeeuw (r995), Ieverde een correlatiecoëfñciënt
varro,74op (subsets 1.i o,64t2t o,57 en 3: o,6o). De correlatie van de UKKI met de verkorte Amsterdamse Kinder
Intelligentie Test (AKIT) was o,69 (n=46).u Volgens De
Zeeuw (r995) is dit voor kleutertests acceptabel.13 Hoewel
Evers et al. (1992) tevreden zijn over de betrouwbaarheid
en validiteit van de UKKI, voldoet de UKKI volgens hen
niet aan alle NIP-beoordelingscriteria (Nederlands Instituut van Psychologen)." Mogelijk worden in onderhavig
onderzoek de voorspellende waarde van ontwikkelingsonderzoek op z-jarige leeftijd en intelligentieniveau op
5-jarige leeftijd onderschat door toepassing van de UKKI
en kan een sterkete verklaarde variantie aangetoond
worden wanneer het intelligentieniveau gemeten wordt
met een uitgebreidere test, zoals de Snijders-Oomen
niet-verbale intelligentietest (SON-R)."
Beperkingen zijn de generaliseerbaarheid, vanwege de
exclusiecriteria ten behoeve van een ander onderzoek,
afname van de UKKI in de thuissituatie door de ouders
en de gebruikte SMOcK-gegevens verkregen met het
oude Van Wiechenonderzoek (1983).In het huidige Van
Wiechenonderzoek (zoo5) ontbreken de ontwikkelingskenmerken'begrijpt enkele woorden','wij zenlpakken
van 2 genoemde voorwerpen', 'drinkt zelf uit beker' en
'doet bal in doos', waarop de D-score gebaseerd is.
Sterke punten van onderhavig onderzoek zijn het hoge
responspercentage en de grootte van de onderzoekspopulatie.
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Conclusie en aanbevelingen
Dit is het eerste onderzoek dat aanwijzingen geeft dat
het Van Wiechenonderzoek, samengevat in de D-score,
tot de leeftijd van z jaar een bijdrage zou kunnen leveren
aan het opsporen van kinderen met een benedengemiddeld intelligentieniveau. Aanbevolen wordt de D-score
verder te ontwikkelen tot de leeftijd van vier jaar, bij een
eigentijdse populatie kinderen en op basis van het huidige Van Wiechenonderzoek, en nader onderzoek te doen
naar de voorspellende waarde ervan.
Da n
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Het SMOCK, waarop dit onderzoek gebaseerd is, werd
inancleel gesteund door ZonMW (destijds het Praeventiefonds), Actiz (destljds de La nd el ij ke Veren gi n g voor Th u is
zorg),de 5tìchting Onderzoek en Ontwìkkeling Maatschapi
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