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Bijlage 1 Zoekstring per uitgangsvraag     

 
Zoekstring uitgangsvraag 1 

Uitgangsvraag 1 

• Met welk instrument kan een kind met een mogelijke TOS adequaat gesignaleerd worden? 

• Door wie kan de afname gedaan worden?   

• Op welke leeftijd kun je het best signaleren?? 
 

PubMed:  
#1: ‘Population’ (studiepopulatie): kinderen 
"Child"[Mesh] OR "Child, Preschool"[Mesh] OR “Adolescent”[Mesh] OR child*[tiab] OR toddler*[tiab] OR 
preschool[tiab] OR schoolchild*[tiab] OR adolescen*[tiab] OR teen*[tiab] OR pediatr*[tiab] OR paediatr*[tiab] OR 
juven*[tiab] OR youth*[tiab] OR infant*[tiab] 
 
#2: ‘Intervention’ (interventie): screenings\signaleringsinstrument op TOS 
(Mass screening[mesh] OR screen*[tiab] OR early diagnos*[tiab] OR early detect*[tiab] OR early identif*[tiab] OR 
discriminat*[tiab] OR differentiat*[tiab] OR “case finding”[tiab] OR “case-finding”[tiab] OR casefinding[tiab] OR 
“cases finding”[tiab]) AND (Communication disorder*[tiab] OR language disorder*[tiab] OR semantic 
disorder*[tiab] OR syntactic disorder*[tiab] OR “speech sound disorder”[tiab] OR “speech-sound disorder”[tiab] 
OR “speech sound disorders”[tiab] OR “speech-sound disorders”[tiab] OR phonological disorder*[tiab] OR 
semantic disorder*[tiab] OR pragmatic disorder*[tiab] OR language imbalance[tiab] OR language 
impairment*[tiab] OR language delay*[tiab] OR SLI[tiab] OR language difficult*[tiab] OR language retardation[tiab] 
OR communication delay*[tiab]  OR phonological problem*[tiab] OR language problem*[tiab]) 
 
#3: ‘Comparator’ (vergelijking) 
>>geen specifieke zoekstring, omdat alle vergelijkingen zijn meegenomen<< 
 
#4: ‘Outcome’ (uitkomsten): effectiviteit, sensitiviteit, specificiteit, validiteit, betrouwbaarheid 
effectiv*[tiab] OR efficacy[tiab] OR sensitiv*[tiab] OR specific*[tiab] OR valid*[tiab] OR reliab*[tiab] OR true 
positiv*[tiab] OR false positiv*[tiab] OR true negativ*[tiab] OR false negativ*[tiab] OR "Sensitivity and 
Specificity"[Mesh] OR predictive value[tiab] 
 
#5: Studiedesigns 
meta-analysis[pt] OR meta-analysis[tiab] OR meta-analyses[tiab] OR meta analysis[tiab] OR meta analyses[tiab] 
OR metaanalysis[tiab] OR metaanalyses[tiab] OR review[pt] OR review[tiab] OR randomized controlled trial[pt] 
OR controlled clinical trial[pt] OR clinical trial[pt] OR randomized[tiab] OR randomised[tiab] OR RCT[tiab] OR 
controlled[tiab] OR placebo*[tiab] OR trial[tiab] OR intervention*[tiab] OR "Cross-Over Studies"[Mesh]  
 
#6: Nederland 
Dutch[tiab] OR Dutch[ad] OR Netherlands[tiab] OR Netherlands[ad] 
 
Limieten: 
Taal: 
Engels 
Nederlands 
Duits 
 
 

PsycInfo 
#1 ‘Population’ (studiepopulatie): kinderen 
child*.ti. or child*.ab. or toddler*.ti. or toddler*.ab. or preschool.ti. or preschool.ab. or schoolchild*.ti. or 
schoolchild*.ab. or adolescen*.ti. or adolescen*.ab. or teen*.ti. or teen*.ab. or pediatr*.ti. or pedriatr*.ab. or 
paediatr*.ti. or paediatr*.ab. or juven*.ti. or juven*.ab. or youth*.ti. or youth*.ab. or infant*.ti. or infant*.ab. 
 
#2 ‘Intervention’ (interventie): screenings\signaleringsinstrument op TOS 
(screening/ or exp health screening/ or screening tests/ or intake interview/ or symptom checklists/ or screen*.ti. 
or screen*.ab. or early diagnos*.ti. or early diagnos*.ab. or early detect*.ti. or early detect*.ab. or early identif*.ti. 
or early identif*.ab. or discriminat*.ti. or discriminiat*.ab. or differentiat*.ti. or differentiat*.ab. or "case finding".ti. or 
"case finding".ab. or "case-finding".ti. or "case-finding".ab. or casefinding.ti. or casefinding.ab. or "cases finding".ti. 
or "cases finding".ab.) and (communication disorder*.ti. or communication disorder*.ab. or language disorder*.ti. 
or language disorder*.ab. or semantic disorder*.ti. or semantic disorder*.ab. or synctactic disorder*.ti. or 
synctactic disorder*.ab. or "speech sound disorder".ti. or "speech sound disorder".ab. or "speech-sound 
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disorder".ti. or "speech-sound disorder".ab. or "speech sound disorders".ti. or "speech sound disorders".ab. or 
"speech-sound disorders".ti. or "speech-sound disorders".ab. or phonological disorder*.ti. or phonological 
disorder*.ab. or pragmatic disorder*.ti. or pragmatic disorder*.ab. or language imbalance.ti. or language 
imbalance.ab. or language impairment*.ti. or language impairment*.ab. or language delay*.ti. or language 
delay*.ab. or SLI.ti. or SLI.ab. or language difficult*.ti. or language difficult*.ab. or language retardation.ti. or 
language retardation.ab. or communication delay*.ti. or communication delay*.ab. or phonological problem*.ti. or 
phonological problem*.ab. or language problem*.ti. or language problem*.ab.) 
 
#3 ‘Comparator’ (vergelijking) 
>>geen specifieke zoekstring, omdat alle vergelijkingen zijn meegenomen<< 
 
#4: ‘Outcome’ (uitkomsten): effectiviteit, sensitiviteit, specificiteit, validiteit, betrouwbaarheid 
exp test bias/ or exp "error of measurement"/ or effectiv*.ti. or effectiv*.ab. or efficacy.ti. or efficacy.ab. or 
sensitiv*.ti. or sensitiv.ab. or specific*.ti. or specific*.ab. or valid*.ti. or valid*.ab. or reliab*.ti. or reliab*.ab. or true 
positiv*.ti. or true positiv*.ab. or false positiv*.ti. or false positiv*.ab. or true negativ*.ti. or true negativ*.ab. or false 
negativ*.ti. or false negativ*.ab. or predictive value.ti. or predictive value.ab. 
 
#5 Studiedesigns 
"1200".md. or meta-analysis.ti. or meta-analysis.ab. or meta-analyses.ti. or meta-analyses.ab. or meta analysis.ti. 
or meta analysis.ab. or meta analyses.ti. or meta analyses.ab. or metaanalysis.ti. or metaanalysis.ab. or 
"0800".md. or "0830".md. or review.ti. or review.ab. or "2000".md. or randomized.ti. or randomized.ab. or 
randomised.ti. or randomised.ab. or RCT.ti. or RCT.ab. or controlled.ti. or controlled.ab. or placebo*.ti. or 
placebo*.ab. or trial.ti. or trial.ab. or intervention.ti. or intervention.ab. or cross-over.ti. or cross-over.ab. or 
experimental design/ or exp between groups design/ or exp clinical trials/ 
 
#6 Nederland 
Dutch.ab. or Dutch.ti. or Netherlands.ab. or Netherlands.ti. or Dutch.cq. or Netherlands.cq. or Dutch.ca. or 
Netherlands.ca. or Dutch.lo. or Netherlands.lo. 
 
Limieten: 
Taal: 
Engels 
 
Uitgevoerde combinaties van zoekstringen, zowel in PubMed als in PsycInfo: 

− Er is gestart met zoeken naar systematische reviews, meta-analyses en RCTs. Dit is gedaan door de 
volgende combinatie van zoekstringen: 
#1 AND #2 AND #4 AND #5 
 

− Daarna is gekeken naar studies uitgevoerd in Nederland: 
#1 AND #2 AND #4 AND #6 
 

− Voor de update van de review van Wallace et al. is als volgt gezocht: 
#1 AND #2 AND #4 
Publicatiedatum tussen 20 juli 2014 en 19 februari 2016. 
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Stroomschema selectie artikelen uitgangsvraag 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

261 titels gevonden in 
PubMed 

198 titels gevonden in 
PsycINFO 

459 titels gevonden 

 8 artikelen (waarvan 1 
rapport) geïncludeerd 

in de richtlijn 

343 unieke titels en 
abstracts beoordeeld 

op mogelijke relevantie 

116 dubbele titels 

315 artikelen 
geëxcludeerd op basis 
van titel en/of abstract 

16 artikelen geëxcludeerd op basis van full-
tekst: 

 
- beantwoordt de uitgangsvraag niet (n=10) 
- geen RCT of systematische review (n=2) 
- niet-systematische review (n=1) 
- geen peer-reviewed artikel (n=1) 
- Zweedse variant van instrument dat in 
Berkman is opgenomen (n=1) 
- beschrijving aanbevelingen n.a.v. 
systematische review (n=1) 
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28 artikelen 
beoordeeld in full-tekst 

selectie 

4 systematische literatuur reviews geëxcludeerd; 
 

- beschrijving van review die door Berkman et al. 
2014 geüpdatet is (n=2) 
- minder recent dan Wallace et al. 2014; geen andere 
relevante artikelen geïncludeerd (n=2) 
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Zoekstring uitgangsvraag 2 

Uitgangsvraag 2 

• Op basis van welke in- en exclusiecriteria wordt TOS bij kinderen van 0-18 jaar 

vastgesteld?  

• Welke classificatiesystemen zijn er om kinderen met TOS te klasseren? 

 
PubMed 
 
#1: ‘Population’ (studiepopulatie): kinderen met TOS 
("Child"[Mesh] OR "Child, Preschool"[Mesh] OR “Adolescent”[Mesh] OR child*[tiab] OR toddler*[tiab] OR 
preschool[tiab] OR schoolchild*[tiab] OR adolescen*[tiab] OR teen*[tiab] OR pediatr*[tiab] OR paediatr*[tiab] OR 
juven*[tiab] OR youth*[tiab] OR infant*[tiab]) AND (Communication disorder*[tiab] OR language disorder*[tiab] OR 
semantic disorder*[tiab] OR syntactic disorder*[tiab] OR “speech sound disorder”[tiab] OR “speech-sound 
disorder”[tiab] OR “speech sound disorders”[tiab] OR “speech-sound disorders”[tiab] OR phonological 
disorder*[tiab] OR semantic disorder*[tiab] OR pragmatic disorder*[tiab] OR language imbalance[tiab] OR 
language impairment*[tiab] OR language delay*[tiab] OR SLI[tiab] OR language difficult*[tiab] OR language 
retardation[tiab] OR communication delay*[tiab]  OR phonological problem*[tiab] OR language problem*[tiab]) 
 
#2: ‘Intervention’ (interventie): classificatie 
(language development disorders/classification[mesh]) OR ((distin*[tiab] OR discern*[tiab] OR categor*[tiab] OR 
differentia*[tiab] OR label*[tiab]) AND (criteri*[tiab] OR domain*[tiab] OR profil*[tiab] OR subgroup*[tiab] OR 
type*[tiab] OR class*[tiab]))  
 
#3: ‘Comparator’ (vergelijking) 
>> niet van toepassing<< 
 
#4: ‘Outcome’ (uitkomsten) 
>>Alle uitkomstmaten relevant<< 
 
Limieten: 
Taal: 
Engels 
Nederlands 
Duits 
 
 
PsycInfo 
 
#1 ‘Population’ (studiepopulatie): kinderen met TOS 
(child*.ti. or child*.ab. or toddler*.ti. or toddler*.ab. or preschool.ti. or preschool.ab. or schoolchild*.ti. or 
schoolchild*.ab. or adolescen*.ti. or adolescen*.ab. or teen*.ti. or teen*.ab. or pediatr*.ti. or pedriatr*.ab. or 
paediatr*.ti. or paediatr*.ab. or juven*.ti. or juven*.ab. or youth*.ti. or youth*.ab. or infant*.ti. or infant*.ab.) and 
(communication disorder*.ti. or communication disorder*.ab. or language disorder*.ti. or language disorder*.ab. or 
semantic disorder*.ti. or semantic disorder*.ab. or synctactic disorder*.ti. or synctactic disorder*.ab. or "speech 
sound disorder".ti. or "speech sound disorder".ab. or "speech-sound disorder".ti. or "speech-sound disorder".ab. 
or "speech sound disorders".ti. or "speech sound disorders".ab. or "speech-sound disorders".ti. or "speech-sound 
disorders".ab. or phonological disorder*.ti. or phonological disorder*.ab. or pragmatic disorder*.ti. or pragmatic 
disorder*.ab. or language imbalance.ti. or language imbalance.ab. or language impairment*.ti. or language 
impairment*.ab. or language delay*.ti. or language delay*.ab. or SLI.ti. or SLI.ab. or language difficult*.ti. or 
language difficult*.ab. or language retardation.ti. or language retardation.ab. or communication delay*.ti. or 
communication delay*.ab. or phonological problem*.ti. or phonological problem*.ab. or language problem*.ti. or 
language problem*.ab.) 
 
#2: ‘Intervention’ (interventie):  classificatie 
(distin*.ti or distin*.ab or discern*.ti or discern*.ab or categor*.ti or categor*.ab or differentia*.ti or differentia*.ab or 
label*.ti or label*.ab) and (criteri*.ti or criteri*.ab or domain*.ti or domain*.ab or profil*.ti or profil*.ab or subgroup*.ti 
or subgroup*.ab or type*.ti or type*.ab or class*.ti or class*.ab) 
 
#3 ‘Comparator’ (vergelijking) 
>>niet van toepassing<< 
 
#4: ‘Outcome’ (uitkomsten) 
>>alle uitkomstmaten relevant<< 
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Taal: 
Engels 
 
Uitgevoerde combinatie van zoekstringen, zowel in PubMed als in PsycInfo: 

− #1 AND #2 
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Stroomschema selectie artikelen uitgangsvraag 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

679 titels gevonden in 
PubMed 

730 titels gevonden in 
PsycInfo 

1.409 titels gevonden 

 5 artikelen 
geïncludeerd in de 

richtlijn 

771 unieke titels en 
abstracts beoordeeld 

op mogelijke relevantie 

638 dubbele titels 

723 artikelen 
geëxcludeerd op basis 
van titel en/of abstract 

43 artikelen geëxcludeerd op basis van full-
tekst:  
- geeft geen antwoord op de uitgangsvraag 
(n=28) 
- niet full-tekst beschikbaar (n=10) 
- geen systematische review (n=3) 
- boekhoofdstuk (n=1) 
- is in het Duits (n=1) 
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48 artikelen 
beoordeeld in full-tekst 

selectie 
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Zoekstring uitgangsvraag 3 

Uitgangsvraag 3 

Met welke instrumenten kan de communicatie en de taalvaardigheid in kaart gebracht worden bij 

kinderen met een vermoeden van TOS?   

 
 

PubMed 
 
#1: ‘Population’ (studiepopulatie): kinderen met TOS 
 ("Child"[Mesh] OR "Child, Preschool"[Mesh] OR “Adolescent”[Mesh] OR child*[tiab] OR toddler*[tiab] OR 
preschool[tiab] OR schoolchild*[tiab] OR adolescen*[tiab] OR teen*[tiab] OR pediatr*[tiab] OR paediatr*[tiab] OR 
juven*[tiab] OR youth*[tiab] OR infant[tiab]) AND (Communication disorder*[tiab] OR language disorder*[tiab] OR 
semantic disorder*[tiab] OR syntactic disorder*[tiab] OR “speech sound disorder”[tiab] OR “speech-sound 
disorder”[tiab] OR “speech sound disorders”[tiab] OR “speech-sound disorders”[tiab] OR phonological 
disorder*[tiab] OR semantic disorder*[tiab] OR pragmatic disorder*[tiab] OR language imbalance[tiab] OR 
language impairment*[tiab] OR language delay*[tiab] OR SLI[tiab] OR language difficult*[tiab] OR language 
retardation[tiab] OR communication delay*[tiab]  OR phonological problem*[tiab] OR language problem*[tiab]) 
 
#2: ‘Intervention’ (interventie): diagnose  
Diagnos*[tiab] 
 
#3 ‘Comparator’ (vergelijking) 
>>geen specifieke zoekstring, omdat alle vergelijkingen zijn meegenomen<< 
 
#4: ‘Outcome’ (uitkomsten): effectiviteit, sensitiviteit, specificiteit, validiteit, betrouwbaarheid 
effectiv*[tiab] OR efficacy[tiab] OR sensitiv*[tiab] OR specific*[tiab] OR valid*[tiab] OR reliab*[tiab] OR true 
positiv*[tiab] OR false positiv*[tiab] OR true negativ*[tiab] OR false negativ*[tiab] OR "Sensitivity and 
Specificity"[Mesh] OR predictive value[tiab] 
 
#5: Studiedesigns 
meta-analysis[pt] OR meta-analysis[tiab] OR meta-analyses[tiab] OR meta analysis[tiab] OR meta analyses[tiab] 
OR metaanalysis[tiab] OR metaanalyses[tiab] OR review[pt] OR review[tiab] OR randomized controlled trial[pt] 
OR controlled clinical trial[pt] OR clinical trial[pt] OR randomized[tiab] OR randomised[tiab] OR RCT[tiab] OR 
controlled[tiab] OR placebo*[tiab] OR trial[tiab] OR intervention*[tiab] OR "Cross-Over Studies"[Mesh]  
 
#6: Nederland 
Dutch[tiab] OR Dutch[ad] OR Netherlands[tiab] OR Netherlands[ad] 
 
Limieten: 
Taal: 
Engels 
Nederlands 
Duits 
 
 

PsycInfo 
#1: ‘Population’ (studiepopulatie): kinderen met TOS 
 (child*.ti. or child*.ab. or toddler*.ti. or toddler*.ab. or preschool.ti. or preschool.ab. or schoolchild*.ti. or 
schoolchild*.ab. or adolescen*.ti. or adolescen*.ab. or teen*.ti. or teen*.ab. or pediatr*.ti. or pedriatr*.ab. or 
paediatr*.ti. or paediatr*.ab. or juven*.ti. or juven*.ab. or youth*.ti. or youth*.ab. or infant*.ti. or infant*.ab.) 
and (communication disorder*.ti. or communication disorder*.ab. or language disorder*.ti. or language 
disorder*.ab. or semantic disorder*.ti. or semantic disorder*.ab. or synctactic disorder*.ti. or synctactic 
disorder*.ab. or "speech sound disorder".ti. or "speech sound disorder".ab. or "speech-sound disorder".ti. or 
"speech-sound disorder".ab. or "speech sound disorders".ti. or "speech sound disorders".ab. or "speech-sound 
disorders".ti. or "speech-sound disorders".ab. or phonological disorder*.ti. or phonological disorder*.ab. or 
pragmatic disorder*.ti. or pragmatic disorder*.ab. or language imbalance.ti. or language imbalance.ab. or 
language impairment*.ti. or language impairment*.ab. or language delay*.ti. or language delay*.ab. or SLI.ti. or 
SLI.ab. or language difficult*.ti. or language difficult*.ab. or language retardation.ti. or language retardation.ab. or 
communication delay*.ti. or communication delay*.ab. or phonological problem*.ti. or phonological problem*.ab. or 
language problem*.ti. or language problem*.ab) 
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#2: ‘Intervention’ (interventie): diagnose  
diagnos*.ti. or diagnos*.ab. 
 
#3 ‘Comparator’ (vergelijking) 
>>geen specifieke zoekstring, omdat alle vergelijkingen zijn meegenomen<< 
 
#4: ‘Outcome’ (uitkomsten): effectiviteit, sensitiviteit, specificiteit, validiteit, betrouwbaarheid 
exp test bias/ or exp "error of measurement"/ or effectiv*.ti. or effectiv*.ab. or efficacy.ti. or efficacy.ab. or 
sensitiv*.ti. or sensitiv.ab. or specific*.ti. or specific*.ab. or valid*.ti. or valid*.ab. or reliab*.ti. or reliab*.ab. or true 
positiv*.ti. or true positiv*.ab. or false positiv*.ti. or false positiv*.ab. or true negativ*.ti. or true negativ*.ab. or false 
negativ*.ti. or false negativ*.ab. or predictive value.ti. or predictive value.ab. 
 
#5: Studiedesigns 
"1200".md. or meta-analysis.ti. or meta-analysis.ab. or meta-analyses.ti. or meta-analyses.ab. or meta analysis.ti. 
or meta analysis.ab. or meta analyses.ti. or meta analyses.ab. or metaanalysis.ti. or metaanalysis.ab. or 
"0800".md. or "0830".md. or review.ti. or review.ab. or "2000".md. or randomized.ti. or randomized.ab. or 
randomised.ti. or randomised.ab. or RCT.ti. or RCT.ab. or controlled.ti. or controlled.ab. or placebo*.ti. or 
placebo*.ab. or trial.ti. or trial.ab. or intervention.ti. or intervention.ab. or cross-over.ti. or cross-over.ab. or 
experimental design/ or exp between groups design/ or exp clinical trials/ 
 
#6: Nederland 
Dutch.ab. or Dutch.ti. or Netherlands.ab. or Netherlands.ti. or Dutch.cq. or Netherlands.cq. or Dutch.ca. or 
Netherlands.ca. or Dutch.lo. or Netherlands.lo. 
 
Limieten: 
Taal: 
Engels 
 
 
Uitgevoerde combinaties van zoekstringen, zowel in PubMed als in PsycInfo: 

− Er is gestart met zoeken naar systematische reviews, meta-analyses en RCTs. Dit is gedaan door de 
volgende combinatie van zoekstringen: 
#1 AND #2 AND #4 AND #5 
 

− Daarna is gekeken naar studies uitgevoerd in Nederland: 
#1 AND #2 AND #4 AND #6 
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Stroomschema selectie artikelen uitgangsvraag 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232 titels gevonden in 
PubMed 

211 titels gevonden in 
PsychInfo 

443 titels gevonden 

4 artikelen 
geïncludeerd in de 

richtlijn 

376 unieke titels en 
abstracts beoordeeld 

op mogelijke relevantie 

67 dubbele titels 

364 artikelen 
geëxcludeerd op basis 
van titel en/of abstract 

9 artikelen geëxcludeerd op basis van full-tekst:  
- geen systematische review/meta-analyse/RCT 
en/of instrument niet in Nederland beschikbaar 
(n=6) 
- gaat niet over diagnostiek (n=2)  
- artikel niet full-tekst beschikbaar, en is in het 
Duits (n=1) 
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13 artikelen 
beoordeeld in full-tekst 

selectie 

1 titel via 
zoekresultaten 

uitgangsvraag 1 
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Zoekstring uitgangsvraag 4 

Uitgangsvraag 4 

Wat is de waarde/effectiviteit voor het kind met TOS van multidisciplinaire versus 

monodisciplinaire diagnostiek? 
 

PubMed 
 
#1: ‘Population’ (studiepopulatie): kinderen met TOS 
 ("Child"[Mesh] OR "Child, Preschool"[Mesh] OR “Adolescent”[Mesh] OR child*[tiab] OR toddler*[tiab] OR 
preschool[tiab] OR schoolchild*[tiab] OR adolescen*[tiab] OR teen*[tiab] OR pediatr*[tiab] OR paediatr*[tiab] OR 
juven*[tiab] OR youth*[tiab] OR infant[tiab]) AND (Communication disorder*[tiab] OR language disorder*[tiab] OR 
semantic disorder*[tiab] OR syntactic disorder*[tiab] OR “speech sound disorder”[tiab] OR “speech-sound 
disorder”[tiab] OR “speech sound disorders”[tiab] OR “speech-sound disorders”[tiab] OR phonological 
disorder*[tiab] OR semantic disorder*[tiab] OR pragmatic disorder*[tiab] OR language imbalance[tiab] OR 
language impairment*[tiab] OR language delay*[tiab] OR SLI[tiab] OR language difficult*[tiab] OR language 
retardation[tiab] OR communication delay*[tiab]  OR phonological problem*[tiab] OR language problem*[tiab]) 
 
#2: ‘Intervention’ (interventie): diagnose mono versus multidisciplinair 
Diagnos*[tiab] AND monodis*[tiab] AND multidis*[tiab] 
 
#3 ‘Comparator’ (vergelijking) 
>>geen specifieke zoekstring, omdat alle vergelijkingen zijn meegenomen<< 
 
#4: ‘Outcome’ (uitkomsten): effectiviteit, sensitiviteit, specificiteit, validiteit, betrouwbaarheid 
effectiv*[tiab] OR efficacy[tiab] OR sensitiv*[tiab] OR specific*[tiab] OR valid*[tiab] OR reliab*[tiab] OR true 
positiv*[tiab] OR false positiv*[tiab] OR true negativ*[tiab] OR false negativ*[tiab] OR "Sensitivity and 
Specificity"[Mesh] OR predictive value[tiab] 
 
Limieten: 
Taal: 
Engels 
Nederlands 
Duits 
 
PsycInfo 
#1: ‘Population’ (studiepopulatie): kinderen met TOS 
 (child*.ti. or child*.ab. or toddler*.ti. or toddler*.ab. or preschool.ti. or preschool.ab. or schoolchild*.ti. or 
schoolchild*.ab. or adolescen*.ti. or adolescen*.ab. or teen*.ti. or teen*.ab. or pediatr*.ti. or pedriatr*.ab. or 
paediatr*.ti. or paediatr*.ab. or juven*.ti. or juven*.ab. or youth*.ti. or youth*.ab. or infant*.ti. or infant*.ab.) 
and (communication disorder*.ti. or communication disorder*.ab. or language disorder*.ti. or language 
disorder*.ab. or semantic disorder*.ti. or semantic disorder*.ab. or synctactic disorder*.ti. or synctactic 
disorder*.ab. or "speech sound disorder".ti. or "speech sound disorder".ab. or "speech-sound disorder".ti. or 
"speech-sound disorder".ab. or "speech sound disorders".ti. or "speech sound disorders".ab. or "speech-sound 
disorders".ti. or "speech-sound disorders".ab. or phonological disorder*.ti. or phonological disorder*.ab. or 
pragmatic disorder*.ti. or pragmatic disorder*.ab. or language imbalance.ti. or language imbalance.ab. or 
language impairment*.ti. or language impairment*.ab. or language delay*.ti. or language delay*.ab. or SLI.ti. or 
SLI.ab. or language difficult*.ti. or language difficult*.ab. or language retardation.ti. or language retardation.ab. or 
communication delay*.ti. or communication delay*.ab. or phonological problem*.ti. or phonological problem*.ab. or 
language problem*.ti. or language problem*.ab) 
 
#2: ‘Intervention’ (interventie): diagnose mono versus multidisciplinair 
diagnos*.ti. or diagnos*.ab. and (monodis*.ti or monodis*.ab) and (multidis*.ti or monodis*.ab) 
 
#3 ‘Comparator’ (vergelijking) 
>>geen specifieke zoekstring, omdat alle vergelijkingen zijn meegenomen<< 
 
#4: ‘Outcome’ (uitkomsten): effectiviteit, sensitiviteit, specificiteit, validiteit, betrouwbaarheid 
exp test bias/ or exp "error of measurement"/ or effectiv*.ti. or effectiv*.ab. or efficacy.ti. or efficacy.ab. or 
sensitiv*.ti. or sensitiv.ab. or specific*.ti. or specific*.ab. or valid*.ti. or valid*.ab. or reliab*.ti. or reliab*.ab. or true 
positiv*.ti. or true positiv*.ab. or false positiv*.ti. or false positiv*.ab. or true negativ*.ti. or true negativ*.ab. or false 
negativ*.ti. or false negativ*.ab. or predictive value.ti. or predictive value.ab. 
 
Limieten: 
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Taal: 
Engels 
 
Uitgevoerde combinatie van zoekstringen, zowel in PubMed als in PsycInfo: 

− #1 AND #2 AND #4 
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Zoekstrategie uitgangsvraag 5 

Uitgangsvraag 5 

Wat is de effectiviteit van logopedische behandeling bij kinderen met TOS? 

 
PubMed 
 
#1: ‘Population’ (studiepopulatie): kinderen met TOS 
 ("Child"[Mesh] OR "Child, Preschool"[Mesh] OR “Adolescent”[Mesh] OR child*[tiab] OR toddler*[tiab] OR 
preschool[tiab] OR schoolchild*[tiab] OR adolescen*[tiab] OR teen*[tiab] OR pediatr*[tiab] OR paediatr*[tiab] OR 
juven*[tiab] OR youth*[tiab] OR infant*[tiab]) AND (Communication disorder*[tiab] OR language disorder*[tiab] OR 
semantic disorder*[tiab] OR syntactic disorder*[tiab] OR “speech sound disorder”[tiab] OR “speech-sound 
disorder”[tiab] OR “speech sound disorders”[tiab] OR “speech-sound disorders”[tiab] OR phonological 
disorder*[tiab] OR semantic disorder*[tiab] OR pragmatic disorder*[tiab] OR language imbalance[tiab] OR 
language impairment*[tiab] OR language delay*[tiab] OR SLI[tiab] OR language difficult*[tiab] OR language 
retardation[tiab] OR communication delay*[tiab]  OR phonological problem*[tiab] OR language problem*[tiab]) 
 
#2: ‘Intervention’ (interventie): Behandeling 
(treat*[tiab] OR therap*[tiab] OR intervention*[tiab] OR training[tiab] OR approach[tiab] OR program*[tiab]) 
 
#3 ‘Comparator’ (vergelijking) 
>>geen specifieke zoekstring, omdat alle vergelijkingen zijn meegenomen<< 
 
#4: ‘Outcome’ (uitkomsten): Effectiviteit 
Effect*[tiab] OR efficac*[tiab] OR outcome*[tiab] 
 
#5 Studiedesigns 
meta-analysis[pt] OR meta-analysis[tiab] OR meta-analyses[tiab] OR meta analysis[tiab] OR meta analyses[tiab] 
OR metaanalysis[tiab] OR metaanalyses[tiab] OR review[pt] OR review[tiab] OR randomized controlled trial[pt] 
OR controlled clinical trial[pt] OR clinical trial[pt] OR randomized[tiab] OR randomised[tiab] OR RCT[tiab] OR 
controlled[tiab] OR placebo*[tiab] OR trial[tiab] OR intervention*[tiab] OR "Cross-Over Studies"[Mesh]  
 
Limieten: 
Taal: 
Engels 
Nederlands 
Duits 
 

PsycInfo 
 
#1: ‘Population’ (studiepopulatie): kinderen met TOS 
 (child*.ti. or child*.ab. or toddler*.ti. or toddler*.ab. or preschool.ti. or preschool.ab. or schoolchild*.ti. or 
schoolchild*.ab. or adolescen*.ti. or adolescen*.ab. or teen*.ti. or teen*.ab. or pediatr*.ti. or pedriatr*.ab. or 
paediatr*.ti. or paediatr*.ab. or juven*.ti. or juven*.ab. or youth*.ti. or youth*.ab. or infant*.ti. or infant*.ab.) and 
(communication disorder*.ti. or communication disorder*.ab. or language disorder*.ti. or language disorder*.ab. or 
semantic disorder*.ti. or semantic disorder*.ab. or synctactic disorder*.ti. or synctactic disorder*.ab. or "speech 
sound disorder".ti. or "speech sound disorder".ab. or "speech-sound disorder".ti. or "speech-sound disorder".ab. 
or "speech sound disorders".ti. or "speech sound disorders".ab. or "speech-sound disorders".ti. or "speech-sound 
disorders".ab. or phonological disorder*.ti. or phonological disorder*.ab. or pragmatic disorder*.ti. or pragmatic 
disorder*.ab. or language imbalance.ti. or language imbalance.ab. or language impairment*.ti. or language 
impairment*.ab. or language delay*.ti. or language delay*.ab. or SLI.ti. or SLI.ab. or language difficult*.ti. or 
language difficult*.ab. or language retardation.ti. or language retardation.ab. or communication delay*.ti. or 
communication delay*.ab. or phonological problem*.ti. or phonological problem*.ab. or language problem*.ti. or 
language problem*.ab) 
 
#2: ‘Intervention’ (interventie): Behandeling 
treat*.ti. or treat*.ab. or therap*.ti. or therap*.ab. or intervention*.ti. or intervention*.ab. or training.ti. or training.ab. 
or approach.ti. or approach.ab. or program*.ti. or program*.ab. 
 
#3 ‘Comparator’ (vergelijking) 
>>geen specifieke zoekstring, omdat alle vergelijkingen zijn meegenomen<< 
 
#4: ‘Outcome’ (uitkomsten): Effectiviteit 
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effect*.ti. or effect*.ab. or efficac*.ti. or efficac*.ab. or outcome*.ti. or outcome*.ab. 
 
#5: Studiedesigns 
"1200".md. or meta-analysis.ti. or meta-analysis.ab. or meta-analyses.ti. or meta-analyses.ab. or meta analysis.ti. 
or meta analysis.ab. or meta analyses.ti. or meta analyses.ab. or metaanalysis.ti. or metaanalysis.ab. or 
"0800".md. or "0830".md. or review.ti. or review.ab. or "2000".md. or randomized.ti. or randomized.ab. or 
randomised.ti. or randomised.ab. or RCT.ti. or RCT.ab. or controlled.ti. or controlled.ab. or placebo*.ti. or 
placebo*.ab. or trial.ti. or trial.ab. or cross-over.ti. or cross-over.ab. or experimental design/ or exp between 
groups design/ or exp clinical trials/ 
 
Limieten: 
Taal: 
Engels 
 
Uitgevoerde combinatie van zoekstringen, zowel in PubMed als in PsycInfo: 

− #1 AND #2 AND #4 AND 5 
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Stroomschema selectie artikelen uitgangsvraag 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur B2.1. Stroomschema selectie artikelen uitgangsvraag 5.  
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op mogelijke relevantie 

163 dubbele titels 

653 artikelen 
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1 titel via 
zoekresultaten 

uitgangsvraag 6 

88 artikelen 
beoordeeld in full-tekst 

selectie 

51 artikelen geëxcludeerd op basis van full-tekst:  
- geeft geen antwoord op de uitgangsvraag (n=16) 
- geen RCT (n=12) 
- geen systematisch uitgevoerde review (n=6) 
- is in het Duits (n=1) 
- dezelfde studie wordt beschreven in een ander 
geïncludeerd artikel (n=2) 
 
Van14 systematische reviews zijn de referenties 
doorgelopen op mogelijk relevante (gemiste) 
artikelen 
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Zoekstrategie uitgangsvraag 6 

Uitgangsvraag 6 

• Wanneer kan de logopedist stoppen met het behandelen van kinderen met TOS? 

• Wat is er bekend over de ideale intensiteit van de behandeling bij TOS?  

• Wat zijn de criteria om een kind door te verwijzen voor nader onderzoek of een andere 

behandelvorm? 
 

PubMed 
 
P: kinderen met TOS 
("Child"[Mesh] OR "Child, Preschool"[Mesh] OR “Adolescent”[Mesh] OR child*[tiab] OR toddler*[tiab] OR 
preschool[tiab] OR schoolchild*[tiab] OR adolescen*[tiab] OR teen*[tiab] OR pediatr*[tiab] OR paediatr*[tiab] OR 
juven*[tiab] OR youth*[tiab] OR infant*[tiab]) AND (Communication disorder*[tiab] OR language disorder*[tiab] OR 
semantic disorder*[tiab] OR syntactic disorder*[tiab] OR “speech sound disorder”[tiab] OR “speech-sound 
disorder”[tiab] OR “speech sound disorders”[tiab] OR “speech-sound disorders”[tiab] OR phonological 
disorder*[tiab] OR semantic disorder*[tiab] OR pragmatic disorder*[tiab] OR language imbalance[tiab] OR 
language impairment*[tiab] OR language delay*[tiab] OR SLI[tiab] OR language difficult*[tiab] OR language 
retardation[tiab] OR communication delay*[tiab]  OR phonological problem*[tiab] or language problem*[tiab]) 
 
I: Behandeling 
(treat*[tiab] OR therap*[tiab] OR intervention*[tiab] OR training[tiab] OR approach[tiab] OR program*[tiab]) 
 
O: Uitkomsten 
(discharg*[tiab] OR refer*[tiab] OR achiev*[tiab] OR intensity[tiab] OR duration[tiab] OR frequency[tiab] OR 
dosage[tiab]) OR stop*[tiab] 
 
Study designs: 
meta-analysis[pt] OR meta-analysis[tiab] OR meta-analyses[tiab] OR meta analysis[tiab] OR meta analyses[tiab] 
OR metaanalysis[tiab] OR metaanalyses[tiab] OR review[pt] OR review[tiab] OR randomized controlled trial[pt] 
OR controlled clinical trial[pt] OR clinical trial[pt] OR randomized[tiab] OR randomised[tiab] OR RCT[tiab] OR 
controlled[tiab] OR placebo*[tiab] OR trial[tiab] OR intervention[tiab] OR "Cross-Over Studies"[Mesh]  
 
 
Limieten: 
 
Taal: 
Engels 
Nederlands 
Duits 
 
De combinatie van zoekstring P AND zoekstring I AND zoekstring O AND study designs AND limieten levert 274 
artikelen op.  
 

PsychInfo 
P: kinderen met TOS 
child*.ti. or child*.ab. or toddler*.ti. or toddler*.ab. or preschool.ti. or preschool.ab. or schoolchild*.ti. or 
schoolchild*.ab. or adolescen*.ti. or adolescen*.ab. or teen*.ti. or teen*.ab. or pediatr*.ti. or pedriatr*.ab. or 
paediatr*.ti. or paediatr*.ab. or juven*.ti. or juven*.ab. or youth*.ti. or youth*.ab. or infant*.ti. or infant*.ab. 
and (communication disorder*.ti. or communication disorder*.ab. or language disorder*.ti. or language 
disorder*.ab. or semantic disorder*.ti. or semantic disorder*.ab. or synctactic disorder*.ti. or synctactic 
disorder*.ab. or "speech sound disorder".ti. or "speech sound disorder".ab. or "speech-sound disorder".ti. or 
"speech-sound disorder".ab. or "speech sound disorders".ti. or "speech sound disorders".ab. or "speech-sound 
disorders".ti. or "speech-sound disorders".ab. or phonological disorder*.ti. or phonological disorder*.ab. or 
pragmatic disorder*.ti. or pragmatic disorder*.ab. or language imbalance.ti. or language imbalance.ab. or 
language impairment*.ti. or language impairment*.ab. or language delay*.ti. or language delay*.ab. or SLI.ti. or 
SLI.ab. or language difficult*.ti. or language difficult*.ab. or language retardation.ti. or language retardation.ab. or 
communication delay*.ti. or communication delay*.ab. or phonological problem*.ti. or phonological problem*.ab. or 
language problem*.ti. or language problem*.ab.) 
 
I: Behandeling 
treat*.ti. or treat*.ab. or therap*.ti. or therap*.ab. or intervention*.ti. or intervention*.ab. or training.ti. or training.ab. 
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or approach.ti. or approach.ab. or program*.ti. or program*.ab. 
 
 
O: Uitkomsten 
discharg*.ti or discharg*.ab or achiev*.ti or achiev*.ab or intensity.ti or intensity.ab or duration.ti or duration.ab or 
frequency.ti or frequency.ab or dosage.ti or dosage.ab or stop*.ti or stop*.ab 
 
Study designs: 
"1200".md. or meta-analysis.ti. or meta-analysis.ab. or meta-analyses.ti. or meta-analyses.ab. or meta analysis.ti. 
or meta analysis.ab. or meta analyses.ti. or meta analyses.ab. or metaanalysis.ti. or metaanalysis.ab. or 
"0800".md. or "0830".md. or review.ti. or review.ab. or "2000".md. or randomized.ti. or randomized.ab. or 
randomised.ti. or randomised.ab. or RCT.ti. or RCT.ab. or controlled.ti. or controlled.ab. or placebo*.ti. or 
placebo*.ab. or trial.ti. or trial.ab. or intervention.ti. or intervention.ab. or cross-over.ti. or cross-over.ab. or 
experimental design/ or exp between groups design/ or exp clinical trials/ 
 
 
Taal: 
Engels 
De combinatie van zoekstring P AND zoekstring I AND zoekstring O AND study designs AND limieten levert 158 
artikelen op. 
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Stroomschema selectie artikelen uitgangsvraag 6. 
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16 artikelen 
beoordeeld in full-tekst 

selectie 

15 artikelen geëxcludeerd op basis van full-tekst:  
- geen RCT (n=1) 
- geen systematisch uitgevoerde review (n=7) 
- beantwoordt de uitgangsvraag niet (n=4) 
- full text niet beschikbaar (n=1) 
 
Van 2 systematische reviews zijn de referenties 
doorgelopen op mogelijk relevante (gemiste) 
artikelen 
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Bijlage 2 GRADE CHECKLIST  
 

Referentie: Nicole Boluyt, Bart L. Rottier en Miranda W. Langendam. Richtlijnen worden 

transparanter met de GRADE methode: Nieuwe methode maakt over wegingen bij aanbevelingen 

expliciet. NED TIJDSCHR GENEESKD. 2012;156:A4379 

 

● Beperkingen in onderzoeksopzet (‘risk of bias’) 

Hierbij wordt de methodologische kwaliteit van de individuele studies beoordeeld aan de hand van 

verschillende items, waaronder blindering van de toewijzing, blindering van degene die de uitkomst 

meet, het toepassen van een ‘intention-to-treat’-analyse en selectieve rapportage van uitkomsten. 

 

● Inconsistentie 

Er is sprake van inconsistentie wanneer er tussen de verschillende studies grote verschillen zijn in 

behandeleffecten, die niet verklaard kunnen worden door bijvoorbeeld verschillen in populatie, 

interventies, uitkomstmaten en studiekwaliteit. 

 

● Indirectheid van bewijs 

Als de uitgangsvraag waar het gevonden bewijs zich op richt op één of meer punten afwijkt van de 

uitgangsvraag die men onderzoekt, is er sprake van indirect bewijs. 

 

● Imprecisie 

Van imprecisie is sprake bij een te kleine steekproef (lage statistische power), weinig ‘events’ en een 

betrouwbaarheidsinterval dat wel statistisch significant is, maar zowel in het gebied van klinische 

relevantie als van een verwaarloosbaar effect ligt. Brede betrouwbaarheidsintervallen rond een 

geschat effect leiden tot toenemende onzekerheid over de grootte van het effect. 

 

● Publicatiebias 

Publicatiebias treedt op als studies met negatieve resultaten niet gepubliceerd worden. Wanneer er 

bijvoorbeeld slechts enkele trials met positieve resultaten gepubliceerd zijn die alle door de industrie 

gesponsord zijn, kan dit een aanwijzing zijn voor publicatiebias. 

 

● Inconsistentie 

Er is sprake van inconsistentie wanneer er tussen de verschillende studies grote verschillen zijn in 

behandeleffecten, die niet verklaard kunnen worden door bijvoorbeeld verschillen in populatie, 

interventies, uitkomstmaten en studiekwaliteit. 

 

● Indirectheid van bewijs 

Als de PICO-vraag waarop het bewijs gebaseerd is op een of meer punten afwijkt van de PICO-vraag 

die men wil onderzoeken, is het bewijs indirect. Ook het gebruik van surrogaatmarkers valt onder 

indirectheid. 

 

● Imprecisie 

Brede betrouwbaarheidsintervallen rond een geschat effect duiden op onzekerheid in de grootte van 

het effect. Er is sprake van imprecisie bij een te kleine steekproef (lage statistische power), weinig 

‘events’ en een betrouwbaarheidsinterval dat wel statistisch significant is, maar zowel in het gebied 

van klinische relevantie als van een verwaarloosbaar effect ligt. Een precies gemeten effect kan dus 

zowel ‘geen effect’ zijn (smal betrouwbaarheidsinterval rond de neutrale waarde van de effectmaat), 

als een significant verwaarloosbaar klein effect of een significant klinisch relevant effect zijn. 

 

● Publicatiebias 
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Het is een bekend fenomeen dat studies met negatieve resultaten vaak niet gepubliceerd worden; dit 

heet publicatiebias. Men moet bijvoorbeeld bedacht zijn op publicatiebias wanneer er slechts enkele 

kleine trials met positieve resultaten gepubliceerd zijn die alle door de industrie gesponsord zijn. 
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Bijlage 3 Samenvattingstabellen uitgangsvraag 1 / signalering  
 

Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/instrumenten Uitkomstmaten  

Auteur 
De Koning HJ 
 
Instituut 
Afdeling 
Maatschappelijke 
Gezondheidszorg, 
Erasmus MC, 
Rotterdam 
 
Tijdschrift 
Journal of Medical 
Screening 
 
Jaar 
2004 
 
Land  
Nederland 

Doelstelling 
De beoordeling van de 
screeningprestaties van 
een specifiek 
taalscreeningsinstrumen
t bij een leeftijd van 18 
en 24 maanden oud en 
de beoordeling van het 
effect van dit instrument 
op de vroegtijdige 
opsporing en prognose 
van taalachterstand 
 
Studiedesign 
Gerandomiseerde 
cluster trial 
 
Studieperiode 
8 mei 1995 - 3 juli 1997 

Setting 
JGZ-
instellingen/consultatiebureaus 
in 6 regio’s in Nederland die 
preventieve zorg en andere 
gezondheidszorg leveren aan 
kinderen 
 
Studiepopulatie 
Kinderen 
 
Inclusiecriteria 
- Kinderen tussen 0 en 4 jaar 
 
Exclusiecriteria 
- Ernstig verstandelijk beperkte 
kinderen 
- Kinderen waarvan de ouders 
weigerden om deel te nemen 
 
Steekproefgrootte 
- Gerandomiseerd: n=10.355  
- Primaire uitkomst bereikt: 
n=9.656  
- Vragenlijst ingeleverd: n=6.794  

Interventiegroep 
Twee keer screening met VTO taalscreeningsinstrument, op 18 
maanden en 24 maanden oud   
- Gerandomiseerd: n=5.734, waarvan 3.147 (55%) twee keer gescreend 
(=volledig) 
- Vragenlijst geanalyseerd: n=3.685 
 
Controlegroep 
Geen specifieke screening (gebruikelijke zorg) 
- Gerandomiseerd: n=4.621 
- Vragenlijst geanalyseerd: n=3.109 
 
Referentietest 
Er werden drie informatiebronnen gebruikt voor het vaststellen van een 
taalachterstand: 
- Ouders: de ouders kregen een vragenlijst bestaande uit vier 
gevalideerde taalinstrumenten, de Nederlandse versie van de Parent 
Language Checklist (PLC); het Taal Screening Instrument voor de 
leeftijd 3–4 jaar (LSI-CT); het ouderformulier van het Taal Screening 
Instrument (LSI-PF) en de Van Wiechen items 
- Specialisten: de databases van de vier spraak- en gehoorcentra in de 
zes regio’s werden gekoppeld aan de studiedatabase. Daarnaast werd, 
als de ouders in de vragenlijst aangaven dat hun kind een diagnose van 
een spraak- of taalprobleem had of hiervoor behandeld was geweest, de 
betreffende professional een vragenlijst opgestuurd  
- Expert panel: drie onafhankelijke experts vormden hun oordeel op 
basis van de taalgeschiedenis van het kind, de beoordeling door 
professionals zoals gerapporteerd door de ouders en de 
taalprestatiescores 
 

Primaire uitkomsten* 
- Vroege signalering  
 
Secundaire uitkomsten* 
- Sensitiviteit/specificiteit 
- Voorspellende waarden 
 
* Relevant voor uitgangsvraag 
1 

 
Resultaten Kwaliteitsbeoordeling 
- De specificiteit van de test was 97-98%. 
- De positief voorspellende waarde werd geschat op 55%. 
 

Gediagnosticeerde 
taalachterstand 
volgens:  

Informatiebron  Interventiegroep (S)  

 
 

Volledig 
gescreend 
n=2.443 
(%) 

Gedeeltelijk/ 
niet 
gescreend 
n=1.242 
(%) 

Totaal 
n= 3.685 
(%) 

Controlegroe
p (C) 
n=3.109 
(%) 

Totaal 
n=6.794  
(%) 

Verschil 
(S-C)/C 

Geschatte 
sensitiviteit 
screenings-
instrument 
(%) 

Specialisten Dossieronderzoek en 
vragenlijst 

2.1†  1.1†  1.8†  0.9†  1.4  100 52 

Specialisten en/of Dossieronderzoek en 3.4  2.6  3.1  2.5  2.8  24 35 

SIGN score: acceptabel 
- niet alle deelnemers 
ondergingen de drie 
referentietesten 
- relatief grote uitval 
 
Overige opmerkingen 
Relatief korte follow-up; de 
mate waarin taalachterstand in 
de interventiegroep eerder 
wordt gediagnosticeerd dan in 
de controlegroep kan alleen 



Bijlage bij NVLF/Richtlijn Logopedie bij Taalontwikkelingsstoornissen        22 

 

ouders vragenlijst 
Ouders Vragenlijst 3.2  2.4  3.0  2.3  2.7  30 24 
Expert panel en/of 
specialisten 

Beschrijvend overzicht 
ouder vragenlijst/ taaltests/ 
dossieronderzoek en 
vragenlijst 

4.1  3.3  3.9†  2.6†  3.3  50 35 

Expert panel en/of 
specialisten en/of 
ouders 

Beschrijvend overzicht 
ouder vragenlijst/ Ouder 
taaltests/ 
dossieronderzoek/ 
vragenlijst 

4.3  3.2  3.9†  2.8†  3.4  39 30 †  p≤0.01 (interventiegroep versus controlegroep of tussen subgroepen van de interventiegroep) 
 

worden vastgesteld na een 
langere follow-up periode. 
 
  

BI: betrouwbaarheidsinterval; LSI-CT: Language Screening Instrument-Child Test; LSI-PF: Language Screening Instrument-Parent Form; PLC: Parent Language Checklist 
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Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/instrumenten Uitkomstmaten  

Auteur 
Van Agt HME 
 
Instituut 
Afdeling 
Maatschappelijke 
Gezondheidszorg, 
Erasmus MC, 
Rotterdam 
 
Tijdschrift 
Developmental 
medicine & child 
neurology 
 
Jaar 
2007 
 
Land  
Nederland 

Doelstelling 
Identificeren van een simpel 
en effectief 
screeningsinstrument voor 
taalachterstand bij 3-jarige 
kinderen; het onderzoeken 
van de betrouwbaarheid, 
validiteit en nauwkeurigheid 
van vijf 
screeningsinstrumenten  
 
Studiedesign 
Prospectieve cohortstudie 
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd 
 
 

Setting 
Gezondheidscentra voor kinderen in zes regio’s in 
Nederland (een grote stad in het westen en rurale 
en stedelijke gebieden in het zuiden)*  
 
Studiepopulatie 
Kinderen rond de leeftijd van twee jaar die op 
routinebasis de gezondheidscentra bezochten 
 
Inclusiecriteria 
Niet gerapporteerd; ouders ontvingen een 
vragenlijst rond de derde verjaardag van hun kind  
 
Exclusiecriteria 
Niet gerapporteerd 
 
Steekproefgrootte 
- 11.423 ouders ontvingen een vragenlijst 
- 8.877 ouders vulden de vragenlijst volledig in 
 
* Dit is dezelfde populatie als in De Koning, 2004 

Instrument(en) 
De vragenlijst bevatte items van vier 
gevalideerde taalscreeninginstrumenten 
(zie hieronder) en de beoordeling van de 
ouders over de taalontwikkeling van hun 
kind op een Visueel Analoge Schaal 
(VAS):   
- Nederlandse versie van de General 
Language Screen (GLS) 
- De Van Wiechen items 
- Het Taal Screening Instrument voor 3 tot 
4 jarigen, bestaande uit een 
ouderformulier (LSI-PF) en een kind test 
(LSI-CT) 
 
Referentietest 
Twee definities van “case status”  
- Gebaseerd op basis van de antwoorden 
van de ouders op de vragenlijst 
- Gebaseerd op basis van 
specialistenrapport (specialist van spraak- 
en taalcentrum of andere specialist)  
 

Uitkomsten* 
- Sensitiviteit/specificiteit 
- Voorspellende waarden 
- Oppervlakte onder de ROC-
curve 
 
* Relevant voor uitgangsvraag 1 

 
Resultaten Kwaliteitsbeoordeling 
Tabel: Testkarakteristieken van vijf taalscreeningsinstrumenten in een steekproef van 8.877 kinderen 

Referentietest Afkappunt Positieve 
screening (%) 

Sensitiviteit 
(%) 

Specificiteit 
(%) 

PVW (%) NVW (%) OOC Prevalence 
(%) 

GLS, Nederland (9 items) 

Ouderbeoordeling 3 missers 5 47.0 96.5 27.8 98.5 0.82 2.9 
 2 missers 10 64.4 91.1 17.2 98.9   
 1 misser 23 78.0 78.7 9.5 99.2   
Specialistenbeoor
deling 

3 missers 5 46.7 95.8 13.8 99.2 0.81 1.5 

 2 missers 10 66.4 90.2 8.9 99.5   
 1 misser 23 81.1 77.7 5.0 99.7   
Van Wiechen (6 items) 

Ouderbeoordeling ≤3 5 50.2 96.5 29.3 98.5 0.83 2.9 

 ≤4 12 67.2 90.1 16.6 98.9   

 ≤5 26 81.0 75.8 8.9 99.3   

Specialistenbeoor
deling 

≤3 5 51.2 95.7 15.2 99.2 0.81 1.5 

 ≤4 12 70.5 89.1 8.8 99.5   

SIGN score: acceptabel 
- Om de sensitiviteit en specificiteit 
van de screeningsinstrumenten te 
beoordelen is een referentietest 
nodig om vast te stellen of een 
kind een taalprobleem heeft. De 
referentietest die gebaseerd is op 
een ouderbeoordeling zou 
beïnvloed kunnen zijn door het feit 
dat de screeninginstrumenten in 
dezelfde vragenlijst geïncludeerd 
zijn.  
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 ≤5 26 81.4 74.8 4.6 99.6   

LSI-PF (4 items) 

Ouderbeoordeling ≤7 5 53.9 96.1 28.1 98.6 0.88 2.9 

 ≤8 15 71.4 86.9 13.5 99.1   

 ≤9 28 84.1 73.6 8.4 99.4   

Specialistenbeoor
deling 

≤7 5 53.6 95.3 14.1 99.3 0.86 1.5 

 ≤8 15 72.0 86.0 6.9 99.5   

 ≤9 28 86.4 72.7 4.4 99.7   

LSI-CT (28 items) 

Ouderbeoordeling ≤21 8 42.6 92.7 12.8 98.5 0.77 2.9 

 ≤22 12 51.3 88.5 10.3 98.7   

 ≤23 20 61.0 81.0 7.5 98.8   

Specialistenbeoor
deling 

≤21 8 43.5 92.1 7.1 99.2 0.74 1.5 

 ≤22 12 53.7 87.9 5.7 99.3   

 ≤23 20 62.0 80.4 4.2 99.4   

Visueel Analoge Schaal (1 item) 

Ouderbeoordeling <43 5 51.6 96.6 30.9 98.5 0.86 2.9 
 <50 10 60.5 91.5 17.3 98.7   
 <63 20 75.8 81.9 11.0 99.1   
Specialistenbeoor
deling 

<43 5 57.0 95.9 17.2 99.3 0.85 1.5 

 <50 10 64.1 90.7 9.3 99.4   
 <63 20 76.6 81.0 5.7 99.6   

 

GLS: General Language Screen; LSI-CT: Language Screening Instrument-Child Test; LSI-PF: Language Screening Instrument-Parent Form; NVW: negatief voorspellende waarde; OOC: 
Oppervlakte onder de ROC curve; PVW: positief voorspellende waarde; VAS: Visueel Analoge Schaal 
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Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/instrumenten Uitkomstmaten  

Auteur 
Ketelaars MP 
 
Instituut 
Behavioural 
Science 
Institute, 
Radboud 
Universiteit 
Nijmegen 
 
Tijdschrift 
Research in 
Developmental 
Disabilities 
 
Jaar 
2009 
 
Land  
Nederland 

Doelstelling 
Evalueren van de 
betrouwbaarheid 
(interne consistentie), 
constructvaliditeit en 
criteriumvaliditeit van de 
Children’s 
Communication 
Checklist (CCC) 
 
Studiedesign 
Cross-sectionele studie* 
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd 
 
* Gedefinieerd door 
Pallas 
 

Setting 
Kinderen zijn geselecteerd uit een pool van reguliere basisscholen (n=53). 
Daarnaast zijn er kinderen met een TOS geworven op speciale scholen 
voor kinderen met ernstige spraak- en taalachterstand 
 
Studiepopulatie 
4-jarige kinderen uit een algemene populatie (kleuterklas op reguliere 
basisscholen) en kinderen met TOS (speciale scholen) 
 
Inclusiecriteria 
Kinderen worden over het algemeen alleen toegelaten op de speciale 
scholen als ze een normale of beneden gemiddelde niet-verbale 
intelligentie zonder sensomotorische afwijkingen of psychiatrische 
afwijkingen; daarnaast moeten ze een laag taalniveau hebben, blijkend uit 
lage scores op gestandaardiseerde taaltesten (2 SD lager dan het 
gemiddelde) 
 
Exclusiecriteria 
Niet gerapporteerd 
 
Steekproefgrootte 
- Kinderen uit algemene populatie: n=1.396 
- Kinderen met TOS: n=111 
 

Instrument(en) 
De Nederlandse versie van de CCC 
ingevuld door de leerkracht: 
kinderen met een samengestelde 
pragmatische score van 132 of lager 
worden geïdentificeerd als kinderen 
met PLI 
 
Referentietest 
Leraren werd gevraagd te 
beoordelen of de kinderen 
problemen hadden op het gebied 
van taal, gedrag of ontwikkeling 

Uitkomsten* 
- Sensitiviteit/specificiteit  
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 1 
 

 
Resultaten Kwaliteitsbeoordeling 
Sensitiviteit: 83.4% van de kinderen uit de algemene populatie met een normale 
samengestelde pragmatische score op de CCC werden ook door hun leraar als normaal 
ontwikkelende kinderen beoordeeld. 
Specificiteit: 67.9% van de kinderen met een lage samengestelde pragmatische score op de 
CCC werd ook door hun leraar als kinderen met problemen gezien.  
 
De zowel door leraren als de CCC geïdentificeerde kinderen hadden volgens de leraar een 
constellatie van problemen (31,6%), taalproblemen (26,4%) of sociaal-emotionele problemen 
(22,8%). 

SIGN score: laag  
- Er is gebruik gemaakt van vooraf bepaalde groepen (‘case control methodologie’); dit kan leiden 
tot overschatting van de sensitiviteit en specificiteit 
- Het oordeel van de leraar werd als referentie gebruikt (i.p.v. een gouden standaard) 
- Het oordeel van dezelfde leraar werd als indextest gebruik 
- Bij deze beoordeling ging het om een combinatie van taal-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen  
- Het is niet beschreven wat de tijd is tussen vaststellen van de TOS (referentietest) en de hier 
onderzochte testen (indextest) 
 
Overige opmerkingen 
- De CCC is bedoeld om ingevuld te worden door ouders/verzorgers van de kinderen 
 

CCC: Children’s communication checklist; PLI: Pragmatic language impairment; SD: standaarddeviatie; TOS: taalontwikkelingsstoornis  
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Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/instrumenten Uitkomstmaten  

Auteur 
Luinge MR 
 
Instituut 
UMCG, 
Universiteit van 
Groningen 
 
Tijdschrift 
Educational & 
Child Psychology  
 
Jaar 
2007 
 
Land  
Nederland 

Doelstelling 
Het ontwikkelen van een 
valide en accuraat 
taalscreeningsinstrument 
(SNEL) voor het identificeren 
van mogelijke taalproblemen 
bij kinderen tussen de 1 en 6 
jaar, gericht op het verbeteren 
van de doorverwijzing van 
kinderen “at risk” voor verdere 
diagnose  
 
Studiedesign 
Cross-sectionele studie* 
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd 
 
* Gedefinieerd door Pallas 
 

Setting 
Kinderen werden geselecteerd uit kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en basisscholen in verschillende delen 
van Nederland (steden werden at random geselecteerd uit 
Noord-, Oost-, Zuid-, en West Nederland, vervolgens 
werden binnen de geselecteerde steden de instellingen “at 
random” geselecteerd)  
 
Studiepopulatie 
- Kinderen tussen de 1 en 6 jaar oud uit de algemene 
populatie 
- Kinderen met een taalstoornis 
 
Inclusiecriteria 
Niet gerapporteerd  
 
Exclusiecriteria 
Kinderen met ouders die de Nederlandse taal niet 
beheersen 
 
Steekproefgrootte 
n=527; van deze kinderen werd een gewogen steekproef 
getrokken van n=84.  
N=14 kinderen met taalproblemen, werd onderzocht met 
een referentietest 

Instrument(en) 
Spraak- en TaalNormen Eerste Lijn 
(SNEL) 
 
Referentietest 
Test voor Zinsontwikkeling van de 
Schlichting Test voor Taalproductie  
  

Uitkomsten* 
- Sensitiviteit/specificiteit  
- Oppervlakte onder de ROC-curve 
 
* Relevant voor uitgangsvraag 1 
 

 
Resultaten Kwaliteitsbeoordeling 
Tabel: Testresultaten van SNEL, gebruikmakend van een afkappunt gebaseerd op het 10e percentiel, en 
de Schlichting test als gouden standaard 

SNEL Schlichting 
 Positief Negatief Totaal 
Positief 17 14 31 
Negatief 1  66 67 
Totaal 18 80 98 
Sensitiviteit: 94%, specificiteit: 83% 

 
De oppervlakte onder de ROC curve was 0.94. 

SIGN score: laag  
- Er is gebruik gemaakt van vooraf bepaalde groepen (‘case control methodologie’). Dit 
kan leiden tot overschatting van de sensitiviteit en specificiteit 
- Van de kinderen met taalproblemen is het niet duidelijk hoe ze zijn geselecteerd, of 
hoe de taalproblemen zijn vastgesteld 
- Voor de opmerking dat de Schlichting test als gouden standaard beschouwd kan 
worden, wordt in het artikel geen referentie opgenomen 
- hoe de gewogen steekproef is getrokken is niet verder toegelicht in het artikel. 
- Het is niet beschreven wat de tijd is tussen vaststellen van TOS (referentietest) en de 
hier onderzochte testen (indextest) 
 

SNEL: Spreek Normen Eerste Lijn; UMCG: Universitair Medisch Centrum Groningen 
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Referentie Studiekarakteristieken In- en exclusiecriteria Artikelen in systematische 
review 

Uitkomstmaten 

Auteur 
- Wallace IF 
- Berkman ND 
 
 
Instituut 
RTI International 
 
Tijdschrift 
- Pediatrics 
- Agency for 
Healthcare 
Research and 
Quality; 
Evidence 
Synthesis No. 
120. 
 
Jaar 
2015 
 
Land  
Verenigde 
Staten 

Studiedesign 
Systematische review 
 
Doelstelling 
Evalueren van het bewijs voor 
screening en behandeling van 
kinderen met spraak- en 
taalachterstand of stoornissen, in 
opdracht van de USPSTF 
 
Onderzoeksvragen*: 
2. Kunnen de 
screeningsinstrumenten in de 
eerstelijns gezondheidszorg 
accuraat kinderen identificeren voor 
diagnostische evaluaties en 
interventies?  
a. Wat is de nauwkeurigheid van 
deze screeningmethodes, en 
varieert het voor leeftijd, 
culturele/taalkundige achtergrond, 
wordt de screening gehouden in de 
moedertaal van het kind en hoe is 
de screening uitgevoerd (bijv. 
gerapporteerd door ouder of directe 
meting van kind door professional)? 
b. Wat zijn de optimale leeftijden en 
frequenties voor screening?  
3. Wat zijn de nadelige effecten van 
screening voor spraak- en 
taalachterstand of stoornissen? (bijv. 
tijd, stress, en stigma)  
 
Gebruikte databases  
PubMed/MEDLINE®, Cochrane 
Library, PsycInfo®, 
ClinicalTrials.gov, HSRProj, World 
Health Organization International 
Clinical Trials Registry Platform, en 
referentielijsten van gepubliceerde 
literatuur 
 
Periode van inclusie studies 
1 januari 2004 tot 20 juli 2014 
 
 * Alleen de vraagstellingen relevant 
voor uitgangsvraag 1 zijn 

Inclusiecriteria (alleen overgenomen wat relevant is voor uitgangsvraag 
1) 
 
Setting 
- De zoekstrategie werd beperkt tot studies in de Verenigde Staten of in 
landen met een hoge Human Development Index  
 
Studiedesign 
- RCT’s, cohort studies en systematische reviews  
- Studies vanaf 2004 (ook zijn referenties bekeken van geïncludeerde 
reviews, geen publicatiedatum limiet) 
 
Populatie 
- Kinderen van 5 jaar en jonger die representatief zijn voor een populatie 
in de eerstelijns gezondheidszorg 
 
Interventies: Screening 
Alle instrumenten en procedures die gebruikt worden bij kinderen van 5 
jaar en jonger: - ≤10 minuten om afgenomen te worden door een zorgverlener of geïnterpreteerd te worden in een eerstelijns gezondheidszorginstelling 
- >10 minuten wanneer afgenomen door een ouder of een getraind 
onderzoeker en geïnterpreteerd door de behandelaar 
- Instrumenten specifiek voor spraak en taal 
- Algemene ontwikkelingsinstrumenten met een apart component voor 
spraak- en/of taalvaardigheden 

 
Vergelijkingen 
- Gescreend versus niet gescreend (vraag 3) 
- Verschillende subpopulaties (bijv. o.b.v. leeftijd, risicofactoren) (vraag 
2) 
 
Exclusiecriteria (alleen overgenomen wat relevant is voor uitgangsvraag 
1) 
 
Populatie 
- Screening voor of behandeling van kinderen met comorbide 
ontwikkelingsstoornis (bijv. gehoorschade, ontwikkelings- of 
neurologische/neurogenetische stoornis) geïdentificeerd voor het 
diagnostische onderzoek van spraak en taal 
 
Interventies: Screening 
- Instrumenten die niet ontworpen zijn voor gebruik bij kinderen van 5 
jaar en jonger 
- Instrumenten die meer dan 10 minuten duren en uitgevoerd worden 
door een zorgverlener 

- In totaal zijn er 23 studies (24 
artikelen) geïncludeerd voor 
vraag 2a*  
- Er zijn geen studies 
geïncludeerd voor vraag 2b en 3  
 
* 16 studies zijn geïncludeerd in 
een eerdere review (Nelson, 
2006). Overige studies van 
Nelson (n=26) zijn geëxcludeerd 
om de volgende redenen: 
- betrof geen origineel 
onderzoek maar letter to editor 
(n=1) 
- beoordeelde diagnostische test 
i.p.v. screeningsinstrument  
(n=1) 
- betrof kinderen met een 
eerdere diagnose, of die ouder 
waren dan de gestelde 
leeftijdscriteria en zonder 
subgroepanalyse die wel aan 
inclusiecriteria van de review 
voldeed (n=8) 
- betrof screeningsinstrumenten 
die niet focusten op spraak of 
taal, geen onderdeel over 
spraak of taal bevatten of niet 
konden worden 
afgenomen/geïnterpreteerd in 
het gestelde tijdsframe (n=6) 
- bevatte geen informatie over 
de nauwkeurigheid van het 
instrument (n=3) 
- lage kwaliteit (n=7)  
 

Uitkomsten* 
- Sensitiviteit 
/specificiteit 
- Ongerustheid van  
ouders (vraag 3) 
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 1 
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overgenomen; originele nummering 
uit het artikel aangehouden  
 

- Instrumenten die alleen gebruikt kunnen worden door een professional 
voor uitvoering, score en interpretatie 
- Screeningsinstrumenten voor algemene ontwikkeling die geen aparte 
component hebben voor spraak en/of taal vaardigheden 
 
Vergelijkingen 
- Eén groep ontwerp zonder vergelijkingsgroep (vraag 3) 
 

 
Resultaten Kwaliteitsbeoordeling 
Tabel 1: Nauwkeurigheid van screeningsinstrumenten voor spraak- en taalachterstand en stoornissen – ouders † 

Instrument en versie  
(Afkappunt)  

Auteur, jaar, USPSTF 
kwaliteit 

Leeftijd N  Referentie 
instrument  

Sensitiviteit 
% (95% BI)a  

Specificiteit 
% (95% BI)a  

PVWa  
(%) 

NVWa  
% 

Prevalentie 

Ages and Stages 
Questionnaire, 2nd ed  
(aanbevolen afkappunt)  

Frisk e.a., 200972  
Fair  

4.5 jaar  110  PLS-4 
Comprehension  
PLS-4 Expression  

67 (45–88)  
73 (54–91)  

73 (64–82)  
76 (67–85)  

32  
43 

92 
92 

16 
20 

Ages and Stages 
Questionnaire, Spanish 
version  
(Afkappunt niet 
gerapporteerd)  

Guiberson e.a., 201174  
Fair  

24–35 
maanden 

45  PLS-4 Expression, 
Spanish edition  

56 (36–77)  95 (87–100)  92b  
 

67b 51 

Guiberson and 
Rodriguez, 201073  
Fair  

32–36 
maanden 

48  PLS-4 Expression, 
Spanish edition  

59 (38–80)  92 (82–100)  87  
 

73 46 

SCS-18: Swedish CDI 
Words and Sentences  
(<8 woorden)  

Westerlund e.a., 
200678  
Fair  

18 maanden 891  Language 
Observation, 3 
jaar  

50 (34–66)  90 (88–92)  18b  
 

89b 4 

Communicative 
Development Inventory 
(CDI): Words and 
Sentences  
(<19e percentiel)  

Heilmann e.a., 200575  
Fair  

24 maanden  100  PLS-3 Expression  81 (69–94)  79 (69–89)  70b  
 

89b 38 

ELFRA-2: German CDI 
Words and Sentences  
(<50 woorden of 50–80 
woorden en grammaticale 
scores onder afkappunt)  

Sachse and Von 
Suchodoletz, 2008, 
200976,77  
Good  

24–26 
maanden 

117  SETK-2  93 (87–99)  87 (78–97)  91b  
 

89b 59 

Short Form Inventarios de 
Desarrollo de Habilidades 
Comunicativas: Spanish 
CDI Words and Sentences  
(Afkappunt niet 
gerapporteerd)  

Guiberson e.a., 201174  
Fair  

24–35 
maanden 

45  PLS-4 Expression, 
Spanish edition  

87 (73–100)  86 (72–100)  87b  
 

86b 51 

Pilot Inventario–III: 
Spanish CDI III  
(Afkappunt niet 
gerapporteerd)  

Guiberson and 
Rodriguez, 201073  
Fair  

32–36 
maanden 

48  PLS-4 Expression, 
Spanish edition  

82 (66–98)  81 (66–96)  78  
 

84 46 

General Language Screen  (≥2 van de 11 items Stott e.a., 2002104  
Fair  

36 maanden  596  DPII (37 months)  
EAT, RDLS, BPVS 
(45 months)  

75 (67–83)  
67c  

81 (77–84)  
68c  

47 
31 

94 
91 

8 
4 

SIGN score: de review is 
goed uitgevoerd. Zie 
voor de individuele 
studies de 
kwaliteitsbeoordeling 
zoals door de auteurs is 
gedaan in de tweede 
kolom van de box met 
resultaten. 
 
Overige opmerkingen 
- Door de auteurs wordt 
aangegeven dat de 
voorspellende waarden 
onbetrouwbaar zijn in de 
studies waar de 
prevalentie van TSO 
groter is dan 10%. Deze 
voorspellende waarden 
zijn namelijk afhankelijk 
van de prevalentie en 
die is in de meeste 
studies hoger dan in de 
algemene populatie.  
- Geen resultaten voor 
vraag 2b en 3 
 
Door ouders 
beoordeelde spraak- en 
taalscreeningsinstrumen
ten:  
- Verschillende 
referentie metingen 
- Sommige studies 
hadden 
steekproefgrootte kleiner 
dan n=50 
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“endorsed”)  
Parent Language 
Checklist: previous version 
of the General Language 
Screen  
(1 fout item)   

Burden e.a., 199695  
Good  

36 maanden 425  Renfrew Action 
Picture Test, Bus 
Story, study-
derived tests of 
phonology and 
comprehension  

87 (82–93)  45 (39–51)  42  
 

89 32 

Infant-Toddler Checklist  
(Afkappunt niet 
gerapporteerd)  

Wetherby e.a., 200388  
Fair  

12–17 
maanden 
18–24 
maanden 

151  
81  

CSBS Behavior 
Sample  

89 (80–97)  
86 (75–96)  

74 (66–83)  
77 (64–90)  

65b 

80b  

 

92b 

83b 
35 
52 

Language Development 
Survey  
(<50 words or no word 
combinations)  (≥28 screening score)  Klee e.a., 199898  

Fair  
Klee e.a.,  
2000122e  
Fair  

24–26 
maanden  
24–26 
maanden 

64  
64  

Clinical judgment 
on infant MSEL 
language scales, 
MLU  

91 (74–100)  
91 (74–100)  

87 (78–96)  
96 (91–100)  

59  
83  
 

98 
98 

17 
17 

Language Development 
Survey  
Study 2  
(<50 woorden of geen 
woordcombinaties)  

Rescorla and Alley, 
2001102  
Fair  

25.4 
maanden 

66  RLDS Expressive  94 (84–100)  67 (53–80)  52b  97b 27 

Language Development 
Survey  
Study 3  
(<50 woorden of geen 
woordcombinaties)  

Rescorla, 198954  
Fair  

24–34 
maanden 

81  RLDS Expressive  89 (80–98)  86 (75–97)  89  86 56 

Parent Questionnaire  
(Afkappunt niet 
gerapporteerd)  

Stokes, 1997103  
Fair  

34–40 
maanden 

381  SLP rating using 
language sample, 
RDLS 
Comprehension  

78 (66–89)  91 (88–94)  56b 

 
96b 13 

Ward’s Created Screening 
Tool  (≥1 item)  Ward, 1984108  

Fair  
7–23 
maanden 

1.07
0  

REEL  80 (75–85)  92 (90–94)  75  94 24 

a Berekend door auteurs tenzij wordt aangegeven dat onderzoekers gegevens leverden;  
b Onderzoekers leverden de data  
c Kan niet berekend worden door missende data 
 
Tabel 2: Nauwkeurigheid van screeningsinstrumenten voor spraak- en taalachterstanden en stoornissen - professionals/paraprofessionals † 

Instrument en versie  
(Besluit Cutoff Point)  

Auteur, jaar, USPSTF 
kwaliteit 

Leeftijd N  Referentie 
instrument  

Sensitiviteit 
% (95% BI)a  

Specificiteit 
% (95% BI)a  

PVWa  
%  

NVWa Prevalence 

Battelle Developmental 
Inventory Screening Test–
Receptive  
(<1 SD)  

Frisk e.a., 200972  
Fair  

4.5 jaar  110  PLS-4 
Comprehension  
PLS-4 Expression  

56 (33–78)  
68 (49–88)  

70 60–79)  
86 (79–94)  

26  
56  

89 
92 

16 
20 

Professional/ 
paraprofessional 
gebruikte 
screeningsinstrumenten 
voor spraak en taal: 
- Weinig studies 
beoordeelden hetzelfde 
screeningsinstrument 
- Verschillende 
referentiemetingen 
- Criteria voor falen 
werden niet altijd 
expliciet benoemd 
 
- Een beperking van 
deze studie is het 
gebruik van vooraf 
bepaalde groepen (‘case 
control methodologie’) 
en het niet beschrijven 
van de tijd tussen 
vaststellen van de TOS 
(referentietest) en de 
hier onderzochte testen 
(indextest). Dit geeft 
hoog risico op bias 
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Brigance Preschool 
Screen–Receptive  
(<1 SD)  
–Expressive  
(<1 SD)  

Frisk e.a., 200972  
Fair  
Frisk e.a., 200972  
Fair  

4.5 jaar  
4.5 jaar  

110  
110  

PLS-4 
Comprehension  
PLS-4 Expression  

61 39–84)  
91 (79–100)  

60 (50–70)  
78 (70–87)  

23  
51  
 

89  
97 

16 
20 

Davis Observation 
Checklist for Texas  
(Afkappunt niet 
gerapporteerd)  

Alberts e.a., 199591  
Fair  

52–67 
maanden  

59  MSCA, GFTA, 
informal language 
sample  

80 (55–100)  98 (94–100)  89  
 

96 17 

Denver Articulation 
Screening Test  
(<15e percentiel)  

Drumwright e.a., 197397  
Fair  

30–72 
maanden  

150  Henja Articulation 
Test  

92  97c  ----c   ----c 

Denver Developmental 
Screening Test  
Language Sector  
(Afkappunt niet 
gerapporteerd)  

Borowitz and Glascoe, 
198694  
Fair  

18–66 
maanden  

71  PLS  46 (34–58)  100 (100–
100)  

100  
 

15 92 

Developmental Nurse 
Screen  

Stokes, 1997103  
Fair  

34–40 
maanden  

378  SLP rating using 
language sample, 
RDLS 
Comprehension  

76c  96c  80  
 

96 -----c 

Early Screening Profile 
Verbal Concepts  
(<1 SD)  

Frisk e.a., 200972  
Fair  

4.5 jaar  110  PLS-4 
Comprehension  
PLS-4 Expression  

94 (84–100)  
86 (72–100)  

68 (59–78)  
81 (72–89)  

40  
53  
 

98 
96 

16 
20 

Fluharty Preschool 
Screening Test (gefaald op 
≥1 subtesten)  

Allen and Bliss, 198792  
Fair  

36–47 
maanden  

182  SICD  60 (41–79)  81 (75–87)  33  
 

93 14 

Fluharty Preschool Speech 
and Language Screening 
Test (FPSLST)  
Articulation  
(Afkappunt niet 
gerapporteerd)  

Sturner e.a., 1993105  
Study 1  
Fair  

53–68 
maanden  

51  AAPS-R  74c  96c  50  
 

----c 4 

FPSLST Language  
(Afkappunt niet 
gerapporteerd)  

Sturner e.a., 1993105  
Study 1  
Fair  

53-68 
maanden  

51  TACL-R  38c  85c  42  ----c 17 

FPSLST Articulation  
(Afkappunt niet 
gerapporteerd)  

Sturner e.a., 1993105  
Study 2  
Fair  

55–69 
maanden  

147  TD  43c  93c  26  
 

----b 5 

FPSLST Language  
(Afkappunt niet 
gerapporteerd)  

Sturner e.a., 1993105  
Study 2  
Fair  

55–69 
maanden  

147  TOLD-P  17c  97c  50  ----c 22 

Northwestern Syntax 
Screening Test  
(gefaald op ≥1 subtesten)  Allen and Bliss, 198792  

Fair  
36–47 
maanden  

182  SICD  92 (81–100)  48 (41–56)  22  
 

97 14 
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Screening Kit of Language 
Development (SKOLD)  
SKOLDS-30  
(<11)  
SKOLDS-37  
(<10)  
SKOLDS-43  
(<19)  
SKOLDB-30  
(<9)  
SKOLDB-37  
(<14)  
SKOLDB-43  
(<19)  

Bliss and Allen, 198493  
Fair  

30–36 
maanden  
37–42 
maanden  
43–48 
maanden  
30–36 
maanden  
37–42 
maanden  
43–48 
maanden  

47  
93  
100  
75  
91  
54  

SICD  
SICD  
SICD  
SICD  
SICD  
SICD  

Standard 
English  
100 (100–
100)  
100 (100–
100)  
100 (100–
100)  
AA Dialect  
89 (68–100)  
88 (65–100)  
94 (84–100)  

98 (93–100)  
91 (85–97)  
93 (88–98)  
86 (78–95)  
86 (78–92)  
78 (64–91)  

75  
33  
60  
47  
37  
68  
 

100  
100  
100 
98  
99  
97 

6 
11 
9 
12 
9 
33 

Sentence Repetition 
Screening Test  
(<20e percentiel)  

Sturner e.a., 1996106  
Fair  

54–66 
maanden  

323  AAPS-R  
ITPA, Bankson  

57 (45–69)  
62 (45–78)  

95 (93–98)  
91 (87–94)  

12,5  
 

6.6 19 
11 

Structured Screening Test 
(<10) 

Laing e.a., 200299  
Good  

30 
maanden  

282  RDLS  66 (54–77)  89 (85–94)  65  
 

90 23 

Hackney Early Language 
Screening Test, earlier 
version  (≤10)  Law, 1994100  

Good  
30 
maanden  

189  RDLS  98 (94–100)  69 (61–77)  53  
 

99 26 

Trial Speech Screening 
Test  
(<12 elementen)  

Rigby and Chesham, 
198186  
Fair  

54 
maanden  

438  SLP evaluation of 
Renfrew, RDLS, 
Edinburgh 
Articulation  

80 (68–92)  93 (91–96)  58  
 

98 10 

a Berekend door auteurs tenzij wordt aangegeven dat onderzoekers gegevens leverden 
b Onderzoekers leverden de data 
c Kan niet berekend worden door missende data 
 

† In de tabellen zijn 24 artikelen meegenomen. Meerdere studies gebruikten verschillende screeningsinstrumenten waardoor deze meerdere keren in de tabellen staan.  
 
BI: betrouwbaarheidsinterval; NVW: negatief voorspellende waarde; OOC: oppervlakte onder de curve; PVW: positief voorspellende waarde 
 
Engelstalige afkortingen: 
AAPS-R = Arizona Articulation Proficiency Scale–Revised; AA = African American; BPVS = British Picture Vocabulary Scales; CDI = Communicative Development Inventory; CDI WS = 
Communicative Development Inventory, Words And Sentences; CSBS = Communication and Symbolic Behavior Scale; DPII = Developmental Profile II; EAT = Edinburgh Articulation Test; ELFRA = 
Elternfragebogen für die Fruherkennung von Risikokindern; GFTA = Goldman-Fristoe Test of Articulation; ITPA = Illinois Test of Psycholinguistic Abilities; MLU = mean length of utterance; MSCA = 
McCarthy Scale of Children's Abilities; MSEL = Mullen Scale of Early Learning; N = number; PLS = Preschool Language Scale; REEL = Receptive Expressive Emergence of Language; RDLS = 
Reynell Developmental Language Scale; SCS-18 = Swedish communication screening at 18 maanden of age; SD = standard deviation; SETK-2 = Sprachentwicklungstest fur zweijährige Kinder; 
SETK-3/5 = Sprachentwicklungstest fur drei bis funfjährige Kinder; SICD = Sequenced Inventory of Communication Development; SLP = speech-language pathologist, TACL-R = Test for Auditory 
Comprehension of Language–Revised; TD = Templin-Darley Test of Articulation, Consonant Singles Subtest; TOLD-P = Test of Language Development–Primary; USPSTF = United States Preventive 
Services Task Force 
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Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/instrumenten Uitkomstmaten  

Auteur 
Lugo-Neris MJ. 
 
Instituut 
Universiteit van 
Texas 
 
Tijdschrift 
American 
Journal of 
Speech-
language 
pathology 
 
Jaar 
2014 
 
Land  
Verenigde 
Staten 

Doelstelling 
Het onderzoeken van de 
accuratesse van een 
experimentele versie van de 
BESOS voor het voorspellen 
van het risico op een 
taalstoornis op de lange termijn 
bij voorschoolse tweetalige 
(Engels-Spaans) kinderen met 
en zonder taalstoornis   
 
Studiedesign 
Longitudinale studie* 
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd 
 
* Gedefinieerd door Pallas 
 

Setting 
Drie schooldistricten in Utah en Texas 
 
Studiepopulatie 
Kinderen met en zonder taalstoornis 
 
Inclusiecriteria 
Kinderen met een taalstoornis: score op of onder het 
30ste percentiel op tenminste twee van de BESOS 
subsets en tenminste 20% blootstelling en gebruik 
van Engels en Spaans. De diagnose taalstoornis 
werd gesteld in groep 3. Deze kinderen werden 
gematcht met kinderen zonder taalstoornis in groep 
3. 
 
Exclusiecriteria 
Niet gerapporteerd 
 
Steekproefgrootte 
N=42, waarvan n=21 met een taalstoornis en n=21 
zonder taalstoornis  

Instrumenten 
BESOS bestaat uit twee subsets, semantiek 
en morfotaxis, in zowel het Engels als het 
Spaans.  
 
Referentietest 
Taalstoornis werd vastgesteld door drie 
tweetalige logopedisten met meer dan 10 jaar 
ervaring met tweetalige kinderen die een 
taalstoornis hebben. De diagnose werd 
gebaseerd op transcripten van narratieve 
naverteltaken, ouder- en 
leerkrachtvragenlijsten, directe testen, en 
klinische beoordeling 

Uitkomsten* 
- sensitiviteit 
- specificiteit 
- diagnostisch accuratesse 
 
 
* Relevant voor uitgangsvraag 1 

 
Resultaten Kwaliteitsoordeel 
Tabel: sensitiviteit, specificiteit en classificatie accuratesse 

 Sensitiviteit (%) Specificiteit (%) Classificatie 
accuratesse (%) 

Morfosytaxis Engels 95.2 47.6 71.4 
Morfosytaxis Spaans 90.5 52.4 71.4 
Semantiek Engels 66.7 71.4 69.0 
Semaniek Spaans 66.7 81.0 73.8 
Alle vier testen 85.7 71.4 78.6 
Beste morfosyntaxis 85.7 66.7 76.2 
Beste semantiek 66.7 76.2 71.4 
Beste morfosyntaxis plus beste semantiek 95.2 71.4 83.3 

  

SIGN score: laag 
- Er is gebruik gemaakt van vooraf bepaalde groepen (‘case control 
methodologie’). Dit kan leiden tot overschatting van de sensitiviteit en specificiteit 
- Het is niet beschreven wat de tijd is tussen vaststellen van de TOS 
(referentietest) en de hier onderzochte testen (indextest) 
 
Overige opmerkingen 
-In de methode-sectie staat beschreven dat alle 42 kinderen (dus met en zonder 
taalstoornis) zijn geselecteerd uit de kinderen die scoorden op of onder het 30ste 
percentiel op tenminste twee subsets van de BESOS. Dit lijkt niet te kloppen, de 
kinderen zonder taalstoornis lijken te zijn geselecteerd uit het totale cohort 

BESOS:  Bilingual English-Spanish Oral Screener;  
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Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/instrumenten Uitkomstmaten  

Auteur 
Martin-Ruiz ML 
 
Instituut 
Technische Universiteit 
van Madrid 
 
Tijdschrift 
Journal of Medical 
Internet Research 
 
Jaar 
2014 
 
Land  
Spanje 

Doelstelling 
Het evalueren van een web-
based klinisch support systeem 
om het screenen op 
taalstoornissen op 
kinderdagverblijven te verbeteren 
 
Studiedesign 
Cross-sectionele studie* 
 
Studieperiode 
Lente van 2013 
 
* Gedefinieerd door Pallas 
 

Setting 
Kinderdagverblijf in Madrid 
 
Studiepopulatie 
Kinderen tussen 0 en 6 jaar oud die op het 
kinderdagverblijf zaten 
 
Inclusiecriteria 
Niet gerapporteerd 
 
Exclusiecriteria 
Niet gerapporteerd 
 
Steekproefgrootte 
N=146  

Instrumenten 
Gades Clinical Decision Support 
Web-based system 
 
Referentietest 
Het oordeel van de logopedist van 
het kinderdagverblijf 

Uitkomsten* 
- adequate diagnose 
 
* Relevant voor uitgangsvraag 1 

 
Resultaten Kwaliteitsbeoordeling 

 Tabel: overeenstemming en geen overeenstemming tussen resultaten Gades en de logopedist 
Levensjaar van 
het kind 

Totaal aantal 
kinderen 

Aantal (%) kinderen over wie 
de logopedist het eens was 
met de uitkomst van Gades 

Aantal (%) kinderen over wie de 
logopedist het niet eens was met 
de uitkomst van Gades 

Jaar 1 11 11 (100.0) 0 (0.0) 
Jaar 2 35 28 (80.0) 7 (20.0) 
Jaar 3 48 48 (100.0) 0 (100.0) 
Totaal 1-3 94 87 (92.6) 7 (7.4) 
Jaar 4 21 13 (61.9) 8 (38.1) 
Jaar 5 22 21 (95.5) 1 (4.5) 
Jaar 6 9 1 (11.1) 8 (88.9) 
Totaal 4-6 52 35 (67.3) 17 (32.7) 
Totaal 146 122 (83.6) 24 (16.4)  

 

SIGN score: acceptabel 
- Het is niet duidelijk of de logopedist eerst onafhankelijk een 
oordeel geeft of dat ze meteen de Gades resultaten bekijkt 
 
Overige opmerkingen 
- Er is geen informatie over sensitiviteit en specificiteit in de 
resultaten. In de discussie wordt aangegeven dat er geen fout-
negatieven zijn gevonden. Het aantal fout positieven was laag 
in de jaar 1-3 groep en hoog in de jaar 4-6 groep. Hier worden 
echter geen aantallen of percentages genoemd 
- De auteurs geven aan dat aan verbeteringen van het 
instrument gewerkt wordt 
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Bijlage 4 Samenvattingstabellen uitgangsvraag 2/ classificaties  
 

Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Procedure Uitkomstmaten  

Auteur 
Weerdenburg van M 
 
Instituut 
Universiteit van 
Nijmegen 
 
Tijdschrift 
Journal of Child 
Psychology and 
Psychiatry 
 
Jaar 
2006 
 
Land  
Nederland 
 

Doelstelling 
- Classificeren van 6- en 8-
jarigen met een TOS 
(hoofddoel) 
- Onderzoeken of de 
onderliggende factoren geldig 
zijn in termen van 
criteriumvaliditeit (tweede 
doel) 
 
Studiedesign 
Cross-sectionele studie * 
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd 
 
* Gedefinieerd door Pallas  

Setting 
Scholen voor kinderen met taal- en gehoorproblemen of reguliere 
scholen met een speciaal taalontwikkelingsprogramma 
 
Studiepopulatie 
Twee aselecte steekproeven van zes- en achtjarige kinderen 
(gemiddelde leeftijd 6,4 jaar ± 2 maanden en 8,5 jaar ± 2 
maanden) met een TOS die op een speciale school zaten voor 
taal- en gehoorproblemen (87%) of kinderen die deelnamen aan 
een speciaal taalontwikkelingsprogramma op een reguliere school 
(13%) 
 
Inclusiecriteria 
Zie hierboven 
 
Exclusiecriteria 
- Kinderen met gehoorproblemen (>30 dB gehoorverlies) 
- Kinderen met een non-verbale intelligentie score lager dan 2,4 
op de Raven Colored Progressive Matrices  
- Kinderen die tijdens het testen ernstige gedragsproblemen 
vertoonden 
 
Definitie TOS 
- Alle kinderen werden gediagnosticeerd met een TOS door een 
multidisciplinair team bestaande uit een arts, een psycholoog, 
speciale leraren en een logopedist 
- Een kind werd gediagnosticeerd met een TOS als hij/zij ernstige 
taalproblemen had die niet het directe resultaat waren van globale 
intellectuele, zintuiglijke, motorische, emotionele of fysieke 
problemen 
 
Steekproefgrootte 
N=282 (6-jarige kinderen: n=148; 8-jarige kinderen: n=134) 
 

Meetinstrumenten 
- Spraakoutput: Articulation, 
Word Repetition, Nonword 
Repetition, Phonological 
Contrasts 
- Auditieve perceptie: Auditory 
Discrimination, LAC-r 1a, 1b & 2 
- Morfosyntactische vaardigheid: 
Function Words, Syntactic 
Patterns, Sentence 
Reproduction, Morphology 
- Lexicale vaardigheden: 
Receptive Vocabulary, 
Productive Vocabulary, 
Definition 
- Informatieverwerking: Story 
Comprehension, Story Telling, 
Number Recall, Word Order, 
Rapid naming task 
- Pragmatiek: CCC 
 
Analyses 
- Factoranalyse met Varimax 
rotatie 
- K-means clusteranalyse  

Primaire uitkomst(en)* 
- Classificatiesystemen 
 
* Relevant voor uitgangsvraag 2 

 

Resultaten Commentaar  

Uit de factoranalyse (Tabel 1 en 2) komen vier factoren die vier onderscheidende taalkundige domeinen voor beide leeftijdsgroepen representeren: 
1. Lexicale-semantische vaardigheden 
2. Auditieve conceptualisatie  
3. Verbaal sequentieel geheugen 
4. Spraakproductie 

 
    Tabel 1: Varimax geroteerde vier-factor analyse voor 6-jarige kinderen (factorladingen >0,30 worden getoond)  

Het studiedesign wordt niet 
beschreven in het artikel 
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 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Story Comprehension  0,84    

Receptive Vocabulary  0,77    

Productive Vocabulary 0,77    

Syntactic Patterns   0,73 0,36   

Morphology 0,67    

Function Words 0,67 0,36   

Definition 0,52    

Sentence Reproduction  0,50 0,45   

Auditory Discrimination  0,39    

Story Telling 0,38    

Number Recall   0,57   

Word Order   0,57   

Pragmatic Composite Score (CCC)  0,46   

Rapid Naming task   -0,41   

Word Repetition   0,85  

Nonword Repetition    0,71  

Articulation   0,68  

Phonological Contrasts  0,41 0,45 0,46  

LAC-r 1b  0,38   0,81 

LAC-r 1a  0,38   0,77 

LAC-r 2 0,33 0,30  0,56 
 

Tabel 2: Varimax geroteerde vier-factor analyse voor 8-jarige kinderen (factorladingen >0,30 worden getoond)  
 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Productive Vocabulary 0,73    
Receptive Vocabulary  0,73    
Story Comprehension  0,70    
Syntactic Patterns   0,68    
Definition  0,68    
Function Words 0,63 0,45   
Morphology 0,58  0,35  
Pragmatic Composite Score (CCC) 0,40    
LAC-r 1b   0,87   
LAC-r 1a   0,74   
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LAC-r 2  0,74 0,33  
Auditory Discrimination  0,44  0,36 
Number Recall    0,63  
Sentence Reproduction 0,53  0,62  
Word Repetition    0,56 0,49 
Word Order- Rapid Naming task   0,46  
Nonword Repetition    0,49 0,63 
Articulation  0,43  0,55 
Phonological Contrasts    0,44 
Story Telling    0,43 

 
Clusteranalyse* toonde vier verschillende clusters van kinderen met specifieke taalprofielen gebaseerd op de vier factoren. 
 
6-jarige kinderen (Figuur 1)*: 
Cluster 1 (n=50, 37%): Kinderen met relatief hoge gestandaardiseerde scores op alle vier de factoren. Ze scoorden het hoogst op auditieve conceptualisatie, en 
het laagst op spraakproductie, maar de gemiddelde factorscore op spraakproductie is hoger dan 0, wat duidt op spraakproductie vaardigheden boven het 
gemiddelde (wanneer vergeleken met alle zesjarigen met een TOS). 
Cluster 2 (n=26, 19%): Cluster met de meeste problemen, bestaande uit kinderen met erg lage scores op lexicale-semantische vaardigheden, verbaal sequentieel 
geheugen, spraakproductie en in mindere mate op auditieve conceptualisatie  
Cluster 3 (n=36, 27%): Kinderen met relatief hoge scores op lexicale-semantische vaardigheden, lage scores op auditieve conceptualisatie , en gemiddelde 
scores op verbaal sequentieel geheugen en spraakproductie vergeleken met de andere clusters in deze leeftijdscategorie 
Cluster 4 (n=23, 17%): Kinderen met lage scores op lexicale-semantische vaardigheden en op auditieve conceptualisatie , maar hoge scores op verbaal 
sequentieel geheugen en spraakproductie vergeleken met andere clusters. 
 
8-jarige kinderen (Figuur 2)**: 
Cluster 1 (n=65, 55%): Kinderen met relatief hoge gestandaardiseerde scores voor alle vier de factoren 
Cluster 2 (n=39, 33%): Kinderen met relatief lage scores op lexicale-semantische vaardigheden, hoge scores op auditieve conceptualisatie , en scores net onder 
het gemiddelde op verbaal sequentieel geheugen en spraakproductie 
Cluster 3 (n=9, 8%): Kinderen met hoge scores op lexicale-semantische vaardigheden, extreem lage scores op auditieve conceptualisatie , en lage scores op 
verbaal sequentieel geheugen en spraakproductie 
Cluster 4 (n=6, 5%): Kinderen met een variatie aan scores op lexicale-semantische vaardigheden, extreem lage scores op auditieve conceptualisatie , en hoge 
scores op verbaal sequentieel geheugen en spraakproductie. 
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Figuur 1: Boxplot van vier clusters voor 6-jarige kinderen met een TOS                          Figuur 2: Boxplot van vier clusters voor 8-jarige kinderen met een TOS 
 
* 13 kinderen zijn niet geïncludeerd in de clusteranalyse door missende data in de factoranalyse 
** 15 kinderen zijn niet geïncludeerd in de clusteranalyse door missende data in de factoranalyse 
 
CCC: Children’s Communication Checklist; LAC-r: Lindamood Auditory Conceptualization; TOS: taalontwikkelingsstoornis 
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Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Procedure Uitkomstmaten  

Auteur 
Daal van J 
 
Instituut 
Universiteit van Nijmegen 
 
Tijdschrift 
Journal of Speech, 
Language and Hearing 
Research 
 
Jaar 
2004 
 
Land  
Nederland 

Onderzoeksvragen† 
1. Kunnen verschillende 
subtypes van TOS 
onderscheiden worden?  
2. In welke mate 
ondersteunen klinische 
observaties de subtypes van 
TOS die zich psychometrisch 
onderscheiden?  
  
Studiedesign 
Cross-sectionele studie *  
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd 
 
† Relevant voor 
uitgangsvraag 2 
* Gedefinieerd door Pallas 

Setting 
Speciale scholen voor kinderen met ernstige spraak- en taalproblemen  
 
Studiepopulatie 
Aselecte steekproef van vierjarige kinderen met een eerdere diagnose 
van een ernstige TOS; gemiddelde leeftijd ten tijde van testen 53 
maanden 
 
Inclusiecriteria* 
Over het algemeen worden kinderen alleen toegelaten tot deze scholen 
in het geval van normale of laag-gemiddelde non-verbale intelligentie, 
slechte taalscore op criterium-verwezen testen (2 SD beneden het 
gemiddelde), geen sensomotorische afwijkingen, en geen 
psychiatrische stoornissen 
 
Exclusiecriteria 
- Kinderen met gehoorproblemen (verlies van 30 dB of meer in het 
beste oor) 
- Tweetalige kinderen 
 
Definitie TOS 
De studie beschrijft alleen de criteria om te worden toegelaten tot een 
speciale school (zie Inclusiecriteria). Een onderwijspsycholoog of een 
logopedist verwijst kinderen naar dergelijke scholen na uitgebreid 
klinisch en psychometrisch onderzoek.  
 
Steekproefgrootte 
N=110 (24 scholen) 
 
* Criteria om te worden toegelaten tot speciale scholen 

Meetinstrumenten 
- Spraaktesten (AT van de TAK, 
en vijf dyspraxietesten, DYS1-
DYS5 die de Nederlandse 
batterij vormen om te testen op 
DAS) 
- Taaltesten (SC1 & SC2, SR, 
WP 
NT, RV, PV, WD en SCT van 
de TAK) 
- Informatieverwerkingstesten 
(DS en WR van de K-ABC) 
- Auditieve perceptietesten 
(LAC, PD van de TAK, CCC) 
 
Analyse 
Factoranalyse; principale 
componentenanalyse met 
Varimax rotatie. De 
eigenwaarde werd vastgesteld 
op >1,0 

Primaire uitkomst(en)* 
- Classificatiesystemen 
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 2 

 

Resultaten Commentaar  

Uit de factoranalyse zijn vier factoren oftewel subgroepen van TOS gekomen (zie Tabel): 
- Factor 1 (lexicaal-semantische subtype): Bestaat uit taken met woordkennis en storytelling (het gebruik van woorden en het begrijpen en 
produceren van zinnen en verhalen) als belangrijkste vaardigheden. 
- Factor 2 (spraakproductie subtype): Bestaat uit taken met correcte articulatie en goede verstaanbaarheid als belangrijkste vaardigheden  
- Factor 3 (syntactisch-sequentiële subtype): Bestaat uit taken met receptieve grammatica en aspecten van auditieve informatieverwerking 
en/of geheugen als belangrijkste vaardigheden 
- Factor 4 (auditieve perceptie subtype): Bestaat uit twee gehoorperceptietaken en de Pragmatic Composite score voor de CCC met het 
onderscheiden van spraakklanken als belangrijkste vaardigheid 

 
Tabel: Resultaten van de factoranalyse op spraak- en taaltesten 

Taak Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Spraak     

AT  0,81   

- De generaliseerbaarheid van de resultaten van 
deze studie naar andere groepen kinderen met 
ernstige taalontwikkelingsproblemen en kinderen 
met een specifieke taalachterstand blijft onduidelijk  
- De studie heeft alleen 4-jarigen geïncludeerd dus 
de toepasbaarheid van de classificatie naar andere 
leeftijdsgroepen is onbekend 
- Het studiedesign wordt niet beschreven in het 
artikel 
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DYS1  0,81   

DYS2  0,74   

DYS3  0,84   

DYS4  0,84   

DYS5  0,59   

Taal     

SC1 0,71  0,43  

SC2 0,68  0,50  

SR 0,41 0,43 0,30 0,41 

WP 0,58 0,34   

NT 0,62 0,39   

RV 0,66   0,32 

PV 0,74    

WD 0,77    

SCT 0,79    

Informatieverwerking     

DS 0,31  0,84  

WR   0,67  

Auditieve perceptie     

PD    0,64 

LAC    0,75 

CCC    0,49 
NB: Waarden >0,30 worden getoond 
 
AT: articulation task; CCC: children’s communication checklist; DAS: developmental apraxia of speech; DS: digit span; DYS: dyspraxia tasks; K-ABC: Kaufman Assessment Battery for Children; LAC: 
Lindamood Auditory Conceptualization Test; NT: narrative task; PD: phonological discrimination; PV: vocabulary task; RV: receptive vocabulary; SC: sentence comprehension task; SCT: story 
comprehension task; SD: standaarddeviatie; SR: sentence repetition task; TAK: Taaltoets Alle Kinderen; TOS: taalontwikkelingsstoornis; WD: word definition; WP: word production task; WR: word 
recall 
 
 

  



Bijlage bij NVLF/Richtlijn Logopedie bij Taalontwikkelingsstoornissen        40 

 

Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Procedure Uitkomstmaten 

Auteur 
Conti-Ramsden G 
 
Instituut 
Centre for 
Educational 
Needs, School of 
Education, 
University of 
Manchester 
 
Tijdschrift 
Journal of Speech 
Language and 
Hearing Research 
 
Jaar 
1997 
 
Land  
Engeland 

Doelstelling 
Onderscheiden van 
kinderen met een TOS 
in subgroepen 
 
Studiedesign 
Cross-sectionele studie 
*† 
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd 
 
* De data die gebruikt is 
in de huidige studie 
werd verzameld in het 
kader van een grotere 
studie, een 2-jarige 
longitudinale studie 
 
† Gedefinieerd door 
Pallas 

Setting 
Speciale klassen (Language units)* voor kinderen met een TOS waarin extra 
aandacht is voor taal, op 118 reguliere Engelse scholen 
 
Studiepopulatie 
Aselecte steekproef van kinderen met een TOS: de kinderen die deelnamen 
aan de studie hadden tussen de 1 maand en 3 jaar en 7 maanden 
doorgebracht in een speciale klas; gemiddelde leeftijd 7 jaar 
 
Inclusiecriteria** 
- Kind moet in de normale range van niet-verbale cognitieve metingen vallen 
- Alhoewel er sprake kan zijn van gerelateerde kleinere fysieke, emotionele, 
of gedragsproblemen, moet de taalstoornis het hoofdprobleem van het kind 
zijn 
- Kind vindt het moeilijk om in een reguliere klas te functioneren ondanks 
ondersteuning, en heeft de behoefte aan fulltime plaatsing in een kleinere 
groepsetting  
- Kinderen waarvan Engels de tweede taal is moeten dezelfde taalproblemen 
ervaren bij elke andere taal die ze spreken 
 
Exclusiecriteria 
Niet gerapporteerd 
 
Definitie TOS 
De kinderen werden geselecteerd op basis van hun aanwezigheid in een 
speciale klas en niet op basis van vooraf opgestelde criteria, zie 
Inclusiecriteria voor de criteria om in een speciale klas geplaatst te worden 
 
Steekproefgrootte 
N=242 

 
* De speciale klassen zijn bedoeld om kinderen zo snel mogelijk weer mee te 
laten doen in het reguliere onderwijs, waardoor kinderen vaak een deel van 
de week in een reguliere klas zitten.  
** Criteria om in een speciale klas geplaatst te worden 
 

Meetinstrumenten 
- Testen: 
1. Test for Reception of Grammar (TROG) 
2. Drie subtesten van de British Ability 
Scales (Number Skills, Naming 
Vocabulary, and Word Reading) 
3. Goldman-Fristoe Test of Articulation 
4. The Bus Story Expressive Language 
Test 
5. Raven’s Matrices 
- Interviews: 
Op elke school werden leraren en/of 
logopedisten geïnterviewd over elk getest 
kind. Zij werden gevraagd aan te geven of 
een kind de volgende typen problemen 
had: articulatie; fonologie; syntax en/of 
morfologie; semantiek en/of pragmatiek. 
Ook konden zij aangeven of er vooral 
expressieve problemen waren, zowel 
expressieve als receptieve of voornamelijk 
receptieve.  
 
Analyse 
- Identificeren van 6 subgroepen op basis 
van testen (m.u.v. Raven’s Matrices)*  
- K-Means clusteranalyse om 6 robuuste 
clusters te identificeren 
- De interviews werden gebruikt om de 
klinische kenmerken van de kinderen in de 
clusters te beschrijven 
 
* Raven’s Matrices werd gebruikt om 
groepen met elkaar te vergelijken 

Primaire uitkomst(en)* 
- Classificatiesystemen 
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 2 

 
Resultaten Commentaar  

Beschrijving van de zes clusters (subgroepen) op basis van testen en interviews*:  
 
Cluster 1 (n=52, 21,5%): Deze kinderen scoorden erg goed op de Goldman-Fristoe Test of Articulation (79e percentiel) en redelijk goed op BAS Naming Vocabulary 
(32e percentiel), maar beneden het 16e percentiel op alle andere testen (en erg slecht op BAS Number Skills, 10e percentiel). Deze kinderen hadden geen problemen 
met articulatie, maar problemen met syntax/morfologie. Ze hadden receptieve problemen, maar sommige kinderen hadden ook expressieve problemen.  
 

- Het studiedesign wordt niet 
beschreven in het artikel 
- Alle kinderen in de studie 
hadden speciale 
ondersteuning nodig op school 
en zouden op basis van 
bestaande classificaties in een 
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Cluster 2 (n=16, 6,6%): Deze kinderen scoorden goed op alle testen (boven 40e percentiel) behalve op BAS Word Reading (28e percentiel). Deze kinderen hadden 
fonologische problemen, vooral expressieve problemen en ze konden slecht woorden lezen. Leraren vonden de fonologische en expressieve problemen 
problematisch, ook al scoorden ze boven het 40e percentiel.  
Cluster 3 (n=29, 12,0%): Deze kinderen scoorden erg goed op BAS Naming Vocabulary (63e percentiel) en slecht op alle andere testen (tussen 11e en 16e percentiel). 
Deze kinderen hadden articulatie- en fonologische problemen en expressieve problemen.  
 
Cluster 4 (n=23, 9,5%): Deze kinderen scoorden goed op TROG (55e percentiel) en Bus Story Information (43e percentiel), minder goed op BAS Naming Vocabulary 
(37e percentiel), BAS Number skills (27e percentiel) en Goldman-Fristoe Test of Articulation (23e percentiel), en slecht op BAS Word Reading (17e percentiel). Deze 
kinderen hadden problemen met articulatie en fonologie, en expressieve problemen. In tegenstelling tot kinderen in cluster 3, scoorden ze wisselend op de andere 
testen en hadden ze een algeheel beter profiel.  
 
Cluster 5 (n=84, 34,7%): Deze kinderen scoorden onder het 12e percentiel op alle testen behalve de Goldman-Fristoe Test of Articulation (19e percentiel). Deze 
kinderen hadden problemen met articulatie, fonologie en syntax/morfologie. Ze hadden receptieve en/of expressieve problemen en leraren dachten dat ze 
leerproblemen hadden. 
 
Cluster 6 (n=25, 10,3%): Deze kinderen scoorden erg goed op de Goldman-Fristoe Test of Articulation (78e percentiel), BAS Word Reading (66e percentiel) en BAS 
Naming Vocabulary (52e percentiel), minder goed op de TROG (30e percentiel) en slecht op de Bus Story Information (19e percentiel) en BAS Number Skills (15e 
percentiel). Deze kinderen hadden semantische en pragmatische problemen en hadden vaker alleen receptieve problemen. Ze hadden geen fonologische problemen. 
 
* 13 kinderen zijn niet toegewezen aan een cluster door missende data. 
 

 
Figuur: Proporties van expressieve en receptieve problemen in ieder cluster  
 

groep met een slechte 
uitkomst vallen 
 

BAS: British Ability Scales; TOS: taalontwikkelingsstoornis; TROG: Test for Reception of Grammar 
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Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Procedure Uitkomstmaten 

Auteur 
Korkman M 
 
Instituut 
Afdeling 
kinderneurologie, 
Universiteit van 
Helsinki, 
kinderziekenhuis 
Helsinki 
 
Tijdschrift 
Brain and language  
 
Jaar 
1994 
 
Land  
Finland 

Doelstelling 
1. Onderzoeken of de NEPSY 
test kinderen met een TOS 
kan classificeren in 
subgroepen die verwijzen naar 
subtypes van TOS 
 
2. Het verifiëren van het 
voorgestelde 
classificatiesysteem, door 
eerst te bekijken of 
verschillende testprofielen 
typen leerproblemen correct 
kunnen voorspellen tijdens 
follow-up, en daarna het 
classificatiesysteem te testen 
op een nieuwe groep kinderen  
 
Studiedesign 
Follow-up studie 
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd 
 

Setting 
Twee ziekenhuizen met speciale aandacht voor TOS en drie speciale 
kleuterklassen voor kinderen met een TOS, in Helsinki 
 
Studiepopulatie 
- Groep 1: Kinderen gediagnosticeerd met een TOS of kinderen die op 
aanbeveling van arts, psycholoog of logopedist in een speciale kleuterklas voor 
kinderen met TOS geplaatst zijn 
- Groep 2: Kinderen met tekenen van een TOS (diagnose niet noodzakelijk). Deze 
groep werd gerekruteerd in een van de twee ziekenhuizen en gebruikt voor de 
evaluatie van de generaliseerbaarheid en toepassing van het classificatiesysteem 
 
Inclusiecriteria 
- Alleen eentalige Fins sprekende kinderen  
- Een volledige WISC-R of een prestatie IQ van minstens 70 (Finse norm) 
- Kinderen tussen de 6 en 10 jaar, die nog niet naar school gaan  
 
Exclusiecriteria 
Gehoor-, gezichts- of motorische beperking 
 
Definitie TOS 
Niet gerapporteerd 
 
Steekproefgrootte 
Groep 1: N=40 (N=24 met diagnose van TOS) 
Groep 2: N=40 
 

Meetinstrumenten: 
- NEPSY test (15 subtesten) 
- Token test 
- Auditory closure (ITPA) 
- Sound blending (ITPA) 
 
Follow-up na 3 jaar: 
- Spellingtest 
 
Analyse 
- Subgroepering o.b.v. 
testresultaten Groep 1: Q-
type factoranalyse met 
Varimax rotatiemethode 
- Evaluatie van predictieve 
validatie van de classificatie 
- Evaluatie van de 
toepasbaarheid van de 
classificatie op Groep 2 

Primaire uitkomst(en)* 
- Classificatiesystemen 
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 2 

 

Resultaten Commentaar 

Er zijn in totaal 35 kinderen meegenomen uit Groep 1 in de testprofielen. De kinderen zijn in vijf subgroepen verdeeld (zie ook Figuur): 
1. n=10, gekenmerkt door slechte prestatie op alle receptieve en benoemingstesten, de Name Learning test, de Oral Dynamic Praxis test en de 
Repeating Words en Non-Words test. De prestatie op de ITPA Sound Blending Test was ook slecht.  
2. n=11, gekenmerkt door slechte prestatie op de Oral Dynamic Praxis test, de Repeating Words test en Non-Words test 
3. n=6, gekenmerkt door scores beneden de cut-off score van -2 op twee receptieve testen, de Token Test en de Comprehension of Instructions test, 
zonder problemen op auditieve-fonologische testen 
4. n=5, gekenmerkt door slechte prestatie op de Repeating Words test en Non-Words test, zonder andere aanwijzingen voor dyspraxie en van de 
Comprehension of Instructions en de Relative Concepts test 
5. n= 3, vergelijkbaar met subgroep 1 door de slechte score op alle receptieve testen en twee benoemingstesten, maar deze groep scoorde beter op 
de Oral Dynamic Praxis tst en de Repeating Words en Non-Words test 

- Studie is gedaan met alleen Fins 
sprekende kinderen, dus 
generaliseerbaarheid naar andere 
landen is moeilijk 
- Het is niet duidelijk hoe de 
streekproef getrokken is 
- Pallas veronderstelt dat de 
gemiddelde leeftijden van Groep 1 en 
Groep 2 respectievelijk 6,5 jaar en 7,4 
jaar zijn, maar dit wordt niet duidelijk 
vermeld in het artikel 
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Figuur: Testprofielen van 5 subgroepen (n= 10, 11, 6, 5, en 3) en de totale groep 1 (N=40) 
 
Vastgestelde subtypes op basis van de subgroepen Groep 1:  

- Het ‘Globale subtype’ (subgroep 1 en 5) met uitgebreide receptieve en benoemingsproblemen, met of zonder verbale dyspraxie 
- Het ‘Specifieke verbale dyspraxie subtype’, gekenmerkt door problemen in de uitvoering van mondelinge motorische sequenties en de herhaling van 
lange/onbekende woorden, zonder taalniveauproblemen 
- Het ‘Specifieke begrip subtype’ (subgroep 3 en 4), gekenmerkt door specifieke receptieve problemen (omdat alleen kinderen uit subgroep 4 
problemen met articulatie hadden werd dit niet als inclusiecriterium beschouwd) 

 
De numerieke criteria voor de subtypes (afgeleid uit Figuur) om toe te passen op een nieuwe steekproef werden als volgt geformuleerd:  

- Globale subtype: Kinderen met een somscore van tenminste -10 op de volgende vijf receptieve testen: Auditory Analysis of Speech, Token Test, 
Comprehension of Instructions, Relative Concepts, en Repeating Words en Non-Words; en een somscore van tenminste -8 op de volgende vijf 
benoemingstesten: Naming Colors, Naming Body Parts, Naming Tokens, errors, Naming Tokens, time, en Name Learning.  
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- Specifieke verbale dyspraxie subtype: Kinderen met een somscore van tenminste -4 op de Oral Dynamic Praxis en Repeating Words en Non-Words 
test, die niet tot de andere subtypes behoren 
- Specifieke begrip subtype: Kinderen met een somscore van tenminste -6 op de Token Test, Comprehension of Instructions test, en de Relative 
Concepts test, maar lager dan -10 en -8 (cut-off scores voor Globale subtype) op de receptieve en benoemingstesten 

Op basis van deze criteria pasten 25 van de 35 kinderen uit Groep 1 (71,4%) in de bijbehorende categorieën.  
 
Follow-up data was beschikbaar voor 38 kinderen en de spellingtest werd afgenomen bij 35 kinderen; 31 kinderen behoorden tot de subtypes (zie Tabel). 
 
Tabel: Relatie tussen subtype en spellingtest resultaten 

 Spelling 

Subtype Goed Slecht 

(Globale) (2) (11) 
(Specifieke begrip) (2) (8) 
Globale + Specifieke begrip 4 19 
Specifieke dyspraxie  6 2 
Totaal 10 21 

NB: Cohen’s kappa=0.6; cijfer tussen haakjes betekent goede correspondentie 
 
In Groep 2 voldeden 32 van de 40 kinderen aan de criteria van de subtypes, 8 kinderen pasten bij geen van de subtypes (het classificatiesysteem was 
toepasbaar op 80% van de kinderen):  

- Globale subtype: n=8 
- Specifieke verbale dyspraxie subtype: n=15 
- Specifieke begrip subtype: n=9 

 
5 van de 8 uitschieters scoorden slecht op de benoemingstesten met somscores van -11, -9, -8, -6 en -6. Ze verschilden van het Globale subtype, met scores 
van 0 tot -6 op de receptieve testen. Geen van de kinderen scoorden -4 of slechter op de dyspraxie testen, en het leek dus om een aparte categorie te gaan: 
het ‘Specifieke dysnomie subtype’.   
 
ITPA: Illinois Test of Psycholinguistic Abilities; NEPSY: Neuropsychological investigation for children; TOS: taalontwikkelingsstoornis; WISC-R: Wechsler Intelligence Scale for Children 
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Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Procedure Uitkomstmaten  

Auteur 
Wilson BC 
 
Instituut 
North Shore 
University Hospital-
Cornell University 
Medical College 
 
Tijdschrift 
Brain and language 
 
Jaar 
1986 
 
Land  
Verenigde Staten 

Doelstelling 
Het subclassificeren van 
kinderen met een 
taalachterstand 
 
Studiedesign 
Cross-sectionele studie * 
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd  
 
* Gedefinieerd door Pallas 

Setting 
North Shore University Hospital 
  
Studiepopulatie 
Kinderen met een TOS die deelnamen aan het 
‘North Shore University Hospital Preschool 
Development Program’, een speciaal 
onderwijsprogramma voor kinderen met een TOS 
(gemiddelde leeftijd ± SD van de geïncludeerde 
kinderen 48 ± 6,2 maanden) 
 
Inclusiecriteria 
Een diagnose van TOS zonder klinisch bewijs voor 
hersenbeschadiging, mentale retardatie, primaire 
emotionele stoornis, primaire ADHD of 
gehoorachterstand die de taalproblemen konden 
verklaren 
 
Exclusiecriteria 
Zie Inclusiecriteria 
 
Definitie TOS 
Kinderen die werden verwezen naar het speciale 
onderwijsprogramma werden gescreend door een 
neuropsycholoog en logopedist 
 
Steekproefgrootte 
N=93 (aanvankelijke steekproef n=104; 11 
kinderen werden geëxcludeerd vanwege 
onvoldoende data) 

Meetinstrumenten 
- Auditieve perceptie: ITPA Auditory Closureb, ITPA Sound 
Blendingb 
- Auditieve Discriminatie: GFW Quietb, GFW Noiseb, WPPSI 
Similarities 
- Auditief-cognitief: ITPA Auditory Associationa, WPPSI 
Information, ITPA Auditory Receptiona, WPSSI Vocabulary, 
WPSSI Comprehension, WPSSI Sentences 
- Auditief geheugen: McC Verbal Memory 1 & 2a, ITPA Auditory 
Sequential Memorya 
- Woordvinding: McC Verbal Fluencya, HN Picture Identification 
- Visuele Discriminatie: PTI Form Discriminationb, WPPSI Block 
Design  
-  Visueel-spatieel: HN Block Patterns, McC Puzzle Solvingb, 
WPPSI Picture Completion 
- Visueel-cognitief: ITPA Visual Receptiona, ITPA Visual 
Associationa, HN Picture Association, PTI Similarities, ITPA 
Manual Expressiona 
- Visueel geheugen: HN Visual Attention Spana, HN Memory for 
Color, ITPA Visual Sequential Memorya, PTI Immediate Recalla     
 
Analyses 
- De testprofielen werden beoordeeld door clinici en kinderen 
werden op basis van de testscores ingedeeld in subtypen 
- De validiteit van de categorieën werd getoetst aan de hand van 
K-means clusteranalyse en daarna tegen de variabelen die niet 
waren gebruikt voor de classificatieprocedure  
 
a Deze subtesten werden gebruikt in de clusteranalyse 
b Deze subtesten dienden als externe variabelen voor validatie 
 

Primaire uitkomst(en)* 
- Classificatiesystemen 
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 2 

 

Resultaten Commentaar  

Van de 93 kinderen konden er 78 geclassificeerd worden (de 15 andere kinderen werden bestempeld als uitschieters). 
Er werden 11 subtypen vastgesteld, maar vanwege de kleine aantallen in sommige subtypes werden enkele subtypes samengevoegd, wat resulteerde in 5 
groepen voor de validatieprocedures (zie de Tabel): 

- Receptieve subgroep: Kinderen met duidelijke tekortkomingen op het gebied van auditief semantisch begrip.   
- Globale subgroep: Gekenmerkt door tekortkomingen op het gebied van zowel auditieve en visueel-cognitieve factoren en het geheugen, wat een meer 
globaal semantisch begripsprobleem suggereert. 
- Auditief geheugen en woordvinding subgroep: Dit subtype werd gekenmerkt door tekortkomingen op verschillende gebieden van het auditief geheugen 
en woordvinding.  
- Expressieve subgroep: Primaire tekortkomingen op het gebied van organisatie en woordvinding. Deze kinderen hadden relatief lage scores op 
woordvindingstaken en het navertellen van een kort verhaal, en relatief hogere scores op andere auditief geheugentaken. 
- Geen tekortkomingen subgroep: Kinderen met adequate tot superieure scores op zowel auditieve als visuele cognitieve gebieden, en adequate tot 
superieure auditieve perceptuele vaardigheden, maar die toch werden geïdentificeerd met een taalstoornis. De klinisch-observationele bevindingen 

- De gehanteerde kwantitatieve 
regels voor indeling in de subtypes 
worden onvoldoende duidelijk op 
basis van het artikel 
- Het is niet duidelijk hoe de 
steekproef getrokken is  
- Het studiedesign wordt niet 
beschreven in het artikel 
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ondersteunden de aanwezigheid van primaire expressieve problemen, met bepaalde combinaties van tekortkomingen op het gebied van formulering, 
fonologie en syntax. 

 
Tabel: Beschrijving subtypes 

Taalontwikkelingsstoornis  Subtype Beschrijving van neuropsychologisch profiel 

Receptief-expressief Ca Auditieve semantische begripsstoornis  
 Ha Auditieve & visuele semantische begripsstoornis 
Expressief-receptief Ba Auditieve semantische begripsstoornis & auditief & visueel korte termijngeheugenstoornis  
 Pa Expressieve en/of receptieve stoornis 
 W Globale taal en geheugenstoornis 
Expressief F Auditief geheugen en woordvindingstoornis 
 Ab Expressieve stoornis 
 Sb Expressieve stoornis 
 N Geen tekortkomingen 
Korte termijngeheugen Gc Auditief en visueel korte termijngeheugenstoornis 
Auditieve verwerking Kc Auditieve verwerkingsstoornis  

a Deze subtypes werden samengevoegd tot de ‘Receptieve’ subgroep 
b Deze subtypes werden samengevoegd tot de ‘Expressieve’ subgroep 
c Dit subtype werd niet meegenomen in de validiteitsprocedure  
 
Bovenstaande indeling in subgroepen door clinici werd ondersteund door de uitkomsten van de validiteitsprocedures (resultaten hier niet weergeven). 
 
GFW: Goldman-Fristoe-Woodcock Test of Auditory Discrimination; HN: Hiskey-Nebraska Test of Learning Aptitude; ITPA: Illinois Test of Psycholinguistic Abilities; PTI: Pictorial Test of Intelligence; SD: 
standaarddeviatie; TOS: taalontwikkelingsstoornis; WPPSI: Wechsler Preschool and Primary Scales of Intelligence  
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Bijlage 5 Samenvattingstabellen uitgangsvraag 3 / Diagnostiek 
 

Referentie 
 

Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/instrument
en 

Uitkomstmaten  

Auteur 
Boerma T. 
 
Instituut 
Universiteit Utrecht 
 
Tijdschrift 
International journal of language 
and communication disorders 
 
Jaar 
2016 
 
Land  
Nederland 

Doelstelling 
Evalueren van de diagnostische 
validiteit van een narratieve taak 
in een- en tweetalige kinderen 
met en zonder een 
taalontwikkelingsstoornis. 
 
Studiedesign 
Cross-sectionele studie*  
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd 
 
* Gedefinieerd door Pallas 

Setting 
Kinderen met een TOS werden geworven door twee 
nationale organisaties in Nederland (Koninklijke Kentalis 
en de Koninklijke Auris groep) die diagnostiek, zorg en 
onderwijs leveren aan kinderen met taalproblemen. 
Kinderen zonder een TOS werden geworven op reguliere 
scholen. 
 
Studiepopulatie 
Een- en tweetalige kinderen*, met of zonder een TOS 
(meerderheid was 5 of 6 jaar oud) 
 
Inclusiecriteria 
- Kinderen met een TOS waren gediagnosticeerd door een 
erkend professional op basis van een gestandaardiseerd 
protocol en hadden op een gestandaardiseerde 
taaltestbatterij** een totaalscore van tenminste 2 SD lager 
dan het gemiddelde, of een score van tenminste 1,5 SD 
lager dan het gemiddelde op twee van de vier subschalen 
 
Exclusiecriteria 
- Gehoorproblemen 
- Verstandelijke beperking 
- Ernstige problemen met articulatie, vastgesteld door 
gecertificeerd professional 
 
Steekproefgrootte 
n=132 
 
* Kinderen werden als eentalig beschouwd als beide 
ouders altijd Nederlands tegen ze spraken. Kinderen 
werden als tweetalig beschouwd als een of beide ouders 
een andere taal als moedertaal had en deze gedurende 
een extensieve periode tegen het kind heeft gesproken 
** Nederlandse versie van de Clinical Evaluation of 
Language Fundamentals (Kort, Schittekatte, & Compaan, 
2008) of de ‘Schlichting Test for Language Production and 
Comprehension (Schlichting & Lutje Spelberg, 2010a, 
2010b) 
 

Studiegroepen 
- Eentalige kinderen zonder 
een TOS (n=33) 
- Eentalige kinderen met een 
TOS (n=33) 
- Tweetalige kinderen 
zonder een TOS (n=33) 
- Tweetalige kinderen met 
een TOS (n=33) 
 
Instrument(en) 
MAIN 
 
  

Uitkomsten* 
- Sensitiviteit/specificiteit 
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 3 
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Resultaten Kwaliteitsbeoordeling  
De vier componenten van de MAIN (zie tabel 1):  
- Productie, deze maat onderzocht hoeveel verhaalelementen kinderen in hun eigen verhaal incorporeerden  
- Aantal termen over mentale toestand die kinderen gebruikten in hun eigen verhaal  
- Begrip van het modelverhaal  
- Begrip van het geproduceerde verhaal 
 
Om na te gaan of de diagnostische validiteit van de MAIN kon worden verbeterd, werden drie van bovenstaande componenten geherstructureerd 
(productie, begrip van het modelverhaal en begrip van het geproduceerde verhaal) wat leidde tot de volgende componenten (zie tabel 2): 
- Productie_MT (‘mentale toestand’) 
- Productie_FG (‘feitelijke gebeurtenissen’) 
- Begrip_MT (‘mentale toestand) 
- Begrip_FG (‘feitelijke gebeurtenissen’) 
- Begrip_INF (‘inferentie’) 
- Aantal termen mentale toestand 
Tabel 1: Binaire logistische regressie met de vier sub-componenten van de MAIN als voorspellers van TOS 

Groep Modela Geïncludeerde variabelen Sensitiviteit Specificiteit 

Eentalig Volledig Productie 85% 79% 
  Begrip productie   
  Begrip model   
  Aantal mentale toestand termen   
 Optimaal Productie 85% 79% 
  Begrip productie   
  Begrip model   
Tweetalig Volledig Aantal mentale toestand termen 79% 88% 
  Begrip productie   
  Begrip model   
  Productie   
 Optimaal Aantal mentale toestand termen 79% 88% 
  Begrip model    
  Begrip productie   

a Het volledige model neemt alle voorspellers mee en het optimale model is het minimale model dat de hoogste sensitiviteit en specificiteit genereert. 
 

Tabel 2: Binaire logistische regressie met zes herstructureerde voorspellers van de MAIN  
Groep Modela Geïncludeerde variabelen Sensitiviteit Specificiteit 

Eentalig Volledig Productie_FG 76% 82% 
  Begrip_MT   
  Productie_MT   
  Begrip_INF   
  Begrip_FG   
  Aantal mentale toestand termen   
 Optimaal Productie_FG 85% 82% 
  Begrip_MT   
  Productie_MT   
  Begrip_INF   
Tweetalig Volledig Aantal mentale toestand termen 85% 85% 
  Begrip_MT   

SIGN score: laag 
- Er is gebruik gemaakt van vooraf bepaalde 
groepen (‘case control methodologie’). Dit 
kan leiden tot overschatting van de 
sensitiviteit en specificiteit.  
- Het is niet duidelijk of de diagnose TOS 
met een gouden standaard is vastgesteld. 
- Het is niet beschreven wat de tijd is tussen 
vaststellen van de TOS (referentietest) en de 
hier onderzochte testen (indextest) 
 
Overige opmerkingen: 
- Deze kinderen zijn waarschijnlijk 
grotendeels dezelfde kinderen als in Boerma 
2015 
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  Productie_MT   
  Productie_FG   
  Begrip_INF   
  Begrip_FG   
 Optimaal Aantal mentale toestand termen  85% 85% 
  Begrip_MT   
  Productie_MT   

a Het volledige model neemt alle voorspellers mee en het optimale model is het minimale model dat de hoogste sensitiviteit en specificiteit 
genereert. 
 

FG: Feitelijke gebeurtenissen; INF: inferentie; MAIN: Multilingual Assessment Instrument for Narratives; MT: mentale toestand; TOS: taalontwikkelingsstoornis 
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Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/instrumenten Uitkomstmaten  

Auteur 
Boerma T. 
 
Instituut 
Universiteit Utrecht 
 
Tijdschrift 
Journal of speech 
language and hearing 
research 
 
Jaar 
2015 
 
Land  
Nederland 

Doelstelling 
Evalueren van de Q-U 
NWRT als diagnostisch 
instrument voor tweetalige 
kinderen met TOS die 
Nederlands als tweede taal 
hebben. Deze test wordt 
vergeleken met de L-S 
NWRT. 
 
Studiedesign 
Cross-sectionele studie* 
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd 
 
* Gedefinieerd door Pallas 

Setting 
Kinderen met een TOS werden geworven door twee nationale 
organisaties in Nederland (Koninklijke Kentalis en de Koninklijke 
Auris groep) die diagnostiek, zorg en onderwijs leveren aan 
kinderen met taalproblemen. Kinderen zonder een TOS werden 
geworven op reguliere scholen. 
 
Studiepopulatie 
Een- en tweetalige kinderen*, met of zonder een TOS 
(meerderheid was 5 of 6 jaar oud) 
 
Inclusiecriteria 
- Kinderen met een TOS waren gediagnosticeerd door een erkend 
professional op basis van een gestandaardiseerd protocol en 
hadden op een gestandaardiseerde taaltestbatterij** een 
totaalscore van tenminste 2 SD lager dan het gemiddelde, of een 
score van tenminste 1,5 SD lager dan het gemiddelde op twee van 
de vier subschalen. 
 
Exclusiecriteria 
- Gehoorproblemen 
- Verstandelijke beperking 
- Ernstige problemen met articulatie, vastgesteld door 
gecertificeerd professional 
 
Steekproefgrootte 
 n=120 
 
* Kinderen werden als eentalig beschouwd als beide ouders altijd 
Nederlands tegen ze spraken. Kinderen werden als tweetalig 
beschouwd als een of beide ouders een andere taal als 
moedertaal had en deze gedurende een lange periode tegen het 
kind heeft gesproken 
** Nederlandse versie van de Clinical Evaluation of Language 
Fundamentals (Kort, Schittekatte, & Compaan, 2008) of de 
‘Schlichting Test for Language Production and Comprehension 
(Schlichting & Lutje Spelberg, 2010a, 2010b) 
 

Studiegroepen 
- Eentalige kinderen zonder een TOS 
(n=30) 
- Eentalige kinderen met een TOS 
(n=30) 
- Tweetalige kinderen zonder een TOS 
(n=30) 
- Tweetalige kinderen met een TOS 
(n=30) 
 
Instrument(en) 
Q-U-NWRT (er werd gebruikgemaakt 
van een Nederlandse versie van de 
taak die was opgezet voor deze 
studie, bestaande uit 16 items) 
L-S NWRT (voor deze studie werden 
24 items geselecteerd) 

Uitkomsten* 
- Sensitiviteit/specificiteit 
- Diagnostisch accuratesse 
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 3 

 
Resultaten Kwaliteitsbeoordeling 
Tabel: Optimale afkapwaarden, sensitiviteit, specificiteit op basis van het percentage van correcte fonemen 

 Alle kinderen Eentalige kinderen Tweetalige kinderen 
Nonword 
repetition 
task 

n Afkap-
waarde 

Sensitiviteit Specificiteit n Afkap-
waarde 

Sensitiviteit  Specificiteit n Afkap-
waarde 

Sensitiviteit Specificiteit 

Q-U-
NWRT 

120 78,1 83% 92% 60 77,7 83% 90% 60 78,1 83% 93% 

SIGN score: laag 
- Er is gebruik gemaakt van vooraf bepaalde 
groepen (‘case control methodologie’). Dit 
kan leiden tot overschatting van de 
sensitiviteit en specificiteit 
- Het is niet duidelijk of de diagnose TOS 
met een gouden standaard is vastgesteld 
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L-S 
NWRT 

120 72,7 87% 77% 60 72,7 93% 93% 60 63,8 63% 93% 

 

 
 
Tabel: diagnostische accuratesse 

 Oppervlakte onder de ROC curve (95% 
betrouwbaarheidsinterval) 

 Q-U NWRT L-S NWRT 
Eentalige kinderen 0.94 (0.89-1.00) 0.95 (0.91-1.00) 
Tweetalige kinderen 0.90 (0.81-0.99) 0.79 (0.68-0.91) 

 

- Het is niet beschreven wat de tijd is tussen 
vaststellen van de TOS (referentietest) en de 
hier onderzochte testen (indextest) 
 
Overige opmerkingen 
- In de studie werden twee 
scoringsmethoden gebruikt voor de analyse 
(percentage van correcte fonemen en 
percentage correcte items). Omdat de 
uitkomsten vergelijkbaar waren, zijn in deze 
samenvattingstabel alleen de resultaten op 
basis van het percentage correcte fonemen 
weergegeven 
 

L-S NWRT: Language specific non word repetition task; Q-U-NWRT: quasi-universal nonword repetition task; SD: standaarddeviatie; TOS: taalontwikkelingsstoornis 
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Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/instrumenten Uitkomstmaten  

Auteur 
Geurts H. 
 
Instituut 
Universiteit van Amsterdam 
 
Tijdschrift 
International Journal of 
Language and 
Communication Disorders 
 
Jaar 
2010 
 
Land 
Nederland 

Doelstelling 
Onderzoeken of de informatie 
die wordt verkregen met een 
oudervragenlijst (CCC-2) kan 
worden geconvergeerd met 
de resultaten van 
pragmatiektesten die direct 
worden afgenomen bij 
kinderen (NPT). 
 
Studiedesign 
Cross-sectionele studie* 
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd 
 
* Gedefinieerd door Pallas 

Setting 
Kinderen met een TOS werden geworven bij speciale 
onderwijsprogramma’s voor kinderen met een TOS in de buurt 
van Amsterdam en Nijmegen. Kinderen zonder een TOS 
werden geworven op reguliere scholen. 
 
Studiepopulatie 
4-7 jarige kinderen 
 
Inclusiecriteria 
- Alle kinderen met een TOS hadden een onafhankelijke 
diagnose die eerder gesteld was door een professional 
- Kinderen met een TOS hadden een score van tenminste 1 SD 
lager dan het gemiddelde op minimaal een van twee 
gestandaardiseerde taalmetingen (PPVT-II: Dunn & Dunn, 
1997; SRT: Schroots en Van de Veer, 1976) 
- Kinderen met een TOS hadden een geschat non-verbaal IQ 
van 80 of hoger gemeten met de Raven test 
- Kinderen zonder een TOS hadden geen problemen op school 
of tekenen van ontwikkelingsproblemen 
 
Exclusiecriteria 
Niet gerapporteerd 
 
Steekproefgrootte 
N=56 
 

Studiegroepen 
- Kinderen met een TOS: n=24 
- Kinderen zonder een TOS: n=32 
 
Instrument(en) 
- Twee samengestelde scores van 
de CCC-2 (Algemene 
Communicatie Score en 
Pragmatiek Score) 
- NPT (bestaande uit een test voor 
het kind, en vragenlijsten voor de 
ouder en de leraar) 
  

Uitkomsten* 
- Sensitiviteit/specificiteit 
- Voorspellende waarden 
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 3 
 

 
Resultaten Kwaliteitsbeoordeling 
Tabel: Sensitiviteit, specificiteit, positief voorspellende waarden en negatief voorspellende waarden voor de CCC-2 en NPT metingen 

 Sensitiviteit (%) Specificiteit (%) Positief voorspellende 
waarde (%) 

Negatief voorspellende 
waarde (%) 

CCC-2 GenComC 20,8 96,9 83,3 62,0 
CCC-2 GenPragS 54,2 90,6 81,3 72,5 
NPT ouder score 29,2 93,8 77,8 63,8 
NPT leraar score 84,2 80,0 72,7 88,9 
NPT kind score 54,2 100 100 75 
CCC-2 en NPT 100 100 100 100 
CCC-2 of NPT 42,9 88,9 69,2 72,7 

NB: Voor beide instrumenten werd een afkapwaarde van 90% gehanteerd om vast te stellen of een kind wel of geen problemen vertoonde. CCC-2 en 

NPT refereert naar de kinderen met dezelfde uitkomst op de GenComC score van de CCC-2 en de NPT kind score. CCC-2 of NPT verwijst naar de 

kinderen waarin een van de instrumenten (GenComC van de CCC-2 of de NPT kind score) indiceerde dat er taalproblemen waren of dat een van de 

instrumenten aangaf dat er geen taalproblemen waren. 

SIGN score: laag 
- Er is gebruik gemaakt van vooraf bepaalde groepen 
(‘case control methodologie’). Dit kan leiden tot 
overschatting van de sensitiviteit en specificiteit.  
- Het is niet duidelijk of de diagnose TOS met een 
gouden standaard is vastgesteld. 
- Het is niet beschreven wat de tijd is tussen 
vaststellen van de TOS (referentietest) en de hier 
onderzochte testen (indextest) 
 
Overige opmerkingen 
Als slechts een van beide instrumenten liet zien dat er 
sprake was van taalproblemen moet men voorzichtig 
zijn met het trekken van conclusies over de 
aanwezigheid van taalproblemen. Wanneer beide 
instrumenten lieten zien dat er taalproblemen waren, 
was dit inderdaad het geval voor 100% van de 
kinderen; ook als beide instrumenten lieten zien dat er 
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geen taalproblemen waren was dit waar voor 100% 
van de kinderen. 
 
- de positief en negatief voorspellende waarde zijn 
afhankelijk van de prevalentie in de populatie. 
Aangezien in deze studiepopulatie circa de helft van 
de kinderen een TOS had, zal de positief 
voorspellende waarde in een meer open populatie 
minder hoog zijn, aangezien de prevalentie van TOS 
in de populatie lager is dan 50%. Het omgekeerde 
geldt voor de negatief voorspellende waarde. 
 

CCC-2: Children’s communication checklist-2; GenComC: General Communication Composite; GenPragS: General Pragmatic Score; NPT: Nijmegen Pragmatics test; NVW: negatief voorspellende 
waarde; PPVT: Peabody Picture Vocabulary Test; PVW: positief voorspellende waarde; SD: standaarddeviatie; SRT: Sentence Repetition Task; TOS: taalontwikkelingsstoornis 
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Referentie Studiekarakteristieken In- en exclusiecriteria Artikelen in 
systematische 
review 

Uitkomstmaten 

Auteur 
Dollaghan CA 
 
Instituut 
University of Texas, Dallas 
 
Tijdschrift 
Journal of Speech, 
Language, and Hearing 
Research 
 
Jaar 
2011 
 
Land  
Verenigde Staten 

Studiedesign 
Systematische review en meta-analyse 
 
Doelstelling 
Het beschrijven van de resultaten van een meta-
analyse van diagnostische instrumenten voor 
taalstoornissen in tweetalige (Spaans/Engels) 
kinderen uit de VS 
 
Gebruikte databases  
PubMed en EBSCO Academic Search Complete 
(die referenties bevat van PsycINFO, de 
Psychology and Behavioral Sciences Collection, 
Education Research Complete, PsycARTICLES, 
en Communication and Mass Media Complete) 
 
Periode van inclusie studies 
Tot juli 2009 

Inclusiecriteria 
- De studie betrof methoden voor het vaststellen van 
TOS in tweetalige Spaans-Engelse kinderen tussen 
de 3 en 15 jaar oud die beide talen tegelijkertijd leren 
of Engels als een tweede taal 
- De studie bevatte tenminste 5 kinderen met een 
primaire TOS en vijf kinderen zonder een TOS 
- De studie presenteerde de frequenties voor het 
maken van een kruistabel of beschreef sensitiviteit, 
specificiteit en het aantal kinderen met en zonder 
taalstoornis zodat deze frequenties berekend konden 
worden 
- Alle designs, indextesten en referentiestandaarden 
werden meegenomen 
 
Exclusiecriteria 
Niet gerapporteerd 
 

In totaal werden 9 
studies geïncludeerd 
in de review 
 

- Sensitiviteit/specificiteit 
 

 
Resultaten Kwaliteitsbeoordelin

g 
Tabel: Aantal en gemiddelde leeftijd van kinderen met en zonder een TOS, index testen en sensitiviteit en specificiteit  

Studie Taalstoornis
, n 
(gemiddelde 
leeftijd) 

Geen 
taalstoornis, n 
(gemiddelde 
leeftijd) 

Index test  Terecht 
positieven 

Fout 
positieven 

Fout 
negatieven 

Terecht 
negatieven 

Sensitiviteit
* 

Specificiteit
* 

Girbau & 
Schwartz, 2008 

11 (8,10) 11 (9,1) Repetitieve non-
woorden  

9 1 2 10 82% 91% 

Gutiérrez-
Clellen & 
DeCurtis, 1999 

8 (9,9) 9 (9,8) Definitie formele 
woorden 

4 0 4 9 50% 100% 

Gutiérrez-
Clellen et al., 
2006 

9 (4,0-5,1) 9 (4,0-5,1) Spaanse 
Morfosyntaxis 
Test 

7 0 1 8 88% 100% 

7 (5,2-5,11) 7 (5,2-5,11) Spaanse 
Morfosyntaxis 
Test 

7 0 0 7 100% 100% 

7 (6,1-7,0) 7 (6,1-7,0) Spaanse 
Morfosyntaxis 
Test 

3 0 4 7 43% 100% 

Gutiérrez-
Clellen & 
Simon-
Cereijido, 2007 

10 (5,1) 10 (5,1) Spaanse 
Morfosyntaxis 
Test 

8 1 2 9 80% 90% 

SIGN score: De 
review is goed 
uitgevoerd, maar de 
geïncludeerde studies 
hebben de volgende 
beperkingen, 
waardoor de kwaliteit 
laag is: 
- Er is gebruik 
gemaakt van vooraf 
bepaalde groepen 
(‘case control 
methodologie’). Dit 
kan leiden tot 
overschatting van de 
sensitiviteit en 
specificiteit.  
- het vaststellen van 
een TOS was niet op 
dezelfde manier 
gedaan in de 
geïncludeerde studies, 
dus geen gebruik van 
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Gutiérrez-
Clellen et al., 
2008 

11 (5,7)a 16 (5,7)a Persoonsvorm 
markeren 

10 6 1 10 91% 63% 

 
 
 

Verplicht Engels 
onderwerp 

1 0 10 16 9% 100% 

Jacobson & 
Schwartz, 2005 

12 (8,1) 15 (8,0) Verleden tijd, 
regelmatig 
Engels 
werkwoord 

11 2 1 13 92% 87% 

 
 
 

Verleden tijd, 
onregelmatig 
Engels 
werkwoord 

11 4 1 11 92% 73% 

 
 
 

Verleden tijd, 
nonsens 
werkwoord 

12 4 0 11 100% 73% 

Restrepo, 1998 8 (6,1) 8 (6,2) PRSLP + NETUb 7 0 1 8 88% 100% 
 
 
 

PRSLP + NETU 
+ MLTU + 
FHSLPb 

7 0 1 8 88% 100% 

Roseberry & 
Connell, 1991 

13 (5,6) 13 (5,8) Verzonnen 
Engels morfeem  

10 1 3 12 77% 92% 

Simon-
Cereijido & 
Gutiérrez-
Clellen, 2007 

5 (4,5) 5 (4,5) MLU + 
UNGRAMMb 

4 1 1 4 80% 80% 

 
 
 

CLITIC + VERB 
+ ARTb 

4 1 1 4 80% 80% 

 
 
 

MLU + THEME 
+ DITRANb 

5 1 0 4 100% 80% 

* Berekend door Pallas 
a Leeftijd niet apart weergegeven voor kinderen met en zonder taalstoornis 
b Meting gebaseerd op onderscheidende functieanalyses  
 

een gouden 
standaard. 
- Het is niet 
beschreven wat de tijd 
is tussen vaststellen 
van de TOS 
(referentietest) en de 
hier onderzochte 
testen (indextest) 
 
Overige opmerkingen 
- Het aantal 
geïncludeerde 
kinderen in de studies 
was laag 
 

ART: article errors; DITRAN: percentage of ditransitive verbs; FHSLP: family history of speech and language problems; MLTU: mean length of T-unit; MLU: mean length of utterance in woorden; 
NETU: number of errors per T-unit; TOS: taalontwikkelingsstoornis; PRSLP: parent report of speech and language problems; THEME: percentage of correct use of theme arguments; UNGRAMM: 
percentage of utterances with grammatical errors; VERB: verb errors; VS: Verenigde Staten  
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Bijlage 6 Samenvattingstabellen uitgangsvraag 5 / effectiviteit therapie 
 

Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  

Auteur 
Adams C 
 
Instituut 
Universiteit van 
Manchester 
 
Tijdschrift 
International Journal of 
Language & 
Communication 
disorders 
 
Jaar 
2012 
 
Land  
Verenigd Koninkrijk 

Doelstelling 
Het evalueren van de 
effectiviteit van een sociale 
communicatie interventie 
(SCIP) voor kinderen met een 
TOS 

 
Studiedesign 
Enkelblinde gerandomiseerde, 
gecontroleerde studie 
 
Studieperiode 
Het werven van de 
deelnemers vond plaats 
tussen april 2007 en april 2008 
in Engeland en tussen oktober 
2007 en september 2008 in 
Schotland 

Setting 
Logopediepraktijken in noordwest-Engeland en zuidoost-Schotland 
 
Studiepopulatie 
Kinderen tussen de 6 en 10 jaar en 11 maanden oud met een TOS 
(pragmatische en sociale communicatieproblemen) 
 
Inclusiecriteria 
- Pragmatische communicatieproblemen geobserveerd door de 
logopedist  
- Volgt regulier onderwijs en heeft speciale onderwijsbehoeften 
(Engeland) of aanvullende ondersteuning nodig (Schotland) 
- Heeft Engels als primaire taal voor communicatie en leren 
- Toestemming van de school om interventie en testen te ondergaan 
- Geen huidige diagnose van kernautisme 
- Volgt reguliere logopedie en is in staat mee te werken aan de 
interventie  
- Geen aanwijzingen voor ernstige problemen op het gebied van 
emotionele ontwikkeling, gedrag, begrip of gehoor - Een score in de range van communicatieproblemen (≤ 58) op de GCC van de CCC-2 - Een score ≥5e centiel op de RCPM 
 
Exclusiecriteria 
Niet gerapporteerd 
 
Steekproefgrootte 
n=88 gerandomiseerd, n=85 geanalyseerd   
 

Studiegroepen (intention-to-treat) 
- Interventiegroep: sociale 
communicatie (Social 
Communication Intervention 
Project, SCIP) (n=59) 
- Controlegroep: gebruikelijke 
behandeling door logopedist 
(n=29) 
 
Procedure/interventie 
- De interventie was een 
intensieve sociale communicatie 
interventie gericht op het 
aanpakken van problemen 
gerelateerd aan semantiek en 
‘high-level’ taalvaardigheden, 
pragmatische problemen, sociale 
interactie en de interpretatie van 
sociale cues 
- Tussen de 16 en 20 individuele 
face-to-face sessies van één uur 
(tot 3 sessies per week) op school 
- Gegeven door gespecialiseerde 
logopedist of speciaal getrainde 
assistenten logopedie 

Uitkomsten* 
- Taaltestscore 
(algemeen): CELF-4 
CLSS 
- Taaltestscore 
(taalproductie): ERRNI-I, 
ERRNI-R, ERRNI-C 
- Communicatieve 
redzaamheid: 
CCC-PRAG van de 
CCC-2; TOPICC; 
oordeel van de ouders 
over sociale 
communicatie en over 
gedrag in sociale 
situaties en relaties met 
leeftijdsgenoten  
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 5 
 

 
Resultaten Niveau van bewijs  
CELF-4: 
- Bij het vergelijken van de controlegroep en SCIP groep op de CELF-4 CLSS (gecorrigeerd voor leeftijd en baselinescore), werd er geen significant behandeleffect 
gevonden 2 weken (T2) na afloop van de interventie (p=0,78) of 6 maanden (T3) na afloop van de interventie (p=0,87). Het geschatte groepsverschil op T2 was 0,5 
(95% BI -3,1 - 4,1) en op T3 0,3 (95% BI -3,7 – 4,4). Omdat een groot deel van de deelnemers (36%) een normale baselinescore had (CELF-4 CLSS>80), werd de 
subgroep met een CELF-4 CLSS <80 apart geanalyseerd. Dit leidde tot dezelfde conclusies; de geschatte groepsverschillen op T2 en T3 waren 3,9 (95% BI -1,3 – 
8,9) en 1,4 (95% BI -4,8 – 7,6)  
 

Overige uitkomstmaten: 
- Op T2 werden er geen significante verschillen gevonden tussen de groepen op de CCC-PRAG of de ERRNI. Significante verschillen werden gevonden ten gunste 
van de SCIP groep op de door ouders gerapporteerde maten 

Laag 
 
Het niveau van bewijs is 
verlaagd voor: 
- Er was geen sprake van 
geblindeerde toewijzing 
(‘concealment of allocation’) 
- Inconsistentie 
 
Overige opmerkingen 
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- Op T3 werden er significante verschillen gevonden tussen de groepen (ten gunste van de SCIP groep) op de CCC-PRAG, TOPICC, en de door ouders 
gerapporteerde sociale communicatie en gedrag in sociale situaties. 
 
Tabel 1. Resultaten op T2 

 SCIP Controlegroep Effect 

 n Gem (SD) n Gem (SD) Gem verschil  
(95% BI) 

p 

CCC-PRAG 49 30,9 (10,2) 21 29,4 (11,4) 0,7 (–3,3 - 4,6) 0,74 
ERRNI-I 57 90,9 (17,8) 28 90,9 (17,3) 0,31 (–6,9 – 7,5) 0,93 
ERRNI-R 57 91,2 (20,2) 28 88,3 (21,2) 3,7 (–4,7 - 12) 0,38 
ERRNI-C 57 89,1 (13,9) 28 87,1 (12,9) 2,4 (–3,3 – 8,1) 0,41 
  n (%) verbeterd  n (%) verbeterd Odds ratio (95% BI)  
Sociale 
communicatie* 

48 35 (72,9) 20 7 (35) 5 (1,6–15,2) 0,005 

Gedrag in sociale 
situaties* 

47 27 (57,4) 21 3 (14,3) 8,7 (2,2–34,2) 0,002 

Relaties met 
leeftijdsgenoten* 

40 20 (48,8) 18 1 (5,6) **  

ERRNI-I: vertellen verhaal; ERRNI-R: navertellen verhaal (recall); ERRNI-C: begrip 
* Door ouders gerapporteerde maten 
** Aantal kinderen in de controlegroep te klein voor berekenen odds ratio 
 
Tabel 2. Resultaten op T3 

 SCIP Controlegroep Effect 

 n Gem (SD) n Gem (SD) Gem verschil  
(95% BI) 

p 

CCC-PRAG 39 27,9 (12,9) 16 33,5 (9,0) 5,5 (0,04–10,9) 0,049 
ERRNI-I 57 97,2 (14,8) 28 100,8 (13,8) 3,3 (–2,5 - 9,1) 0,27 
ERRNI-R 57 93,7 (20,9) 28 93,5 (23,2) 0,58 (–8,7 - 9,9) 0,90 
ERRNI-C 57 91,6 (14,5) 28 93,4 (15,5) 1,4 (–4,7 - 7,5) 0,64 
  n (%) verbeterd  n (%) verbeterd Odds ratio (95% BI)  
TOPICC 51 22 (43,1) 27 5 (18,5) 0,3 (0,1–0,9) 0,04 

Sociale 
communicatie* 

38 28 (73,7) 16 4 (25,0) 8,0 (2,1–31,1) 0,003 

Gedrag in sociale 
situaties* 

38 24 (63,2) 15  3 (20,0) 7,4 (1.7–31,8) 0,007 

Relaties met 
leeftijdsgenoten* 

38 24 (63,2) 14 7 (50,0) 1,6 (0,5–5,7) 0,46 

ERRNI-I: vertellen verhaal; ERRNI-R: navertellen verhaal (recall); ERRNI-C: begrip 
* Door ouders gerapporteerde maten 
 

- 75% van de deelnemers 
(76% in de interventiegroep 
en 73% in de controlegroep) 
had een score op de SCQ 
binnen de range die wijst op 
de aanwezigheid van 
kenmerken van pervasieve 
ontwikkelingsstoornis of 
autismespectrumstoornis op 
enig punt in de ontwikkeling 
- Voor het meten van sociale 
communicatie en sociaal 
gedrag werd voor een groot 
deel gebruikgemaakt van 
subjectieve maten (door 
ouders gerapporteerd) 

BI: betrouwbaarheidsinterval; CCC-2: Children’s Communication Checklist-Second Edition; CCC-PRAG: pragmatische schaal van de CCC-2; CELF-4: Clinical Evaluation of Language 
Fundamentals-4; CLSS: Core Language Standard Score; ERRNI: Expression, Reception and Recall of Narrative Instrument; GCC: General Communication Composite; Gem: gemiddelde; PLI: 
pragmatic language impairment; RCPM: Raven’s Coloured Progressive Matrices; SCIP: Social Communication intervention; SCQ: Social Communication Questionnaire; SD: standaarddeviatie; 
TOPICC: Targeted Observation of Pragmatics in Children’s Conversation 
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Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  

Auteur 
Allen J 
 
Instituut 
Department of Language and 
Communication Science, City 
University London 

 

Tijdschrift 
International Journal of 
Language & Communication 
disorders 
 
Jaar 
2011 
 
Land 
Verenigd Koninkrijk 

Doelstelling 
Het onderzoeken van de effectiviteit 
van ouder-kind interactie therapie 
(PCIT) 
 
Studiedesign 
Gerandomiseerde, gecontroleerde 
studie  
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd 

Setting 
Reguliere scholen in de omgeving van Adur, Arun en 
Worthing (zuid-Engeland) 

 
Studiepopulatie 
Kinderen met een TOS (expressieve domein) die logopedie 
krijgen 
 
Inclusiecriteria 
- Tussen 8 en 10 jaar oud 
- Gediagnosticeerd met een TOS, zoals vastgesteld met 
een expressieve taalscore van het 16e percentiel of lager op 
de CELF-4 in de afgelopen vijf maanden 
- Engels als eerste taal en wonend in een eentalig 
huishouden 
- Geen matige/ernstige gehoorproblemen 
 
Exclusiecriteria 
Niet gerapporteerd 
 
Steekproefgrootte 
n=16 (kinderen met hun ouders) 
 

Studiegroepen (intention-to-treat) 
- Interventiegroep: PCIT (n=8) 
- Controlegroep: uitgestelde 
behandeling (n=8) 
 
Procedure/interventie 
- De interventiegroep volgde vier 
wekelijkse PCIT sessies onder leiding 
van een logopedist; na afloop van 
deze vier sessies was er een 6-
weekse consolidatieperiode, waarna 
de participanten werden uitgenodigd 
voor een laatste sessie 
- De controlegroep kreeg de 
interventie na afloop van de laatste 
sessie van de interventiegroep 

Uitkomsten* 
- Algemene 
taalvaardigheid/MLU:  
analyse van video 
- Communicatieve 
redzaamheid: aantal 
verbale initiaties; aantal 
(non-)verbale reacties; 
proportie kind-ouder 
uitingen (analyse van 
video) 
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 5 
 

 
Resultaten Niveau van bewijs  
- Er was een significant verschil tussen de interventiegroep en controlegroep (gemeten tijdens de laatste sessie, 6 weken na afloop 
van de therapie) op verbale initiaties (p<0,001) en de proportie kind-ouder uitingen (p=0,002)  
- Voor de therapie had de controlegroep een hogere MLU dan de interventiegroep (p<0,001). Na de therapie en in de laatste 
sessie werden geen verschillen gevonden tussen de groepen (ps>0,006) 
- Voor non-verbale reacties werd op geen van de meetmomenten een significant verschil gevonden tussen de groepen 
- Voor verbale reacties werd op geen van de meetmomenten een significant verschil gevonden tussen de groepen (ps>0,006). De 
interactie tussen groep en meetmoment was net significant (p=0,050) 
 
Tabel: Gemiddelde verandering in scores (tussen pre-therapie en de laatste sessie) in de interventie- en controlegroep 

 Interventiegroep Controlegroep 
Verbale initiaties 19,5 2,13 
Verbale reacties 5,38 -1,00 
Non-verbale reacties 2,25 -1,88 
MLU 3,19 0,31 
Proportie kind-ouder uitingen 0,79 0,11 

 

Zeer laag 
 
Het niveau van bewijs is verlaagd voor: 
- De wijze van toewijzing wordt niet beschreven (‘concealment 
of allocation’) 
- Inconsistentie 
- Imprecisie 
 
Overige opmerkingen 
- De resultaten kunnen niet gegeneraliseerd worden naar 
kinderen met een taalstoornis in het receptieve domein 
 
 
 
 
 
 

CELF-4: Clinical Evaluation of Language Fundamentals-4; MLU: gemiddelde uitingslengte (mean length of utterance); PCIT: Parent-Child Interaction Therapy 
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Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  

Auteur 
Almost D 
 
Instituut 
Speech Pathology 
Department, Woodstock 
General Hospital 
 

Tijdschrift 
Developmental Medicine & 
Child Neurology 
 
Jaar 
1998 
 
Land 
Canada 

Doelstelling 
Het onderzoeken van het 
effect van de behandeling 
van kinderen met een 
ernstige TOS 
 
Studiedesign 
Gerandomiseerde, 
gecontroleerde cross-over 
studie 
 
Studieperiode 
Mei 1993 – mei 1994 

Setting 
Logopedieafdeling van het Woodstock General Hospital, een 
tweedelijnszorginstelling in zuidwest-Ontario 
 
Studiepopulatie 
Opeenvolgende patiënten met een ernstige TOS (fonologische 
problemen) 
 
Inclusiecriteria 
- Onder de zes jaar 
- Een ernstige TOS zoals vastgesteld aan de hand van een 
afwijkende fonologische score op de APP-R 
- Receptieve taalvaardigheden overeenkomend met een score meer 
dan een standaarddeviatie beneden het gemiddelde op de Reynell 
Developmental Language Scales-Revised  
- Normale hoorvaardigheden  
- Normale orale functie 
- Aandachtspanne voldoende om te kunnen profiteren van 
therapiesessies van een half uur 
- Functioneerden normaal wat betreft receptieve taal, gehoor, gedrag; 
sociale vaardigheden met verminderd spraakbegrip hing niet samen 
met een comorbide aandoening zoals verlamming, gespleten 
gehemelte of algemene ontwikkelingsstoornis  
 
Exclusiecriteria 
Niet gerapporteerd 
 
Steekproefgrootte 
N=30; vier kinderen lost to follow-up doordat ze weigerden in te 
stemmen met de groepstoewijzing (n=1), of niet terugkeerden naar 
het ziekenhuis (n=3) 
 

Studiegroepen (intention-to-treat) 
- Groep 1: vier maanden therapie 
gevolgd door vier maanden 
zonder therapie (n=15) 
- Groep 2: vier maanden zonder 
therapie gevolgd door vier 
maanden met therapie (n=15) 
 
Procedure/interventie 
- Bij de start van de therapie 
werden bij ieder kind vier tot zes 
doelen (fonologische afwijkingen) 
gekozen  
- Kinderen volgden 2 keer in de 
week individuele sessies van 30 
minuten; tijdens elke sessie werd 
een fonologisch proces 
aangepakt en iedere vier sessies 
werd gestart met een nieuw 
fonologisch proces 
- Gegeven door eerste auteur 
(MSc in communicatieve 
stoornissen en geregistreerd bij 
college van logopedisten en 
audiologen van Ontario) 

Uitkomsten* 
- Spraakproductie/ 
verstaanbaarheid: PCC (15 
minuten durende 
taalsample); APP-R; GFTA 
- Algemene 
taalvaardigheid/MLU: 15 
minuten durende 
taalsample 
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 5 
 

 
Resultaten Niveau van bewijs  
- Groepen verschilden niet significant van elkaar op baseline (op geen van de uitkomstmaten). Na vier maanden verschilden 
de groepen significant (ten gunste van groep 1) op de APP-R (p=0,003), de GFTA (p=0,001) en de PCC (p=0,001), en na 8 
maanden alleen op de PCC (p=0,042). Op geen enkel meetmoment waren er significante verschillen tussen de groepen wat 
betreft de MLU scores. 
- Een intention-to-treat analyse liet dezelfde resultaten zien  
- De scores op baseline waren van invloed op de uitkomstscores 

Laag 
 
Het niveau van bewijs is verlaagd voor: 
- Inconsistentie 
- Imprecisie 
 
Overige opmerkingen 
-  

APP-R: Assessment of Phonological Processes-Revised; GFTA: Goldman-Fristoe Test of Articulation; MLU: gemiddelde uitingslengte (mean length of utterance); PCC: percentage correcte 
consonanten; TOS: taalontwikkelingsstoornis 
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Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  
Auteur 
Bishop DVM 
 
Instituut 
Department of Experimental 
Psychology, University of 
Oxford 
 

Tijdschrift 
International Journal of 
Language & Communication 
Disorders 
 
Jaar 
2006 
 
Land 
Verenigd Koninkrijk 

Doelstelling 
Het evalueren van de reacties van 
kinderen op een grammaticaal 
trainingsprogramma op de computer 
 
Studiedesign 
Gerandomiseerde, gecontroleerde 
studie  
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd 

Setting 
Vier speciale scholen en drie speciale klassen op 
reguliere scholen 
 
Studiepopulatie 
Kinderen tussen de 8 en 13 jaar oud met een TOS 
(receptieve taalproblemen) 
 
Inclusiecriteria 
1 SD beneden het normatieve gemiddelde op tenminste 
een van twee gestandaardiseerde begripsmaten: 
TROG-2 en de begripsschaal van de ERRNI 
 
Exclusiecriteria 
Kinderen met sensorineuraal gehoorverlies of andere 
handicaps 

 
Steekproefgrootte 
N=36; drie kinderen (een uit groep M en twee uit groep 
S) volgden minder dan zes trainingssessies en werden 
in een drop-out groep geanalyseerd. Het is niet duidelijk 
hoeveel kinderen aanvankelijk gerandomiseerd waren, 
aangezien één school uitviel na het ervaren van 
problemen met het runnen van de trainingsprogramma’s 
op de schoolcomputers en daarnaast vijf kinderen niet 
op school waren toen de onderzoekers de scholen 
bezochten voor de post-tests  
 

Studiegroepen (intention-to-treat) 
- Gemodificeerde spraak (groep M): 
reageert op omkeerbare zinnen in een 
computerspel, gebruikmakend van 
spraakstimuli met pauzes voor kritieke 
zinnen (n=13) 
- Langzame spraak (groep S): dezelfde 
spraakstimuli als groep M, alleen 
aangepast om dynamische gedeelten 
van het signaal te verlengen en te 
versterken (n=14) 
- Ongetrainde controlegroep (groep U): 
n=9  
 
Procedure/interventie 
- Groep S en groep M volgden een 
grammaticaal trainingsprogramma op 
de computer 
- 20 trainingssessies van 15 minuten 
- Gegeven door leraren 

Uitkomsten* 
- Algemene 
taalvaardigheid/MLU: 
ERRNI 
- Taaltestscore 
(taalbegrip): TROG-2; 
ERRNI (verhaal ideeën, 
onthouden ideeën en 
begrip) 
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 5 
 

 
Resultaten Niveau van bewijs  
- Voorafgaand aan de training werden voor geen van de uitkomstmaten significante verschillen gevonden tussen de groepen, alhoewel er een trend was voor de 
drop-out groep om slecht te scoren op alle testen   
- Na afloop van de training werden geen significante verschillen gevonden tussen de geschaalde scores van de drie groepen 
 
Tabel. Gemiddelde scores (SD) na afloop van de training (na een gemiddelde van 12 weken, range 6-21 weken) 

Test Groep S (n=12) Groep M (n=12) Groep U (n=9) Drop-out (n=3) 
TROG ss* 
Verandering 

74,58 (13,13) 
9,66 

71,58 (13,32) 
4,66 

75,56 (13,08) 
6,23 

64,33 (8,08) 
9,33 

ERRNI – verhaal ideeën ss* 
Verandering 

83,5 (15,33) 
-10,12 

84,67 (22,78) 
-5,18 

94,22 (11,86) 
5,45 

80,33 (19,63) 
-6,04 

ERRNI – onthouden ideeën ss* 
Verandering 

78,75 (16,2) 
-11,98 

85,75 (19,45) 
2,05 

96,44 (11,85) 
9,09 

82,33 (21,94) 
1,77 

ERRNI – begrip ss* 
Verandering 

75,33 (15,17) 
-2,92 

82,58 (20,87) 
-0,64 

78,89 (9,16) 
-8,72 

64 (8,54) 
-12,73 

ERRNI – MLU ss* 
Verandering 

77,67 (7,32) 
-11,47 

75,27 (13,48) 
-5,42 

84,78 (9,09) 
-6,97 

89,67 (26,27) 
3,21 

Zeer laag 
 
Het niveau van bewijs is 
verlaagd voor:  
- Deelnemers werden niet 
geanalyseerd in de groep 
waarin ze oorspronkelijk zijn 
ingedeeld (‘intention-to-treat’) 
- Inconsistentie 
- Imprecisie 
 
Overige opmerkingen 
- Het is niet duidelijk hoeveel 
kinderen aanvankelijk 
gerandomiseerd waren en of 
de kinderen van de uitgevallen 
school verschilden van de 
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*ss: geschaalde scores geïncludeerde kinderen 
 

ERRNI: Expression, Reception and Recall of Narrative Instrument; MLU: gemiddelde uitingslengte (mean length of utterance); SD: standaarddeviatie; TOS: taalontwikkelingsstoornis; TROG-2: Test 
for Reception of Grammar-2 
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Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  

Auteur 
Boyle JM 
 
Instituut 
Universiteit van 
Glasgow en 
Universiteit van 
Edinburgh 
 
Tijdschrift 
International journal 
of language & 
communication 
disorders   
 
Jaar 
2009 
 
Land  
Verenigd Koninkrijk 

Doelstelling 
Het onderzoeken van de 
relatieve effectiviteit van 
indirecte en directe therapie, 
individueel of in 
groepsverband, bij kinderen 
met een TOS 
 
Studiedesign 
Gerandomiseerde, 
gecontroleerde studie 
(multicentrum)  
 
Studieperiode 
Augustus 2001 – Juni 2002 
 

Setting 
Reguliere basisscholen in Schotland 
 
Studiepopulatie 
Kinderen met een TOS (niet verder gespecificeerd) 
 
Inclusiecriteria 
- 6-11 jaar - Receptieve en/of expressieve taalscore ≤1,25 SD op de CELF-3 
- Non-verbaal IQ >75 (gemeten met de WASI) 
- Geen gerapporteerd gehoorverlies 
- Geen matige/ernstige articulatie-, fonologische of vloeiendheidproblemen of iets 
anders wat gespecialiseerde logopedische vereist 
- Toestemming door ouder en kind 
 
Exclusiecriteria 
Niet gerapporteerd 
 
Steekproefgrootte 
N=206 kinderen verwezen, n=163 gerandomiseerd waarna twee werden 
geëxcludeerd omdat IQ te laag was, dus een intention-to-treat populatie van N=161, 
waarvan negen toestemming introkken en twee niet deelnamen aan de 12 maanden 
follow-up 
N=75 kinderen hadden een expressieve primaire taalstoornis 
N=86 kinderen hadden een mix van een receptieve en expressieve taalstoornis 
 

Studiegroepen (intention-to-
treat) 
- Directe individuele therapie 
(n=34) 
- Directe groepstherapie (n=31) 
- Indirecte individuele therapie 
(n=33) 
- Indirecte groepstherapie 
(n=32) 
- Controlegroep: 
standaardbehandeling (n=31) 
 
Procedure/interventie 
- De interventiegroepen kregen 
drie keer per week therapie op 
school; sessies van 30-40 
minuten gedurende 15 weken 
- Directe therapie werd 
gegeven door vijf 
gekwalificeerde logopedisten; 
indirecte therapie door vijf 
assistenten logopedie 
  

Uitkomsten* 
- Taaltestscore 
(taalbegrip): CELF-
3-R (receptieve 
subschaal) 
- Taaltestscore 
(taalproductie): 
CELF-3-E 
(expressieve 
subschaal) 
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 5 
 

 
Resultaten Niveau van bewijs  
- Kinderen die in één van de vier therapiegroepen zaten, lieten op korte termijn verbetering zien op de CELF-3-E, maar niet op de CELF-3-R, direct na afloop van therapie 
t.o.v. kinderen in de controlegroep (p=0,031). 
- Kinderen met expressieve taalstoornissen lieten meer verbetering zien dan kinderen met receptieve en expressieve taalstoornissen. 
- Er waren geen significante verschillen tussen directe versus indirecte therapie. Dit gold voor de CELF-3-R en CELF-3-E en werd gemeten direct na afloop van de 
interventie en twaalf maanden na interventie. 
- Er waren geen significante verschillen tussen individuele versus groepstherapie. Dit gold voor de CELF-3-R en CELF-3-E en werd gemeten direct na afloop van de 
interventie en twaalf maanden na interventie. 
 
Tabel. Taaltestscore CELF-3-R en CELF-3-E 

 CELF-3-R 
Baseline:  
gem (SD) 

CELF-3-E 
Baseline:  
gem (SD) 

CELF-3-R 
Direct na afloop 
therapie: gem 
(SD) 

CELF-3-E 
Direct na afloop 
therapie: gem 
(SD) 

CELF-3-R 
12 maanden follow-
up: gem (SD) 

CELF-3-E 
12 maanden follow-
up: gem (SD) 

Directe individuele therapie (n=34) 72,91 (9,64) 67,82 (4,27) 75,91 (10,08) 72,59 (9,01) 75,06 (8,36) 71,68 (8,80) 
Directe groepstherapie (n=31 73,74 (8,10) 68,23 (4,45) 76,55 (10,81) 71,87 (6,45) 76,77 (9,91) 74,00 (8,50) 
Indirecte individuele therapie (n=33) 73,09 (8,24) 67,55 (4,05) 74,15 (9,03) 71,24 (6,95) 76,64 (10,65) 71,36 (6,08) 
Indirecte groepstherapie (n=32) 72,44 (9,26) 69,78 (5,42) 75,22 (8,59) 72,34 (7,75) 75,97 (11,91) 72,97 (9,63) 
Controlegroep (n=31) 76,00 (10,01) 70,16 (4,57) 77,03 (10,00) 70,84 (5,96) 76,19 (11,36) 71,81 (6,05) 

 

Matig 
 
Het niveau van bewijs is 
verlaagd voor: 
- Inconsistentie 
 
Overige opmerkingen 
- Van de twee kinderen 
die geen data gaven bij 
de 12 maanden follow-
up werden de scores die 
ze hadden direct na 
afloop gebruikt 
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CELF: Clinical Evaluation of Language Fundamentals; gem: gemiddelde; SD: standaarddeviatie; TOS: taalontwikkelingsstoornis; WASI: Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence 
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Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  

Auteur 
Buschmann A 
 
Instituut 
Universiteit van 
Heidelberg 
 

Tijdschrift 
Archives of Disease in 
Childhood; Journal of 
Early Intervention  
 
Jaar 
2009; 2015 
 
Land 
Duitsland 

Doelstelling 
Het evalueren van de effecten van 
de Heidelberg Parent-Based 
Language Intervention (HPLI) 
(interventie gericht op ouders) 
 
Studiedesign 
Gerandomiseerde, gecontroleerde 
studie 
 
Studieperiode 
Oktober 2003 – mei 2008* 
 
* In Buschmann, 2009 worden de 
uitkomsten na 1 jaar gerapporteerd; 
in Buschmann, 2015 de uitkomsten 
na 2 jaar 
 
 

Setting 
Afdeling pediatrische neurologie van het kinderziekenhuis 
van de Universiteit van Heidelberg 
 
Studiepopulatie 
Kinderen met een TOS (expressieve problemen; geen 
problemen op het gebied van receptieve taal) vastgesteld 
op tweejarige leeftijd. De kinderen waren tussen de 24 en 
27 maanden oud bij de start van de studie 
 
Inclusiecriteria 
- Eentalige Duits sprekende kinderen 
- Woordenschat lager dan 50 woorden zoals vastgesteld 
door de ELFRA-2 
  
Exclusiecriteria 
- Chronische gehoorproblemen 
- Persistente middenooreffusie vergezeld met een 
significant gehoorverlies >20 dB 
- Visuele beperkingen   
- Genetische aandoeningen, pervasieve 
ontwikkelingsstoornissen of andere ziekten die van 
invloed zijn op de taalontwikkeling 
- Tekortkomingen in receptieve taal en/of non-verbale 
cognitieve vaardigheden 
- Eerdere taalinterventie 
 
Steekproefgrootte 
n=61 voldeden aan de inclusiecriteria, waarvan er 3 
weigerden deel te nemen. n=58 werden gerandomiseerd; 
n=47 geanalyseerd na 1 jaar en n=43 geanalyseerd na 2 
jaar 
 

Studiegroepen (intention-to-treat) 
- Interventiegroep: HPLI (n=29)  
- Controlegroep: geen interventie 
(n=29) 
 
Procedure/interventie 
- De interventiegroep volgde een 
gestructureerd en interactief 
programma ontwikkeld voor een 
groep van 5 tot 10 ouders 
- 7 sessies van 2 uur en 6 
maanden later één sessie van 3 
uur, gegeven door de eerste 
auteur 

Uitkomsten* 

- Taaltestscore (taalproductie):  
AWST-R; ELFRA-2 (woordenschat, 
syntax en morfologie); subtesten van 
de SETK-2 (woordproductie en  
zinsproductie); subtesten van de 
SETK 3-5 (coderen semantische 
informatie, meervoudsvorming, 
zinsbegrip) 
 
* Relevant voor uitgangsvraag 5 
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Resultaten Niveau van bewijs  
- Er werden geen significante verschillen gevonden tussen de interventiegroep en de controlegroep post-test en 1 jaar na de interventie  
- Twee jaar na de baselinemeting werd er alleen op begrip een significant verschil gevonden tussen de interventie- en controlegroep 
 
Tabel 1. Uitkomsten post-test en 1 jaar na de baselinemeting 

 Interventiegroep (n=24) Controlegroep (n=23) Vergelijking interventie- en 
controlegroep 

 Gem (SD) 95% BI Gem (SD)  95% BI p 
Post-test 

ELFRA-2      
Woordenschat  140,7 (57,3) 117 - 165 96,3 (64,0 69 - 124 0,73 
Syntax 22,9 (7,1) 20 - 26 13,5 (9,0) 10 - 17 1,16 
Morfologie 7,0 (4,2) 5 - 9 4,0 (4,1) 2 - 6 0,72 
SETK-2      
Woordproductie 49,4 (10,2 45 - 54 41,0 (12,4) 36 - 46 0,74 
Zinsproductie 41,0 (5,3) 39 - 43 35,3 (5,8) 33 - 38 1,03 
12 maanden follow-up  

ELFRA-2      
Woordenschat  216,9 (36,9) 91 - 260 178,0 (65,6) 18 - 260 0,73 
Syntax 43,3 (12,0) 21 - 59 34,4 (18,9) 0 - 65 0,67 
Morfologie 12,5 (3,3) 4 - 16 9,2 (5,7) 0 - 16 0,71 
SETK 3-5      
Coderen semantische 
informatie 

51,6 (11,2) 32 - 81 43,9 (9,1) 27 - 62 0,75 

Meervoudsvorming 48,0 (9,3) 30 - 67 45,5 (10,0) 30 - 62 0,23 
 
Tabel 2. Uitkomsten voor interventiegroep en controlegroep op vierjarige leeftijd (2 jaar na baselinemeting) 

 Interventiegroep (n=23) Controlegroep (n=20)  
p Gem (SD) Min-max Gem (SD) Min-max 

Expressieve 
woordenschat 
(AWST-R, overall 
score) 

52,5 (7,3) 36-69 50,2 (9,7) 39-73 0,188 

Meervoudsvorming 
(SETK 3-5)  

56,4 (9,6) 38-79 54,4 (9,4) 39-80 0,196 

Begrip (SETK 3-5) 59,7 (8,9) 45-74 53,4 (9,3) 37-69 0,019 
 

Laag 
 
Het niveau van bewijs is verlaagd 
voor: 
- Deelnemers werden niet 
geanalyseerd in de groep waarin ze 
oorspronkelijk zijn ingedeeld 
(‘intention-to-treat’) 
- Inconsistentie 
 
Overige opmerkingen  
- Sommige kinderen kregen 
individuele logopedie tijdens de studie, 
dit kan een verstorende factor zijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AWST-R: Expressive Vocabulary Test for 3- to 5-Year-Old Children, Revision; BI: betrouwbaarheidsinterval; ELFRA-2: Parent Report Screening Questionnaire for Early Identification of Children at 
Risk; SD: standaarddeviatie; SETK 3-5: Developmental Language Test for 3- to 5-year-old children; TOS: taalontwikkelingsstoornis 
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Referentie Studiekarakteristie
ken 

Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  

Auteur 
Cohen W 
 
Instituut 
Universiteit van 
Edinburgh 
 

Tijdschrift 
Journal of Speech, 
Language, and 
Hearing Research 
 
Jaar 
2005 
 
Land 
Verenigd Koninkrijk 

Doelstelling 
Het meten van de 
effecten van een 
computerinterventie  
 
Studiedesign 
Gerandomiseerde, 
gecontroleerde studie 
(multicentrum) 
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd 

Setting 
Niet gerapporteerd, multicentrum studie 
 
Studiepopulatie 
Kinderen tussen de 6 en 10 jaar oud gediagnosticeerd met een 
ernstige TOS (gemixt receptief en expressief), verwezen door 
logopedisten en kinderartsen 
 
Inclusiecriteria 
- Eentalig Engelssprekend 
- Geen neurologische tekortkomingen of pervasieve 
ontwikkelingsstoornissen 
- Normaal gehoor 
- Een non-verbaal IQ hoger dan 80 op de BAS II of Raven’s 
Coloured Progressive Matrices en een Receptieve Taalscore 
lager dan -1,30 SD op de CELF-3UK   
- Toegang tot een vaste telefoonlijn thuis 
 
Exclusiecriteria 
Niet gerapporteerd 
 
Steekproefgrootte 
N=194 geëvalueerd voor deelname aan de studie; n=106 
voldeden niet aan de inclusiecriteria en n=9 kregen geen 
toestemming van hun ouders om mee te doen, wat leidde tot 
n=77 gerandomiseerde kinderen 
 

Studiegroepen (intention-to-treat) 
- Groep A: FastForWord interventie als 
thuistherapie (n=23) 
- Groep B: commercieel verkrijgbare 
educatieve computersoftware gericht op het 
promoten van aspecten van de 
taalontwikkeling (n=27) 
- Groep C: controlegroep, geen interventie 
(n=27) 
 
Procedure/interventie 
- FastForWord is een interactief 
computerprogramma waarbij het type spel en 
het spelniveau dagelijks bepaald worden op 
basis van de scores van het kind 
- Kinderen in groep A en B werden 
geïnstrueerd om de computerspellen 
ongeveer 90 minuten te spelen, 5 dagen per 
week voor 6 weken lang, onder supervisie van 
de ouders 
- Alle kinderen in de studie bleven hun 
reguliere logopedie en schoolprogramma 
volgen 

Uitkomsten* 
- Algemene taalvaardigheid/MLU: 
Bus Story Test (informatie, 
zinslengte en bijzinnen) 
- Taaltestscore (algemeen): 
CELF-3 (totaalscore) 
- Taaltestscore (taalbegrip): 
CELF-3 (receptieve score) 
- Taaltestscore (taalproductie): 
CELF-3 (expressieve score);   
TOLD-P:3 (woordenschat en 
grammatica) 
 
* Relevant voor uitgangsvraag 5 
 

 

  



Bijlage bij NVLF/Richtlijn Logopedie bij Taalontwikkelingsstoornissen        68 

 

Resultaten Niveau van bewijs  
- Er werden geen significante verschillen gevonden tussen de groepen 
 
Tabel. Uitkomsten voor alle groepen op baseline, na 9 weken en na 6 maanden 

 Gem baseline score (SD) Gem score na 9 weken (SD) Gem score na 6 maanden (SD) 
Groep A 
(n=23) 

Groep B 
(n=27) 

Groep C  
(n=27) 

Groep A 
(n=23) 

Groep B 
(n=27) 

Groep C 
(n=27) 

Groep A 
(n=23)  

Groep B 
(n=27) 

Groep C 
(n=27) 

CELF-3 
Receptieve 

68,74 (3,72) 69,19 (4,91) 68,59 (5,22) 72,22 (6,04) 72,22 (8,79) 72,44 (5,77) 73,48 (8,06) 72,74 (9,12) 74,48 (6,87) 

CELF-3 
Expressieve 

67,74 (3,93) 68,22 (5,44) 68,19 (4,81) 68,35 (5,83) 71,26 (9,65) 68,81 (4,80) 70,91 (7,60) 70,00 (7,57) 72,30 (8,41) 

CELF-3 
Totaal 

66,43 (3,33) 67,15 (3,90) 66,41 (3,37) 68,09 (5,19) 69,89 (7,90) 67,70 (4,41) 69,83 (7,48) 68,85 (7,48) 70,48 (6,38) 

BAS II 
woordlezen 

87,70 (15,57) 85,22 
(11,43) 

79,52 
(12,40) 

89,22 
(18,81) 

84,56 
(10,95) 

83,11 
(12,01) 

88,96 (19,64) 85,56 
(13,68) 

82,37 
(12,25) 

Bus Story 
Informatie 

-33,43 
(14,12) 

-34,93 
(13,77) 

-31,30 
(14,34) 

-32,00 
(13,19) 

-29,96 
(18,90) 

-25,70 
(17,39) 

-28,61 
(17,84) 

-29,00 
(19,81) 

-23,07 
(23,13) 

Bus Story 
Zinslengte 

-23,43 
(13,95) 

-31,26 
(15,11) 

-24,37 
(17,38) 

-26,91 
(16,49) 

-24,89 
(18,06) 

-20,26 
(23,23) 

-19,17 
(17,42) 

-31,70 
(17,56) 

-28,89 
(23,10) 

Bus Story 
Bijzinnen 

-36,91 
(14,45) 

-41,30 
(12,05) 

-41,00 
(11,97) 

-36,00 
(19,82) 

-41,41 
(13,76) 

-39,41 
(17,60) 

-37,52 
(14,17) 

-43,33 
(16,54) 

-39,85 
(19,75) 

TOLD-P:3 
Woordenschat 

-29,70 
(16,97) 

-19,33 
(18,64) 

-23,00 
(17,63) 

-28,61 
(17,74 

-25,04 
(18,75) 

-24,22 
(13,57) 

-23,30 
(14,14) 

-25,74 
(19,58) 

-24,52 
(17,63) 

TOLD-P:3 
Grammatica 

-17,65 
(14,60) 

-23,78 
(18,66) 

-17,11 
(15,51) 

-14,43 
(14,70) 

-17,33 
(16,18) 

-11,78 
(17,10) 

-10,13 
(15,91) 

-15,74 
(14,21) 

-13,74 
(15,36) 

 

Laag 
 
Het niveau van bewijs is 
verlaagd voor:  
- De randomisatiemethode 
wordt niet beschreven  
- Inconsistentie 
 
Overige opmerkingen 
- Er werden 2 deelnemers 
minder geworven dan waar 
o.b.v. de poweranalyse naar 
gestreefd werd 

BAS-II: British Ability Scales-II; CELF-3UK: Clinical Evaluation of Language Fundamentals-3 United Kingdom; Gem: gemiddelde; PhAB: Phonological Assessment Battery; SD: standaarddeviatie; 
TOLD: The Test of Language Development-Primary 3; TOS: taalontwikkelingsstoornis  
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Referentie Studiekarakteristieke
n 

Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  

Auteur 
Denne M 
 
Instituut 
Croydon and Surrey 
Downs NHS 
TrustUK, afdeling 
logopedie 

 

Tijdschrift 
International 
Journal of 
Language & 
Communication 
Disorders 
 
Jaar 
2005 
 
Land 
Verenigd Koninkrijk 

Doelstelling 
Het onderzoeken van de 
effectiviteit van 
fonologisch bewustzijn 
therapie onder 
omstandigheden die 
meer lijken op de 
omstandigheden die 
gebruikt worden bij 
gebruikelijke logopedie 
 
Studiedesign 
Gerandomiseerde, 
gecontroleerde studie 
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd 

Setting 
Logopediepraktijken (‘community clinics’) 
 
Studiepopulatie 
Kinderen tussen de 5 en 7 jaar oud met een TOS (voornamelijk van fonologische 
aard), verwezen door logopedisten. Alle kinderen hadden een logopedische test 
ondergaan en een directe/indirecte interventie gevolgd voor deelname aan de studie 
 
Inclusiecriteria 
- Eentalig, Engels sprekend 
- Score boven het 25e percentiel op de Ravens Coloured Progressive Matrices en een 
score boven het 10e percentiel op de BPVS en de zinsstructuur subtest van de CELF 

- Score beneden het 10e percentiel op tenminste een van de subtesten van PAT en 
moeilijkheden met tenminste een van de processen getest met de STAP 
 
Exclusiecriteria 
- Receptieve taalproblemen 
- Algemene ontwikkelingsachterstand 
- Cognitieve problemen 
- Articulatorische dyspraxie 
- Gehoorproblemen 
 
Steekproefgrootte 
N=28 kinderen werden verwezen voor deelname aan de studie; 8 kinderen voldeden 
niet aan de criteria of kregen geen toestemming van hun ouders, dus n=20 werden 
gerandomiseerd  

Studiegroepen (intention-to-treat) 
- Interventiegroep: therapie 
gebaseerd op  het ‘Gillon 
Phonological Awareness Training 
Programme’ (n=10) 
- Controlegroep: geen 
behandeling (n=10) 
 
Procedure/interventie 
- Kinderen in de behandelgroep 
woonden 8 wekelijkse 
therapiesessies bij van 1,5 uur, 
gegeven door twee logopedisten 
- De controlegroep kreeg geen 
therapie gedurende de 
interventieperiode en volgde ook 
geen andere logopedie 

Uitkomsten* 
- Spraakproductie/ 
verstaanbaarheid: PCC 
(STAP) 
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 5 
 

 
Resultaten Niveau van bewijs  
- Er waren geen significante verschillen tussen de groepen op de STAP (p=0,09) 
 
Tabel. PCC scores op de STAP voor en na de interventie  

 Voor de therapie Na de therapie 
 Gem SD Gem SD 
Interventiegroep 69,27 14,79 81,80 10,41 
Controlegroep 84,93 7,11 92,05 3,76 

 

Zeer laag 
 
Het niveau van bewijs is verlaagd voor:  
- De randomisatiemethode wordt niet beschreven 
- De wijze van toewijzing wordt niet beschreven (‘concealment of allocation’) 
- Er was geen sprake van een geblindeerde uitkomstmeting 
- Deelnemers werden niet geanalyseerd in de groep waarin ze oorspronkelijk zijn 
ingedeeld (‘intention-to-treat’) 
- Inconsistentie 
- Imprecisie 
 
Overige opmerkingen 
- 

BPVS: British Picture Vocabulary Test; CELF: Clinical Evaluation of Language Fundamentals; Gem: gemiddelde; PCC: percentage correcte fonemen; STAP: South Tyneside Assessment of 
Phonology; SD: standaarddeviatie; TOS: taalontwikkelingsstoornis 
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Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  

Auteur 
Ebbels SH 
 
Instituut 
Moor House School 
en de universiteit van 
Londen 
 
Tijdschrift 
International journal of 
language & 
communication 
disorders 
 
Jaar 
2014 
 
Land  
Verenigd Koninkrijk 

Doelstelling 
Het bepalen van de 
effectiviteit van expliciete 
spraaktaaltherapie met 
visuele ondersteuning voor 
middelbare scholieren met 
taalstoornissen, met een 
focus op begrip van het 
correct plaatsen van 
voegwoorden  
 
Studiedesign 
Gerandomiseerde, 
gecontroleerde cross-over 
studie 
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd 

Setting 
Specialistische residentiële school voor kinderen met een TOS in 
Engeland 
 
Studiepopulatie 
Kinderen met een ernstige TOS (zowel receptieve als expressieve 
taalproblemen) 
 
Inclusiecriteria 
- 10-14 jaar 
- standaardscore van <85 op de TROG-2, met tenminste ook drie 
fouten op blok P, blok O en blok H 
- één extra kind uit een hogere klas werd geïncludeerd omdat 
receptieve grammatica werd gezien als een prioriteit voor haar en 
ze voldeed aan de inclusiecriteria 
 
Exclusiecriteria 
Niet gerapporteerd 
 
Steekproefgrootte 
N=14 
 

Studiegroepen (intention-to-treat) 
- Interventiegroep: Shape Coding therapie 
(n=7) 
- Controlegroep: uitgestelde Shape Coding 
therapie (n=7)  
 
 
Procedure/interventie 
-  In fase 1 kreeg de interventiegroep 8 
individuele sessies Shape Coding (expliciet 
leren met visuele ondersteuning) van 30 
minuten door gebruikelijke logopedist 
- In fase 2 kreeg de controlegroep dezelfde 
therapie 
- Op het moment dat de deelnemers geen 
therapie kregen (d.w.z., de controlegroep in 
fase 1 en de interventiegroep in fase 2) 
kregen zij de gebruikelijke therapie, maar 
begrip van grammatica werd daarin niet 
benadrukt 

Uitkomsten* 
- Taaltestscore 
(taalbegrip): TROG-2 
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 5 
 

 
Resultaten Niveau van bewijs  
- Tijdens fase 1 liet de interventiegroep significant meer progressie zien dan de controlegroep op de TROG-2 standaardscore (p=0,03). 
- Tijdens fase 2 liet de controlegroep significante progressie zien (p=0,002) (niet aangegeven op welke test). 
- Er was geen verschil in hoeveelheid progressie tussen de interventiegroep en de controlegroep ((p=0,80 voor de ruwe scores en p=0,21 voor de 

standaarscores) 
- De interventiegroep liet geen verschil zien in score tijdens fase 2 in vergelijking met fase 1, wat er op lijkt dat de progressie behouden blijft.  
 
Tabel. Taaltestscore TROG 

 Baseline 
Gem (SD) 

Post-fase 1  
Gem (SD) 

Post-fase 2 
Gem (SD) 

Verandering tijdens 
fase 1 

Verandering tijdens 
fase 2 

Interventiegroep  

TROG-2 ruwe score 6,3 (2,3) 8,5 (2,1) 9,2 (2,9) 2,2 (1,7) 0,7 (1,0) 
TROG-2 standaardscore 57,3 (5,7) 62,2 (7,8) 65,2 (9,0) 4,8 (7,5) 3,0 (3,7) 
Controlegroep  

TROG-2 ruwe score 7,7 (3,0) 7,3 (2,3) 10,3 (4,2) −0,4 (2,6) 2,5 (2,6) 

TROG-2 standaardscore 61,4 (9,0) 58,0 (5,5) 70,5 (14,3) −3,4 (4,5) 12,0 (10,7) 
 

Zeer laag 
 
Het niveau van bewijs is verlaagd voor:  
- De wijze van toewijzing wordt niet 
beschreven (‘concealment of allocation’) 
- Deelnemers werden niet geanalyseerd 
in de groep waarin ze oorspronkelijk zijn 
ingedeeld (‘intention-to-treat’) 
- Inconsistentie 
- Imprecisie 
 
Overige opmerkingen 
- Een paar kinderen hadden: 
gehoorproblemen, ADHD, epilepsie, 
gehoorapparaten en Landau–Kleffner 
Syndrome. 
 
 

ADHD: attention deficit hyperactivity disorder; Gem: gemiddelde; SD: standaarddeviatie; TOS: taalontwikkelingsstoornis; TROG-2: Test for Reception of Grammar-2 
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Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  

Auteur 
Ebbels SH 
 
Instituut 
University College 
Londen  
 

Tijdschrift 
Journal of Speech, 
Language, and Hearing 
Research 
 
Jaar 
2007 
 
Land 
Verenigd Koninkrijk 

Doelstelling 
Vaststellen of twee theoretisch 
onderbouwde interventies het 
gebruik van werkwoord 
argumentstructuren kan 
verbeteren in kinderen met TOS  
 
Studiedesign 
Gerandomiseerde, gecontroleerde 
studie 
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd 

Setting 
Speciale scholen in het Verenigd Koninkrijk voor kinderen met 
taalproblemen 
 
Studiepopulatie 
Kinderen gediagnosticeerd met een TOS (niet verder gespecificeerd) 
tussen de 11,0 en 16,1 jaar oud  
 
Inclusiecriteria 
- Verstaanbare spontane spraak 
- Geen gehoorproblemen, neurologisch disfunctioneren, structurele 
abnormaliteiten, of diagnose van autisme of Asperger 
- Toestemming van de ouders 
- Expressieve en receptieve taalscores lager dan 1,5 SD beneden het 
gemiddelde op de CELF-3 en prestatie IQ scores niet lager dan 1,5 
SD beneden het gemiddelde op de BAS-II 
 
Exclusiecriteria 
Niet gerapporteerd 
 
Steekproefgrootte 
N=27 
 

Studiegroepen (intention-to-treat) 
- Syntactisch-semantische 
therapiegroep (n=9)  
- Semantische therapiegroep (n=9) 
- Controlegroep: therapie niet 
gerelateerd aan werkwoord 
argumentstructuur (n=9) 
 
Procedure/interventie 
- Syntactisch-semantische therapie: 
gebaseerd op Shape Coding systeem  
- Semantische therapie: alleen gericht 
op verbeteren semantische 
woordrepresentaties 
- Alle kinderen kregen 9 wekelijkse 
individuele therapiesessies (30 minuten 
per keer) in de normale schoolsetting 
van de eerste auteur 

Uitkomsten* 
- Taaltestscore 
(taalproductie): test 
voor werkwoord 
argumentstructuur 
(video test waarbij 
kinderen moeten 
beschrijven wat er 
gebeurt aan de hand 
van een gegeven 
werkwoord) 
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 5 
 

 
Resultaten Niveau van bewijs 
- Zowel de syntactisch-semantische groep (p=0,009) als de semantische groep (p=0,04) liet meer vooruitgang 
zien (in overall proportie correct) dan de controlegroep. De twee therapiegroepen verschilden niet significant van 
elkaar (p=1,00). De vooruitgang in de therapiegroepen gold niet alleen voor doelwerkwoorden, maar ook voor 
andere gerelateerde werkwoorden.  
- Zowel de syntactisch-semantische groep (p=0,006) als de semantische groep (p=0,01) liet meer vooruitgang 
zien (in proportie zinnen met correcte ‘linking’) dan de controlegroep. De twee therapiegroepen verschilden niet 
significant van elkaar (p=1,00) 
- Er waren geen significante verschillen tussen de groepen in het gebruik van verplichte argumenten (p=0,93), 
optionele argumenten (p=0,49), of aantal morfologische fouten (p=0,84) 

Zeer laag 
 
Het niveau van bewijs is verlaagd voor:  
-  De wijze van toewijzing wordt niet beschreven (‘concealment of allocation’) 
- Inconsistentie 
- Imprecisie 
 
Overige opmerkingen 
- Alle kinderen in de studie zaten op speciale scholen voor kinderen met een 
taalstoornis en kregen daarom speciaal onderwijs en therapie gedurende de 
studie. Ander personeel van de school voerde geen activiteiten uit gericht op 
werkwoord argumentstructuur tijdens de studieperiode 
 

BAS-II: British Ability Scale-II; CELF-3: Clinical Evaluation of Language Fundamentals-3; SD: standaarddeviatie; TOS: taalontwikkelingsstoornis  
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Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  

Auteur 
Fey ME 
 
Instituut 
University of 
Kansas Medical 
Center 
 
Tijdschrift 
Journal of 
Speech, 
Language, and 
Hearing Research 
 
Jaar 
2010 
 
Land 
Verenigde Staten 

Doelstelling 
Het onderzoeken van de 
effecten van een 
‘FastforWord’ 
taalinterventie (FFW-L) als 
een aanvullende therapie 
van een daaropvolgende 
‘narrative-based’ 
taalinterventie (NBLI) 
 
Studiedesign 
Gerandomiseerde, 
gecontroleerde studie 
 
Studieperiode 
Studiepopulatie werd 
geworven in twee ronden 
tussen januari-mei 2006 
en 2007 
 

Setting 
Scholen in Kansas City en omgeving 
 
Studiepopulatie 
Kinderen tussen de 6 en 8 jaar oud met een TOS (niet verder 
gespecificeerd) 
 
Inclusiecriteria 
- Kinderen die kleuterklas aan het afronden waren, of uit eerste of tweede 
klas die begeleid werden voor spraak, taal en lezen of die geïdentificeerd 
waren als ‘at risk’ en gemonitord werden door een speciaal team om de 
noodzaak voor logopedie te bepalen 
- Niet gediagnosticeerd met verstandelijke handicap 
- Normaal gehoor en geen geschiedenis van neurologische stoornis, 
zoals beroerte, gesloten hoofdletsel, epilepsie   
- Engels als primaire taal thuis 
 
Exclusiecriteria 
Niet gerapporteerd 
 
Steekproefgrootte 
N=60 werden verwezen voor deelname aan de studie; N=30 voldeden 
aan de criteria en werden gerandomiseerd, N=23 waren aanwezig bij 
tenminste de helft van de geplande sessies 
 

Studiegroepen (intention-to-treat) 
- Groep A: FFW-L/NBLI (n=11) 
- Groep B: NBLI/FFW-L (n=10) 
- Groep C: wachtlijst/NBLI (n=9) 
 
Procedure/interventie 
- FFW-L: computerspellen, 24 
dagelijkse sessies voor 5 weken, 
gemonitord door twee logopedisten 
- NBLI is ontworpen als aanvulling op 
FFW-L gericht op productie ervaring en 
met directe instructie in vertelling en 
grammatica; kinderen volgden om de 
week twee of drie sessies over een 
periode van 5 weken (12 sessies in 
totaal) gegeven door drie promovendi 
logopedie 

Uitkomsten* 

- Spraakproductie/ 
verstaanbaarheid: PPC (NRT)  
- Algemene 
taalvaardigheid/MLU: NLAI van 
de TNL 
- Taaltestscore (taalproductie): 
gemiddelde 
hoofdwerkwoordscore van de 
DSS en de proportie zinnen met 
andere voegwoorden dan ‘en’ 
en ‘dan’ (taalsample) 
 
* Relevant voor uitgangsvraag 5 
 

 
Resultaten Niveau van bewijs  
- Er werden op de verschillende meetmomenten geen significante verschillen gevonden tussen de groepen op de gemiddelde hoofdwerkwoordscore (0,54) of het 
gebruik van voegwoorden (p=0,19). Deze uitkomstmaten werden om die reden niet verder geanalyseerd. 
- Op tijdstip 2 (na 5 weken) lieten de interventiegroepen geen significante vooruitgang ten opzichte van elkaar of van de wachtlijst/NBLI groep zien op de NRT 
(ps>0,66) 
- Op tijdstip 2 lieten de interventiegroepen gecombineerd meer vooruitgang zien op de NLAI dan de wachtlijst/NBLI groep (p=0,04). Secundaire analyses lieten 
zien dat de gecombineerde interventiegroepen beter presteerden dan de wachtlijst/NBLI groep op narratief begrip (p=0,01) maar niet op mondelinge overdracht 
(p=0,83). Als de interventiegroepen apart geanalyseerd werden verschilde de verbetering op de NLAI van de interventiegroepen niet significant van de 
wachtlijst/NBLI groep of van elkaar (ps>0,38) 
- Er waren geen verschillen tussen de groepen in de geboekte vooruitgang op de NRT tussen tijdstip 1 en tijdstip 3 (ps>0,39) 
- Op tijdstip 3 was de verandering op de NLAI van de FFW-L/NBLI groep kleiner dan die van de NBLI/FFW-L groep (p=0,07). De gemiddelde NLAI verandering 
voor de FFW-L/NBLI groep was ook kleiner dan die van de wachtlijst/NBLI groep, maar dit effect was niet significant (p=0,13). De vooruitgang van de NBLI/FFW-L 
groep verschilde niet significant van de wachtlijst/NBLI groep (p=0,65).   
- De verandering op de NLAI gedurende de 5-weekse interventieperiode voor de FFW-L/NBLI groep (van tijdstip 2 tot tijdstip 3) was kleiner dan de verandering op 
de NLAI van de groepen die eerst NBLI als interventie kregen (NBLI/FFW-L van tijdstip 1 tot 2 en wachtlijst/NBLI van tijdstip 2 tot 3), p=0,01. 
 
Tabel. Geschatte marginale gemiddelden voor de uitkomstmaten, per groep en op verschillende meetmomenten 

Uitkomst Groep Tijdstip 1* Tijdstip 2* Tijdstip 3* 
Gem hoofdwerkwoordscore FFW-L/NBLI 2,20 2,12 2,37 

NBLI/FFW-L 2,45 2,69 2,38 

Zeer laag 
 
Het niveau van bewijs is 
verlaagd voor:  
- Deelnemers werden niet 
geanalyseerd in de groep 
waarin ze oorspronkelijk zijn 
ingedeeld (‘intention-to-treat’) 
- Inconsistentie 
- Imprecisie 
 
Overige opmerkingen 
- Relatief veel kinderen 
woonden niet alle sessies bij 
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wachtlijst/NBLI 2,32 2,43 2,35 
Gem aantal voegwoorden per zin FFW-L/NBLI 0,12 0,09 0,14 

NBLI/FFW-L 0,13 0,17 0,17 
wachtlijst/NBLI 0,18 0,20 0,24 

NRT FFW-L/NBLI 68,16a 70,54 75,15a 
NBLI/FFW-L 62,32b 64,41 68,06b 
wachtlijst/NBLI 63,42 67,25 67,13 

NLAI  FFW-L/NBLI 73,86a 80,29a 75,57e 
NBLI/FFW-L 70,86bc 76,00b 80,29ce 
wachtlijst/NBLI 74,33d 77,33f 82,00df 

Ruwe scores voor narratief 
begrip van de TNL (Narrative 
Comprehension Composite) 

FFW-L/NBLI 17,29ab 20,86a 19,86b 
NBLI/FFW-L 18,57cd 21,29c 22,71d 
wachtlijst/NBLI 19,56e 20,33 22,22e 

Ruwe scores voor de 
mondelinge overdracht van de 
TNL (Oral Narration Composite) 

FFW-L/NBLI 26,71 26,57 25,43de 
NBLI/FFW-L 24,86a 27,14 31,71ad 
wachtlijst/NBLI 25,11bc 28,56b 33,78bce 

*Tijdstip 1: voor de interventie; tijdstip 2: na eerste 5-weekse interventieperiode; tijdstip 3: na de tweede interventieperiode  
NB: Binnen elke uitkomstmaat representeren gemiddelden met hetzelfde subscript significante veranderingen 
 
DSS: Developmental Sentence Score; NLAI: Narrative Language Ability Index; NRT: Nonword Repetition Test; PPC: percentage correcte fonemen; TNL: Test of Narrative Language; TOS: 
taalontwikkelingsstoornis 
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Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  

Auteur 
Gallagher AL 
 
Instituut 
Moor House en 
Universiteit van Londen 
 
Tijdschrift 
International journal of 
language & 
communication 
disorders 
 
Jaar 
2009 
 
Land  
Verenigd Koninkrijk 

Doelstelling 
Het onderzoeken van de 
effectiviteit van verschillende 
therapiemodellen voor 
kinderen met een TOS 
 
Studiedesign 
Gerandomiseerde, 
gecontroleerde studie 
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd 

Setting 
Kinderen die op een wachtlijst staan voor een specialist (het is niet 
duidelijk in het artikel wat voor specialist, maar het lijkt 
‘specialistische logopedie’) 
 
Studiepopulatie 
Kinderen met een TOS (niet verder gespecificeerd) tussen 3,6 en 
5,0 jaar die op de wachtlijst staan van een specialist en zijn 
doorverwezen via hun lokale logopedist of jeugdarts 
 
Inclusiecriteria 
- Taalscore < 2 SD 
- Non-verbaal IQ binnen de normale range 
- Geen bekende neurologische schade 
- Door ouders aangegeven dat de taalstoornis een belangrijke 
impact heeft op het dagelijks leven van het kind, het leren of het 
socialiseren 
 
Exclusiecriteria 
- Diagnose stoornis in autistisch spectrum 
- Aandachtsstoornis 
- Emotionele gedragsproblemen 
 
Steekproefgrootte 
N=24 
 

Studiegroepen (intention-to-treat) 
- Groep 1: Intensieve groep: directe 
intensieve groepstherapie door logopedist 
(n=8) 
- Groep 2: Kinderdagverblijfgroep: 
combinatie van directe groepstherapie 
(logopedist) en indirecte groepstherapie 
(door medewerker kinderdagverblijf) (n=8) 
- Groep 3: Controlegroep: wachtlijst (n=8) 
 
Procedure/interventie 
- Groep 1: een wekelijkse groepssessie van 
4 uur voor 24 weken lang door twee 
logopedisten (in centrum voor ontwikkeling 
van kinderen) 
- Groep 2: combinatie van een directe en 
indirecte groepsinterventie: 1 uur per week 
in 2 blokken van 6 weken door logopedist en 
personeelslid van kleuterschool (op school), 
In de periode dat de logopedist geen directe 
therapie gaf, ging het schoolpersoneel wel 
door met therapeutische activiteiten 
- Groep 3: geen directe interventie van een 
logopedist 

Uitkomsten* 
- Taaltestscore 
(taalbegrip): Reynell 
Developmental 
Scales III (begrip 
grammatica); BPVS 
(begrip 
woordenschat) 
- Taaltestscore 
(taalproductie): 
RAPT (informatie en 
grammatica); RWFT 
(expressieve 
woordenschat) 
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 5 
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Resultaten Niveau van bewijs  
Tabel. Significante verschillen tussen de groepen 

Intensieve groep versus kinderdagverblijfgroep Intensieve groep versus controlegroep Kinderdagverblijfgroep versus 
controlegroep 

Significante verschillen in voortgang op: 
- begrip van grammatica (p<0,01) 
- begrip van woordenschat (p<0,01) 
- expressieve woordenschat (p<0,01) 
- expressieve informatie  (p<0,01) 
 
Het behandeleffect was in de intensieve groep groter op 
alle geoefende taalgebieden  dan in de 
kinderdagverblijfgroep. 
 
De verschillen zijn ten gunste van de intensieve groep. 

Significante verschillen in voortgang op: 
- begrip van grammatica (p<0,01) 
- begrip van woordenschat (p<0,01) 
- expressieve grammatica (p<0,01) 
- expressieve woordenschat (p<0,01) 
- expressieve informatie (p<0,01) 
 
De verschillen zijn ten gunste van de intensieve groep. 

Significant verschil in voortgang op: 
- begrip van grammatica (p<0,05) 
 
Het verschil is ten gunste van de 
kinderdagverblijfgroep. 
 

 
Tabel. Gemiddelde scores en de standaarddeviatie voor en na therapie 

 Baseline Na interventie 
 Intensieve groep  

 
Gem (SD) 

Kinderdagverblijf-
groep 
Gem (SD) 

Controlegroep 
 
Gem (SD) 

Intensieve groep  
 
Gem (SD) 

Kinderdagverblijf-
groep 
Gem (SD) 

Controlegroep 
 
Gem (SD) 

Reynell: begrip grammatica 17,25 (3,77) 18,4 (7,54) 20,38 (6,67) 36,75 (7,79) 26,62 (6,47) 23,38 (7,75) 
BPVS: begrip woordenschat 12,5 (3,74) 16,9 (3,39) 12,5 (3,74) 21,00 (5,61) 13,50 (4,41) 17,25 (4,62) 
RAPT: expressieve taal 7,88 (3,13) 8,57 (2,28) 8,06 (2,11) 11,37 (3,33) 9,12 (2,23) 13,75 (3,70) 
RAPT: expressieve grammatica 4,75 (2,25) 4,42 (1,92) 4,75 (2,25) 13,75 (2,31) 9,62 (2,77) 7,62 (2,56) 
RWFT: expressieve 
woordenschat 

5,37 (2,56) 6,71 (1,33) 5,75 (2,54) 31,75 (5,8) 24,13 (3,48) 8,88 (2,03) 

 

Zeer laag 
 
Het niveau van bewijs is 
verlaagd voor:  
- De randomisatiemethode 
wordt niet beschreven 
- De wijze van toewijzing 
wordt niet beschreven 
(‘concealment of allocation’) 
- Het is niet duidelijk of 
deelnemers werden  
geanalyseerd in de groep 
waarin ze oorspronkelijk zijn 
ingedeeld (‘intention-to-
treat’) 
- Inconsistentie 
- Imprecisie 
 
Overige opmerkingen 
- De intensieve groep en de 
kinderdagverblijfgroep 
verschilden wat betreft 
dosis, interventietechnieken, 
niveau van spraaktaal 
expertise en fysieke 
omgeving, deze factoren 
kunnen van invloed zijn op 
de uitkomsten 
 

BPVS: British Picture Vocabulary Scales; Gem: gemiddelde: RAPT: Renfrew Action Picture Test; RWFT: Renfrew Word Finding Test; SD: standaarddeviatie 
 

 

  



Bijlage bij NVLF/Richtlijn Logopedie bij Taalontwikkelingsstoornissen        76 

 

Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  

Auteur 
Gibbard D 
 
Instituut 
Universiteit van 
Portsmouth  
 
Tijdschrift 
European Journal of 
Disorders of 
Communication 
 
Jaar 
1994 
 
Land  
Verenigd Koninkrijk 

Doelstelling 
Evalueren van de 
effectiviteit van een 
interventie gericht op 
ouders 
 
Studiedesign 
Gerandomiseerde, 
gecontroleerde studie 
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd 

Setting 
Een gezondheidscentrum 
 
Studiepopulatie 
Kinderen met een TOS (expressieve taalproblemen) die waren 
verwezen naar de afdeling logopedie 
 
Inclusiecriteria 
- Tussen de 2,3 en 3,3 jaar oud 
- Geen of weinig expressieve taal: woordenschat van 30 of 
minder enkele woorden 
- Geen diagnose van algemene ontwikkelingsstoornis: geslaagd 
voor alle subonderdelen van de Denver Developmental 
Screening Test met uitzondering van de taalontwikkeling 
- Geen medische conditie indicatief voor een taalstoornis, 
inclusief geschiedenis van otitis media 
- Heeft geen eerdere logopedie gehad 
 
Exclusiecriteria 
Niet gerapporteerd  
 
Steekproefgrootte 
Experiment 1: n=38 uitgenodigd voor deelname, waarvan n=2 
weigerden. Experiment 2: n=28 uitgenodigd, waarvan n=3 
weigerden  

Studiegroepen (intention-to-treat) 
Experiment 1: 
- Interventiegroep: indirecte groepstaaltraining 
voor ouders (n=20)  
- Controlegroep: geen interventie (n=18) 
 
Experiment 2: 
- Individuele groep: directe individuele logopedie 
groep (n=8) 
- Ouder-taalgroep: indirecte groepstaaltraining 
voor ouders (n=9) 
- Ouder-controlegroep: indirecte 
groepstrainingssessies gericht op algemene 
leervaardigheden (n=8)  
 
Procedure/interventie 
- Ouders volgden 11 trainingssessies in een 
gezondheidscentrum gedurende een periode van 
6 maanden  
- Kinderen in de individuele therapiegroep volgden 
wekelijkse directe logopedie over een periode van 
6 maanden; elke sessie duurde ongeveer 30 
minuten 
- Na afloop van de studie kregen de kinderen van 
de ouders in de controlegroep directe logopedie 
  

Uitkomsten* 
- Algemene 
taalvaardigheid/MLU: 
taalsample 
- Taaltestscore 
(taalbegrip): Reynell 
Developmental 
Language Scales 
(verbaal begrip) 
- Taaltestscore 
(taalproductie): 
Reynell 
Developmental 
Language Scales 
(expressieve schaal); 
RAPT (informatie en 
grammatica); 
Derbyshire Language 
Scheme Picture Test  
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 5 
 

 
Resultaten Niveau van bewijs  
Experiment 1 
- De interventiegroep liet significant meer vooruitgang zien dan de controlegroep  
 
Tabel 1. Experiment 1: Gemiddelde scores (SD) voor taaluitkomstmaten  

 Gemiddelden voor de behandeling Gemiddelden na de behandeling  
p*  Interventiegroep Controlegroep Interventiegroep Controlegroep 

Reynell  
Expressieve schaal 12,06 (1,8) 12,11 (2,7) 38,7 (8,6) 20,8 (6,2) 0,000 
Begrip schaal 26,25 (7,6) 22,21 (6,4) 40,5 (9,4) 29,3 (5,6) 0,000 
Derbyshire 
Een woord scores 1,28 (1,9) 0,67 (1,4) 17,7 (2,4) 7,8 (6,5) 0,000 
Totaalscores 1,28 (1,9) 0,67 (1,4) 92,3 (70,2) 11,3 (11,8) 0,000 
Renfrew 
Grammaticale 
vaardigheden 

0 (0) 0 (0) 5,2 (4,6) 0,3 (1,0) 0,000 

Informatie  0 (0) 0 (0) 15,7 (8,3) 3,2 (4,9) 0,000 
MLU 1,01 (0) 1 (0) 2,3 (0,7) 1,4 (0,4) 0,000 

Zeer laag 
 
Het niveau van bewijs is 
verlaagd voor:  
- De randomisatiemethode wordt 
niet beschreven 
- De wijze van toewijzing wordt 
niet beschreven (‘concealment 
of allocation’) 
- Het is niet duidelijk of er sprake 
was van een geblindeerde 
uitkomstmeting 
- Deelnemers werden niet 
geanalyseerd in de groep waarin 
ze oorspronkelijk zijn ingedeeld 
(‘intention-to-treat’) 
- Inconsistentie 
- Imprecisie 
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* Verschillen in scores na de behandeling interventie vs. controlegroep, gecorrigeerd voor initiële scores  
 
Experiment 2 
- De drie groepen verschilden significant van elkaar op de Reynell expressieve schaal, Derbyshire een woord scores en totaalscores, Renfrew grammaticale 
vaardigheden en MLU  
- Verdere analyses lieten zien dat voor alle uitkomstmaten de vooruitgang die geboekt werd door de ouder-taalgroep niet significant groter was dan de vooruitgang 
van de individuele groep, met uitzondering van de MLU 
- De geboekte vooruitgang van de ouder-taalgroep was significant groter dan die van de ouder-controlegroep 
- De geboekte vooruitgang van de individuele groep was significant groter dan die van de ouder-controlegroep voor de totaalscore op de Derbyshire en de MLU 
 
Tabel 2. Experiment 2: Gemiddelde scores (SD) voor taaluitkomstmaten 

 Individuele groep Ouder-taalgroep Ouder-controlegroep  
p*  Voor Na Voor Na Voor  Na 

Reynell  

Expressieve schaal 12 (3,1) 31,5 (10,4) 14,3 (3,8) 34,6 (8,2) 15,5 (3,5) 25,5 (3,5) 0,05 

Begrip schaal 16,9 (9,6) 30,4 (11,6)  20,2 (4,4) 38,0 (7,3) 21,7 (8,1) 32,5 (8,1) 0,15 

Derbyshire 

Een woord scores 1,4 (2,4) 13,5 (8,0) 3,4 (2,9) 18,1 (2,7) 3,4 (2,4) 11,0 (2,6) 0,015 

Totaalscores 1,4 (2,4) 52,9 (35,7) 3,4 (2,9) 78,3 (29,4) 3,4 (2,4) 24,5 (13,0) 0,001 
Renfrew 

Grammaticale vaardigheden 0 (0) 3,1 (3,5) 0 (0) 6,6 (5,6) 0 (0) 0,5 (1,4) 0,016 

Informatie  0 (0) 16,5 (11,0) 0 (0) 20,6 (12,2) 0 (0) 10,9 (4,6) 0,159 
MLU 1,0 (0) 1,84 (0,65) 1,0 (0) 2,82 (0,9) 1,0 (0) 1,44 (0,38) 0,001 

* Verschillen in scores na de behandeling tussen de drie groepen, gecorrigeerd voor initiële scores 
 
Tabel 3. Experiment 2: Statistische vergelijking tussen individuele groep, ouder-taalgroep en ouder-controlegroep* 

 Ouder vs. individueel Ouder vs. controle Individueel vs. controle 

 p p p 

Reynell - Expressieve schaal 0,653 0,018 0,074 

Derbyshire 

Een woord scores 0,257 0,004 0,082 

Totaalscores 0,267 0,000 0,007 

Renfrew - Grammaticale 
vaardigheden 

0,089 0,005 0,2 

MLU 0,008 0,000 0,000 
*Voor de uitkomstmaten waar significante verschillen voor werden aangetoond (zie tabel 2); gecorrigeerd voor initiële scores  

Overige opmerkingen 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MLU: gemiddelde uitingslengte (mean length of utterance); RAPT: Renfrew Action Picture Test; SD: standaarddeviatie 
 

  



Bijlage bij NVLF/Richtlijn Logopedie bij Taalontwikkelingsstoornissen        78 

 

Referentie Studiekarakteristiek
en 

Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  

Auteur 
Gillam RB 
 
Instituut 
Universiteiten van 
Utah, Oklahoma, 
Texas en Kansas 
 
Tijdschrift 
Journal of speech, 
language, and 
hearing research 
 
Jaar 
2008 
 
Land  
Verenigde Staten 

Doelstelling 
Onderzoeken of de 
kinderen die werden 
toegewezen aan 
FFW-L groep meer 
verbetering lieten zien 
op de CASL 
componentscore dan 
kinderen die werden 
toegewezen aan de 
CALI or ILI 
behandeling of aan 
de actieve 
vergelijkingsgroep 
(AE), gemeten direct 
na de interventie en 3 
en 6 maanden follow-
up 
  
Studiedesign 
Gerandomiseerde, 
gecontroleerde studie 
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd 

Setting 
Negen schooldistricten in drie staten, Noordoost Kansas, Centraal Texas en 
Noord Texas 
 
Studiepopulatie 
Kinderen tussen 6 en 9 jaar met een TOS (niet verder gespecificeerd)   
 
Inclusiecriteria 
- Standaard subtest score tussen 75 en 125 op de Matrices subtest van de 
Kaufman Brief Intelligence Test - Standaardscore ≤81 op twee of meer clusters van de Test of Language Development: Primary: 3e editie 
- Geen gehoorstoornis 
- Geen gezichtbeperking 
- Geen grote neurologische afwijkingen 
- Geen afwijkingen van de mondstructuur 
- Geen emotionele/sociale problemen   
 
Exclusiecriteria 
- Drie of meer episodes van oorontsteking in afgelopen 12 maanden 
- Focaal hersenletsel 
- Niet-aangeboren hersenletsel 
- Spasticiteit 
- Aandoeningen met insulten 
- Symptomen van ernstige beperkingen in onderlinge, sociale interactie 
- Stoornis in het autistisch spectrum 
- Eerdere deelname van meer dan 8 uur aan Fast ForWord Language, 
Earobics of Lindamood-Bell   
 
Steekproefgrootte 
N=216 
 

Studiegroepen (intention-to-treat) 
- FastForWord-Language (FFW-L) groep 
(n=54) 
- Computer Assisted Language Intervention 
(CALI) groep (n=54) 
- Individual Language Intervention (ILI) 
groep (n=54) 
- Academic Enrichment (AE) groep: actieve 
controlegroep (n=54) 
 
Procedure/interventie 
- FFW-L: 7 verschillende computerspellen 
gericht op onderscheiden van tonen, 
detectie van verandering van fonemen, 
matchen van fonemen aan doel, 
identificeren van gematchte 
lettergreepparen, onderscheiden van 
woordparen, onthouden van commando’s en 
begrip van grammaticale morfemen en 
complexe zinstructuren 
- CALI: 7 gecomputeriseerde 
instructiemodules uit de Earobics en 
Laureate Learning software gericht op zelfde 
onderdelen als FFW-L 
- ILI: individuele therapie door logopedist 
- AE: computerspellen niet speciaal 
ontworpen voor de ontwikkeling van taal- of 
gehoorverwerking   
- Alle kinderen ontvingen de interventie 1 uur 
en 40 minuten, 5 dagen per week gedurende 
6 weken 

Uitkomsten* 
- Taaltestscore 
(taalbegrip): CASL 
componentscore; 
Token Test voor 
kinderen (somscore 
sectie 3, 4, 5)  
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 5 
 

 
Resultaten Niveau van bewijs  
- Kinderen in de vier groepen lieten evenveel vooruitgang zien op de CASL (receptieve en expressieve taal) en op de Token 

Test 
 
Tabel. Gemiddelde scores (SD) voor de CASL componentscore, somscore deel 3, 4 en 5 van de Token Test  

 CASL 
Gem (SD) 

Token Test  
Gem (SD) 

CALI 

Pre-interventie (n=54) 79,0 (10,5) 21,3 (8,3) 
Post-interventie (n=53) 83,4 (11,7) 22,3 (8,2) 
3 maanden follow-up (n=52) 84,9 (12,8) 25,0 (7,3) 
6 maanden follow-up (n=52) 86,3 (11,6) 25,6 (7,7) 

Matig 
 
Het niveau van bewijs is verlaagd voor:  
- Inconsistentie 
 
Overige opmerkingen 
-  
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FFW-L 
Pre-interventie (n=54) 78,0 (11,3) 20,5 (7,2) 
Post-interventie (n=51) 83,0 (13,3) 22,6 (7,4) 
3 maanden follow-up (n=51) 83,8 (13,7) 25,3 (7,4) 
6 maanden follow-up (n=50) 85,2 (13,8) 25,2 (7,0) 
ILI   
Pre-interventie (n=54) 80,8 (13,0) 22,7 (6,7) 
Post-interventie (n=52) 85,7 (13,2) 23,5 (7,3) 
3 maanden follow-up (n=51) 87,8 (13,2) 26,5 (6,5) 
6 maanden follow-up (n=50) 89,9 (12,2) 26,6 (7,3) 
AE 
Pre-interventie (n=54) 78,2 (11,1) 21,4 (7,5) 
Post-interventie (n=53) 82,1 (11,4) 21,6 (8,8) 
3 maanden follow-up (n=53) 83,8 (10,6) 24,2 (7,8) 
6 maanden follow-up (n=53) 86,2 (10,8) 24,1 (7,9) 

  
AE: academic enrichment; CALI: computer-assisted language intervention; CASL: Comprehensive Assessment of Spoken Language; C-TOPP: Comprehensive Test of Phonological Processing; 
FFW-L: Fast ForWord-Language; ILI: individualized language intervention; SD: standaarddeviatie; TOS: taalontwikkelingsstoornis   
 

  



Bijlage bij NVLF/Richtlijn Logopedie bij Taalontwikkelingsstoornissen        80 

 

Referentie Studiekarakteristieke
n 

Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  

Auteur 
Glogowska M 
 
Instituut 
Universiteit van 
Sheffield  
 
Tijdschrift 
BMJ 
 
Jaar 
2000 
 
Land 
Verenigd Koninkrijk 

Doelstelling 
Het vergelijken van 
routinematige  
logopedie met 12 
maanden uitgestelde 
behandeling 
 
Studiedesign 
Gerandomiseerde, 
gecontroleerde studie  
 
Studieperiode 
December 1995-maart 
1998 

Setting 
16 NHS ‘community clinics’ 
 
Studiepopulatie 
Kinderen met een TOS (niet verder gespecificeerd) die tussen december 
1995 en maart 1998 een van de klinieken bezochten 
 
Inclusiecriteria 
- Nieuw verwezen kinderen uit eentalig Engels gezin 
- Onder 3,5 jaar oud tijdens eerste logopedisch onderzoek 
- Geen diagnose van leerproblemen of autisme 
- Geen oromotorische tekortkomingen 
- Geen primaire diagnose van stotteren of dysfonie  
- Geen broers/zussen die nu logopedie krijgen 
- Voldoet aan een van de volgende klinische criteria: een 
gestandaardiseerde score van <1,2 SD beneden het gemiddelde op het 
auditieve begrip gedeelte van de ‘preschool language scale’ (algemene 
taalgroep); een gestandaardiseerde score van >1,2 SD beneden het 
gemiddelde op het auditieve begrip gedeelte, maar <1,2 SD beneden het 
gemiddelde op het expressieve taalgedeelte van de ‘preschool language 
scale’ (expressieve taalgroep; auditief begrip en expressieve taalscores >1,2 
SD beneden het gemiddelde met een foutenscore van tenminste 40% bij de 
productie van fricatieve medeklinkers en/of velare medeklinkers en/of 
klanken na een klinker in de 22 woorden geïncludeerd in de fonologische 
analyse  
- Met significante klinische problemen zoals vastgesteld door logopedist 
- Een verzorger moet sessies bijwonen 
- Ouder heeft toestemming gegeven 
 
Exclusiecriteria 
Niet gerapporteerd 
 
Steekproefgrootte 
N=507 werden verwezen naar een van de klinieken; n=159 voldeden aan de 
inclusiecriteria en werden gerandomiseerd  
 

Studiegroepen (intention-to-treat) 
- Interventiegroep: routinematige 
logopedie (n=71) 
- Controlegroep: ‘watchful’ wachtlijst 
(n=88) 
 
Procedure/interventie 
- Kinderen in de interventiegroep 
kregen routinematige één-op één 
logopedie aangeboden, afgestemd op 
hun individuele behoefte 
- Ouders van kinderen in de 
controlegroep konden op elk moment 
logopedie aanvragen als ze zich zorgen 
maakten over de vooruitgang van hun 
kind 
- Alle kinderen werden na 12 maanden 
opnieuw onderzocht; als een kind in de 
controlegroep nog steeds problemen 
had, kreeg het 12 therapiesessies 
aangeboden  
 

Uitkomsten* 

- Spraakproductie/ 
verstaanbaarheid: 
percentage fonologische 
fouten (‘phonology error 
rate’) 
- Taaltestscore 
(taalbegrip): PLS (auditief 
begrip) 
- Taaltestscore 
(taalproductie): PLS 
(expressieve taal); Bristol 
taalontwikkelingsschaal  
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 5 
 

 
Resultaten Niveau van bewijs  
- Hoewel alle vergelijkingen tussen de groepen in het voordeel van de interventiegroep waren, was alleen het verschil voor auditief begrip significant 
 
Tabel 1. Uitkomsten vergelijkingen tussen groepen* 

 Verschil/OR (95% BI) p-waarde 
Auditief begrip** 4,1 (0,5-7,6) 0,025 
Expressieve taal** 1,4 (-2,1-4,8) 0,44 
Percentage fonologische fouten**  -4,4 (-12,0-3,3) 0,26 

Matig 
 
Het niveau van bewijs is verlaagd 
voor:  
- Inconsistentie 
 
Overige opmerkingen  
- De auteurs geven aan dat de 
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Bristol taalontwikkelingsschaal*** 0,1 (-0,4-0,6) 0,73 
* Analyses gebaseerd op 64 (interventiegroep) en 80 (controlegroep) kinderen voor auditief begrip; 63 en 77 kinderen voor expressieve taal 
** Verschillen geanalyseerd met correctie voor de baselinemeting, en het verschil tussen de therapiegroep en de controlegroep gemiddeld tussen de twee 
follow-up metingen (na 6 en na 12 maanden) 
*** Verschillen geanalyseerd na 12 maanden, gecorrigeerd voor baseline scores 
 
Tabel 2. Gemiddelde scores (SD) na 12 maanden 

 Interventiegroep (n=71)* Controlegroep (n=84)* 
Gemiddelde (SD) auditief begrip score  87,3 (15,9) 84,3 (15,5) 
Gemiddelde (SD) expressieve taalscore 83,8 (15,1) 81,2 (15,8) 
Gemiddelde fonologische fouten (%) 27,2% 34,4% 
Gemiddelde (SD) op Bristol taalontwikkelingsschaal 4,9 (1,7) 4,8 (1,8) 

* Analyses gebaseerd op 71 (interventiegroep) en 84 (controlegroep) kinderen voor auditief begrip; 70 en 82 voor expressieve taal; 71 en 84 voor Bristol 
taalontwikkelingsschaal  
 

lage impact van de therapie mede 
verklaard kan worden door de 
relatief lage intensiviteit van de 
therapie 

BI: betrouwbaarheidsinterval; PLS: preschool language scale; OR: odds ratio; SD: standaarddeviatie; TOS: taalontwikkelingsstoornis 
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Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  

Auteur 
Lousada M 
 
Instituut 
Universiteit van 
Aveiro 
 
Tijdschrift 
International 
Journal of 
Language & 
Communication 
Disorders 
 
Jaar 
2013; 2014 
 
Land 
Portugal 

Doelstelling 
Het onderzoeken van de 
effectiviteit van een 
fonologische therapie en 
articulatietherapie voor 
kinderen met een TOS  
 
Studiedesign 
Gerandomiseerde studie 
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd 

Setting 
Kinderen werden geworven door lokale logopedisten 
 
Studiepopulatie 
Portugese kinderen (gemiddelde leeftijd ±SD 62,21 ±11,00 
maanden) gediagnosticeerd met een TOS (fonologisch van aard) na 
uitgebreid onderzoek door een logopedist, audioloog en psycholoog 
 
Inclusiecriteria 
- Meer dan 1,5 SD beneden het gemiddelde op de TALC 
- Gehoor van 20 dB of lager op de frequenties 500, 1000, en 2000 
Hz 
- Afwezigheid van sociale of emotionele problemen 
- Geen duidelijke neurologische schade 
 
Exclusiecriteria 
- Kinderen gediagnosticeerd met apraxie van de spraak 
 
Steekproefgrootte 
N=14 
 

Studiegroepen (intention-to-treat) 
- Fonologische therapie (n=7) 
- Articulatietherapie (n=7) 
 
Procedure/interventie 
- Beide groepen volgden 25 wekelijkse 
individuele sessies van 45 minuten, verdeeld 
in 3 blokken (9 +8 + 8 weken) zonder pauzes 
door een logopedist 
- Fonologische therapie bestond uit een 
combinatie van fonologisch bewustzijn taken 
en auditieve discriminatie en luistertaken 
- Articulatietherapie bestond uit een 
traditionele articulatieaanpak gericht op het 
ontwikkelen van het vermogen om 
doelklanken correct te onderscheiden en te 
articuleren in lettergrepen, woorden en 
zinnen, volgens de ‘Van Riper methode’  
 

Uitkomsten* 
- Spraakproductie/ 
verstaanbaarheid: PCC 
(TFF-ALPE) 
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 5 
 

 
Resultaten Niveau van bewijs  
- Bij de vergelijking van de verschilscores werd een significant verschil in PCC scores gevonden tussen de groepen 
(p=0,006) waarbij de kinderen in de fonologische groep er significant meer op vooruitgingen dan de kinderen in de 
articulatiegroep. De significante groep x tijd interactie (p≤0,01) wees er ook op dat de fonologische groep er over de tijd 
significant meer op vooruitging dan de articulatiegroep. Er werd geen significant effect gevonden voor groep (p=0,308)  
 
Tabel. PCC voor en na de therapie 

  Voor de therapie Na de therapie Verschilscore 

Fonologische therapie (n=7) Gemiddelde 49,04 67,23 18,18 

 Minimum-maximum 16,04–73,80 35,29–89,30 7,49–27,81 

 SD 22,89 20,83 6,15 

Articulatietherapie (n=7) Gemiddelde 42,93 50,42 7,41 

 Minimum-maximum 21,39–71,66 28,88–77,01 0,54–19,79 

 SD 18,35 19,02 6,06 
 

Zeer laag 
 
Het niveau van bewijs is verlaagd voor:  
- De wijze van toewijzing wordt niet beschreven (‘concealment of 
allocation’) 
- Inconsistentie 
- Imprecisie 
 
Overige opmerkingen 
- De setting wordt niet helder beschreven; het is niet duidelijk waar de 
kinderen worden geworven 
- Er was geen controlegroep die geen/een standaardbehandeling kreeg 
- Sommige kinderen (n=6) hadden non-verbale vaardigheden binnen de 
gemiddelde range (boven 85) en kunnen beschouwd worden als 
kinderen met een specifieke TOS, terwijl de overige kinderen een non-
verbaal IQ hadden tussen 85 en 62, wat duidt op meer algemene 
taalleerproblemen   
 

PCC: percentage correcte fonemen; TALC: Teste de Avaliacao da Linguagem na Crianc; TOS: taalontwikkelingsstoornis 
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Referentie Studiekarakteristiek
en 

Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  

Auteur 
McKean K 
 
Instituut 
Ballarat Health 
Services 
 
Tijdschrift 
International Journal 
of Speech-
Language Pathology 
 
Jaar 
2012 
 
Land  
Australië 

Doelstelling 
Onderzoeken of 
tevredenheid van de 
ouders groter was bij 
gezinsgerichte zorg 
dan bij gebruikelijke 
zorg 
 
Studiedesign 
Gerandomiseerde, 
gecontroleerde studie 
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd 

Setting 
Wachtlijst voor spraaktaalaandoeningen 
 
Studiepopulatie 
Kinderen met een TOS (niet verder gespecificeerd) tussen de 3 en 6 jaar die op de 
wachtlijst stonden en die een verwijzing hadden gekregen voor spraak en/of taal 
 
Inclusiecriteria 
- Aanwezigheid van een spraakklank- en/of taalstoornis 
- Normaal gehoor en visus 
- Beschikbaarheid van een ouder voor elke meting en behandeling 
 
Exclusiecriteria 
- Ouder-gerapporteerde neuromusculaire, cognitieve of onbehandelde 
gedragsproblemen 
- Aandoeningen van de mond (motorisch of gezichts) 
- Tekenen van apraxie 
- Andere communicatiestoornissen zoals abnormale vloeiendheid, stem en 
pragmatische taal 
 
Steekproefgrootte 
N=67 uitgenodigd om deel te nemen; n=28 onderzocht op geschiktheid (n=29 
reageerden niet op uitnodiging); n=20 geïncludeerd (n=8 voldeden niet aan de in- en 
exclusiecriteria) 

Studiegroepen (intention-to-
treat) 
- Interventiegroep: family-
centred practice (n=10)  
- Controlegroep: 
standaardbehandeling (n=10) 
 
Procedure/interventie 
- Beide groepen volgden 14 
weken therapie, telkens van 
dezelfde logopedist 
- De gezinsgerichte therapie 
bevatte besluitvorming door de 
ouders, grotere 
verantwoordelijkheid van de 
ouders bij therapeutische 
taken en twee huisbezoeken 

Uitkomsten* 
- Spraakproductie/ 
verstaanbaarheid: PPC 
(DEAP articulatie en 
fonologie) 
- Taaltestscore 
(taalproductie): Informatie 
en Grammatica scores op 
de RAPT 
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 5 
 

 
Resultaten Niveau van bewijs  
- Na de interventie werden er geen significante verschillen gevonden tussen de twee groepen op de DEAP articulatie (p=0,956), DEAP Fonologie 
(p=0,643), RAPT Informatie (p=0,567) en de RAPT Grammatica (p=0,984) (gecorrigeerd voor pre-testscores) 
 
Tabel. Gemiddelde scores (SD) van interventie- en controlegroep 

Test Pre-test: 
gemiddelde (SD)  

Post-test: 
gemiddelde (SD) 

Verschil pre- en post-
test: gemiddelde (SD)  

P 

Family-centred practice 

DEAP Articulatie (PPC), n= 8 79,04 (9,11) 84,53 (9,40) 3,84 (6,67) 0,148 
DEAP Fonologie (PPC), n =10 77,82 (9,57) 83,36 (10,64) 5,54 (5,21) 0,008 
RAPT Informatie, n =10 22,80 (4,20) 25,40 (3,98) 2,60 (3,94) 0,066 
RAPT Grammatica, n =10 10,10 (5,09) 12,80 (5,81) 2,70 (4,47) 0,089 
Controlegroep     
DEAP Articulatie (PPC), n= 8 77,22 (9,25) 80,99 (9,82) 4,21 (5,11) 0,053 
DEAP Fonologie (PPC), n =8 73,14 (6,87) 82,22 (11,43) 6,17 (4,73) 0,008 
RAPT Informatie, n =10 23,85 (4,20) 25,05 (3,17) 1,20 (3,70) 0,332 
RAPT Grammatica, n =10 12,70 (4,16) 14,40 (5,48) 1,70 (5,68) 0,368 

  

Laag 
 
Het niveau van bewijs is verlaagd voor:  
- Inconsistentie 
- Imprecisie 
 
Overige opmerkingen 
- De groep kinderen is vrij homogeen, wat 
eerder kans geeft op significante verschillen 
(maar deze werden slechts  
marginaal gevonden) 

DEAP: Diagnostic Screen of the Diagnostic Evaluation of Articulation and Phonology; PPC: percentage phonemes correct; RAPT: Renfrew Action Picture Test; SD: standaarddeviatie 
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Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  

Auteur 
Murphy CFB 
 
Instituut 
Universiteit van 
Sao Paulo 
 
Tijdschrift 
Frontiers in 
psychology 
 
Jaar 
2015 
 
Land  
Brazilië 

Doelstelling 
Het vergelijken van het 
effect van een auditieve 
en een fonologische 
interventie op 
spraakproductie onder 
kinderen met een TOS  
 
Studiedesign 
Gerandomiseerde, 
gecontroleerde studie 
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd 

Setting 
Onderzoekslaboratorium van de medische faculteit van de universiteit 
van Sao Paulo, Brazilië 
 
Studiepopulatie 
Kinderen met een TOS (fonologische problemen) 
 
Inclusiecriteria 
- De diagnose werd gesteld met de fonologietest van de ABFW 
- Leeftijd tussen 7 en 12 jaar 
- IQ > 80 (gebaseerd op de WISC-IV) 
- Normale tympanometrie en akoestische reflexen 
- Gehoorsensitiviteit binnen de normale limieten en symmetrisch  
 
Exclusiecriteria 
- Beperkingen in andere taalgebieden (woordenschat, pragmatiek, 
vloeiendheid) 
- Familiaire of persoonlijke geschiedenis van gediagnostiseerd of 
verdacht op gehoor-, otologische of neurologische stoornissen of 
schade 
 
Steekproefgrootte 
N=19 
 

Studiegroepen 
- Auditieve groep (n=10) 
- Fonologische groep (n=7) 
 
Procedure/interventie 
- De auditieve benadering focuste op niet-
linguïstische auditieve training en de 
fonologische benadering op spraak- en 
klanktraining 
- Beide interventies bestonden uit 12 sessies 
van 145 minuten (twee keer per week, in totaal 
9 uur) 

Uitkomsten* 
- Spraakproductie/ 
verstaanbaarheid: PCC-
R (twee 
spraakproductietaken 
van de ABFW) 
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 5 
 

 
Resultaten Niveau van bewijs  
- Er werd geen significant verschil gevonden tussen de groepen op de twee spraakproductietaken (p=0,69 en p=0,32 voor respectievelijk foto 
benoemen en imiteren van woorden)  
 
Tabel. Uitkomsten voor en na de interventie  

 Auditieve groep Fonologische groep 
 Pre Post  p Pre Post p 
 Gem (SD) Gem (SD) Gem (SD) Gem (SD) 
Foto benoemen 
(PCC) 

77,3 (12,1) 77,86 (11,4) 0,72 87,9 (7,8) 90,01 (9,15) 0,13 

Imiteren van 
woorden (PCC) 

76,7 (10,9) 80 (9,8) 0,10 90,5 (8,4) 90,25 (8,93) 0,83 
 

Zeer laag 
 
Het niveau van bewijs is verlaagd voor:  
- De randomisatiemethode wordt niet beschreven  
- De wijze van toewijzing wordt niet beschreven 
(‘concealment of allocation’) 
- Het is niet duidelijk of er sprake was van een 
geblindeerde uitkomstmeting 
- Inconsistentie 
- Imprecisie 
 
Overige opmerkingen 
- Er was geen controlegroep die geen/een 
standaardbehandeling kreeg 
 

ABFW: Teste de Linguagem Infantil nas Áreas de Fonologia, Vocabulário, Fluência e Pragmática; LAC: Lindamood Auditory Conceptualization; PCC: percentage correcte fonemen; SD: 
standaarddeviatie; WISC-IV: Wechsler Intelligence Scale for children 
 

  



Bijlage bij NVLF/Richtlijn Logopedie bij Taalontwikkelingsstoornissen        85 

 

Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  

Auteur 
Pham G 
 
Instituut 
Universiteit van 
Massachusetts 
Amherst 
 
Tijdschrift 
International journal 
of language & 
communication 
disorders 
 
Jaar 
2015 
 
Land  
Verenigde Staten 

Doelstelling 
Het onderzoeken van 
verandering in selecte taal en 
cognitieve vaardigheden bij 
Spaans-Engelse tweetalige 
kinderen met een TOS, 
gemeten 3 maanden nadat 
een van de drie therapieën is 
gegeven 
 
Studiedesign 
Gerandomiseerde, 
gecontroleerde studie 
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd 

Setting 
Basisschool in een stadssetting waar Engels de voertaal was 
 
Studiepopulatie 
Kinderen die alleen Spaans spreken of Spaans en Engels die een 
matige tot ernstige TOS (niet verder gespecificeerd) hebben, 
gebaseerd op klinische verwijzing of bezorgdheid van de ouders 
 
Inclusiecriteria 
- Klinische verwijzing was gebaseerd op criteria van het schooldistrict 
omtrent (lagere prestatie dan verwacht voor leeftijdsniveau) 
 
Exclusiecriteria 
- Gehoorverlies 
- Autisme 
- Hoofdletsel 
- Spasticiteit 
- Insulten 
- Algemene cognitieve vertraging 
- Lichamelijke beperkingen 
 
Steekproefgrootte 
N=48 
 

Studiegroepen 
- Therapie gericht op alleen Engels 
(n=17) 
- Therapie gericht op tweetalige 
vaardigheden, Engels en Spaans 
(n=15) 
- Therapie gericht op niet-taalkundige 
cognitieve verwerking (n=16) 
 
Procedure/interventie 
- Behandeling in kleine groepjes, 75 
minuten per dag, 4 dagen in de week 
gedurende 6 weken lang door een 
logopedist 
- Combinatie van computer- en 
interactieve taken 

Uitkomsten* 
- Spraakproductie/ 
verstaanbaarheid: PCC 
(NWR) 
- Taaltestscore 
(algemeen): 
samengestelde score 
(CLS) op de CELF-4 
- Taaltestscore 
(taalbegrip): ROW 
- Taaltestscore 
(taalproductie): EOW 
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 5 
 

 
Resultaten Niveau van bewijs  
- De verschillen tussen de drie condities waren minimaal; alleen op de ROW liet de Engelse groep meer vooruitgang zien dan de niet-taalkundige groep (p=0,05) en op 
de CELF lieten zowel de Engelse groep (p=0,008) als de tweetalige groep (p=0,005) meer vooruitgang zien 

 
Tabel. Pre-, post en follow-up data 

 Alleen Engelse vaardigheden Tweetalige vaardigheden Niet-taalkundige cognitieve verwerking 
 Pre-

interventie 
 
Gem (SD) 

Post-
interventie 
 
Gem (SD) 

Follow-up (3 
maanden na 
afloop interventie 
Gem (SD) 

Pre-
interventie 
 
Gem (SD) 

Post-
interventie 
 
Gem (SD) 

Follow-up (3 
maanden na 
afloop interventie 
Gem (SD) 

Pre-
interventie 
 
Gem (SD) 

Post-
interventie 
 
Gem (SD) 

Follow-up (3 
maanden na 
afloop interventie 
Gem (SD) 

Spaanstalige instrumenten 

ROW 70 (15) 69 (12) 73 (16) 69 (18) 72 (14) 71 (15) 74 (11) 72 (16) 73 (13) 
EOW 69 (20) 73 (21) 72 (19) 61 (8) 66 (14) 63 (10) 67 (16) 68 (13) 68 (15) 
CELF 65 (13) 67 (14) 68 (15) 60 (9) 62 (10) 61 (16) 60 (12) 60 (13) 60 (15) 
NWR 64 (26) 68 (17) 75 (16) 78 (11) 74 (11) 75 (12) 63 (25) 75 (18) 71 (14) 
Engelstalige instrumenten 
ROW 73 (5) 76 (8) 82 (12) 78 (9) 82 (7) 86 (11) 76 (5) 78 (7) 78 (6) 
EOW 61 (7) 68 (9) 68 (8) 69 (8) 72 (8) 72 (7) 65 (6) 67 (9) 69 (14) 
CELF 48 (9) 55 (12) 55 (12) 53 (8) 59 (9) 59 (10) 50 (10) 54 (13) 50 (13) 
NWR 53 (16) 56 (15) 55 (14) 58 (7) 65 (11) 65 (10) 53 (17) 54 (15) 59 (12) 

 

Zeer laag 
 
Het niveau van bewijs is 
verlaagd voor:  
- De randomisatiemethode 
wordt niet beschreven 
- De wijze van toewijzing 
wordt niet beschreven 
(‘concealment of allocation’)   
- Het is niet duidelijk of er 
sprake was van een 
geblindeerde uitkomstmeting 
- Deelnemers werden niet 
geanalyseerd in de groep 
waarin ze oorspronkelijk zijn 
ingedeeld (‘intention-to-
treat’) 
- Inconsistentie 
- Imprecisie 
 
Overige opmerkingen 
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- In de tweetalige groep was 
het percentage lost to follow-
up (60%) hoger dan in de 
andere groepen 

CELF: Clinical Evaluation of Language Fundamentals; CLS: Core Language score; EOW: Expressive One-Word Picture Vocabulary Test; Gem: gemiddelde; NWR: nonword repetition; PCC: 
percentage correcte fonemen; ROW: Receptive One-Word Picture Vocabulary Test; SD: standaarddeviatie 
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Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  

Auteur 
Pile EJS 
 
Instituut 
Universiteit van 
Toronto, Ontario 
 
Tijdschrift 
Canadian 
Journal of 
Speech-
Language 
Pathology and 
Audiology 
 
Jaar 
2010 
 
Land  
Canada 

Doelstelling 
Het onderzoeken van de 
effectiviteit van een 
gezamenlijk boeklezen 
interventie gegeven door 
ouders aan kinderen met 
een TOS 
 
Studiedesign 
Gerandomiseerde, 
gecontroleerde studie 
 
Studieperiode 
De kinderen werden 
geworven in het 
kalenderjaar 2007 

Setting 
De families werden geworven op basis van actieve caseloads of 
wachtlijsten voor logopedie aangeboden door peuterscholen in Toronto 
of Halifax 
 
Studiepopulatie 
Kinderen met een TOS en hun ouders. De kinderen werden geworven 
in twee cohorten (gemiddelde leeftijd kinderen in cohort 1: 54,2 
maanden; cohort 2: 51,6 maanden) 
 
Inclusiecriteria 
- Non-verbale cognitieve vaardigheden binnen de normale grenzen 
(groter dan 80), zoals gemeten door de CMMS   
- Een TOS zoals gedefinieerd door een score van 1 SD beneden het 
gemiddelde op de kern-subtesten van de CELF-P2  
 
Exclusiecriteria 
- Sensorische problemen, oraal-motorische problemen, neurologische 
problemen of socio-emotionele problemen zoals informeel vastgesteld 
door de verwijzende logopedist 
 
Steekproefgrootte 
N=36 
 

Studiegroepen 
- Interventiegroep: directe 
groepsinterventiesessies voor de kinderen 
en oudertraining over gezamenlijk 
boeklezen thuis (n=19) 
- Controlegroep: uitgestelde behandeling 
(n=17) 
 
Procedure/interventie 
- Het interventieprogramma duurde 9 
weken en bestond uit een introducerende 
oudersessie en 8 60-minuten durende 
groepsessies voor de kinderen, gevolgd 
door 15 minuten oudertraining na elke 
sessie (de sessies vonden wekelijks 
plaats) 
- Aan de groepsessies namen 2-3 deel; en 
werden geleid door 5 logopedisten, 
geassisteerd door 5 vrijwilligers die o.a. de 
groepsessies filmden 
- De controlegroep kreeg dezelfde 
interventie na de posttest (na 9 weken) 

Uitkomsten* 
- Algemene 
taalvaardigheid/MLU: 15-
minuten durende sample 
van ouder en kind die 
gezamenlijk boeklezen 
- Taaltestscore 
(taalproductie): aantal 
verschillende woorden en 
aantal reacties op vragen 
ouders  
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 5 
 

 
Resultaten Niveau van bewijs  
Er werden geen significante verschillen gevonden tussen de groepen  
 
Tabel. Gemiddelden (SD) voor gezamenlijk boeklezen van ouder en kind 

Uitkomstmaat Tijdstip Interventiegroep 
(n=19) 

Controlegroep 
(n=17) 

p-waarden 

 
 
 
 

Tijd x groep Tijd x groep x cohort 

Aantal reacties op 
vragen van ouders 

Pre  14,05 (9,0) 16,53 (16,2) 0,185 0,925 
Post 18,74 (16,2) 14,00 (9,5)  

 
MLU Pre 2,85 (1,0) 2,39 (0,7) 0,335 0,588 

Post 2,76 (1,0) 2,59 (0,9)  
 

Aantal verschillende 
woorden  

Pre 59,95 (31,6) 49,47 (26,6) 0,684 0,901 
Post 61,84 (37,9) 45,53 (30,4)  

 
 

Laag 
 
Het niveau van bewijs is verlaagd voor: 
- Inconsistentie  
- Imprecisie  
 
 
 
 
 
 
 
 

CELF-P2: Clinical Evaluation of Language Fundamentals–Preschool 2; CMMS: Columbia Mental Maturity Scale; SD: standaarddeviatie; TOS: taalontwikkelingsstoornis 
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Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  

Auteur 
Restrepo MA 
 
Instituut 
Staatsuniversiteit 
van Arizona 
 

Tijdschrift 
Journal of 
Speech, 
Language, and 
Hearing Research 
 
Jaar 
2013  
 
Land 
Verenigde Staten  

Doelstelling 
Het evalueren van de 
effectiviteit van een 
Spaans-Engelse versus 
Engelse woordenschat 
interventie voor tweetalige 
kinderen met TOS, in 
vergelijking met wiskunde 
interventiegroepen en 
kinderen zonder TOS die 
geen interventie kregen 
 
Studiedesign 
Gerandomiseerde, 
gecontroleerde studie 
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd 

Setting 
Dit wordt niet beschreven.  
 
Studiepopulatie 
Kinderen zonder TOS (gemiddelde leeftijd 54,50 maanden, SD=3,82) en kinderen 
met een TOS (gemiddelde leeftijd 53,35 maanden, SD=4,09). Kinderen met ernstige 
fonologische/verstaanbaarheidsproblemen werden geëxcludeerd van de studie.  
 
Inclusiecriteria 
Alle deelnemende kinderen: 
- Ouders rapporteren geen tekenen van gehoorproblemen, cognitieve achterstand, 
of neurologische problemen 
- Ouders geven aan dat het kind Spaans sprak als eerste taal en niet Engels 
- Scoren 70 of hoger op ofwel de non-verbale schaal van de K-ABC of de DAS-II 
- Scoren hoger dan 40% op de Spaanse fonologie subtest van de BESA 
- Zijn geslaagd voor een pure toon gehoorscreeningtest 
- Gaat naar kleuterschool 
 
Kinderen zonder TOS: 
- Leraar rapporteert dat het kind geen speciaal onderwijs volgt 
- Scoren hoger dan 51% op de Spaanse morfosyntaxis subtest van de BESA als ze 
tussen de 48 en 61 maanden waren of hoger dan 65% als ze 62 maanden of ouder 
waren 
- Scoren hoger dan 69% op de Spaanse non-woord repetitiesubtest van de BESA 
- Scoren hoger dan een t-score van 5 op de Spaanse semantiek subtest van de 
BESA als ze tussen de 48 en 54 maanden waren of hoger dan een t-score van 6 als 
ze ouder waren dan 55 maanden  
 

Kinderen met TOS: 
- Leraar rapporteert zorgen over spraak- of taalproblemen of geeft aan dat het kind 
speciaal onderwijs volgt 
- Voldoet aan twee van de drie volgende criteria: score lager dan 51% of de 
Spaanse morfosyntaxis subtest van de BESA als ze tussen de 48 en 61 maanden 
oud waren of minder dan 66% als ze 62 maanden of ouder waren; score lager dan 
70% op de Spaanse non-woord repetitiesubtest van de BESA; score lager dan een 
gestandaardiseerde subtest t-score van 6 op de Spaanse semantiek subtest van de 
BESA als ze tussen de 48 en 54 maanden oud waren en lager dan een t-score van 
7 als ze ouder waren dan 55 maanden 
 
Exclusiecriteria 
Niet gerapporteerd 
 
Steekproefgrootte 
N=202 kinderen met TOS en n=54 kinderen zonder TOS 
 

Studiegroepen (intention-to-treat) 
- Tweetalige woordenschat groep 
(n=52) 
- Engelstalige woordenschat groep 
(n=45)  
- Tweetalige wiskunde groep (n=53) 
- Engelstalige wiskunde groep (n=52)  
- Controlegroep (tweetalige kinderen 
zonder TOS): geen interventie (n=54) 
 
Procedure/interventie 
- De woordenschat interventiegroepen 
kregen gedurende 12 weken in kleine 
groepjes van 2 tot 5 kinderen een 
taalinterventie (dialogisch lezen en een 
‘hands-on’ woordenschat instructie van 
45 woorden); 45 minuten per dag, vier 
dagen per week, 48 sessies, gegeven 
door leraren die werden geworven voor 
de studie 
- De Engelstalige groep kreeg alle 
instructies in het Engels, de tweetalige 
groepen kregen twee dagen per week 
instructie in het Engels en twee dagen 
per week instructie in het Spaans 

Uitkomsten* 
- Taaltestscore 
(taalbegrip):  voor de 
studie ontwikkelde 
(conceptuele) 
receptieve 
woordenschat tests, 
met de doelwoorden 
van de interventie 
- Taaltestscore 
(taalproductie): voor de 
studie ontwikkelde 
(conceptuele) 
expressieve 
woordenschat tests, 
met de doelwoorden 
van de interventie 
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 5 
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Resultaten Niveau van bewijs  
Spaanse receptieve woordenschat:  
Geschatte gemiddelden voor de tweetalige woordenschat interventie waren 5 tot 7 woorden hoger op de Spaanse receptieve woordenschat dan de andere 
groepen direct na de interventie; de verschillen tijdens de laatste meting waren 3 tot 6 woorden hoger voor de tweetalige woordenschat interventie en waren 
statistisch significant, behalve in vergelijking met de controlegroep zonder TOS. Het post-interventie groeipercentage verschilde niet significant tussen de 
tweetalige en andere interventiegroepen.  
 
Spaanse expressieve woordenschat:  
Geschatte gemiddelden voor de tweetalige woordenschat interventie waren 18 tot 21 punten hoger op Spaanse expressieve woordenschat dan de andere 
interventiegroepen direct na de interventie; dit verschil bleef op 7 tot 11 punten bestaan tijdens de laatste meting. De andere interventiegroepen lieten post-
interventie een significant groter groeipercentage zien dan de tweetalige woordenschat interventiegroep.   
 
Engelse receptieve woordenschat:  
Kinderen in de Engelse woordenschat groep scoorden significant hoger (met 6 tot 8 woorden) direct na de interventie dan de kinderen in de Engelse wiskunde 
groep, tweetalige wiskunde groep en controlegroepen, maar verschilde niet van de tweetalige woordenschat interventiegroep. Zowel de Engelse wiskunde 
groep en tweetalige wiskunde groep lieten een significant groter post-interventie groeipercentage zien, maar scoorden niet hoger dan een van de 
woordenschat interventiegroepen tijdens de laatste meting.  
 
Engels expressieve woordenschat:  
Kinderen in de Engelse woordenschat interventiegroep scoorden significant hoger (15-22 punten) dan de kinderen in de Engelse wiskunde groep, tweetalige 
wiskunde groep en controlegroepen direct na de interventie; er was echter geen significant verschil tussen de Engelse woordenschat groep en de tweetalige 
woordenschat interventiegroep. Tijdens de laatste meting had de Engelse woordenschat groep nog steeds hoger expressieve woordenschat scores dan de 
Engelse wiskunde en tweetalige wiskunde groep, maar verschilde niet significant van de tweetalige woordenschat groep. De Engelse wiskunde groep, 
tweetalige wiskunde en de controlegroepen lieten een significant groter groeipercentage zien dan de Engelse woordenschat groep maar scoorden tijdens de 
laatste meting lager dan beide woordenschat groepen.  
 
Conceptuele receptieve woordenschat:  
Kinderen in de tweetalige woordenschat groep scoorden significant hoger (2-8 concepten) dan de kinderen in alle andere groepen direct na de interventie, 
maar dit verschil bleef alleen bestaan ten opzichte van de Engelse wiskunde groep tijdens de laatste meting. De twee wiskunde groepen lieten een significant 
groter groeipercentage zien dan de tweetalige woordenschat groep. Kinderen in de Engelse woordenschat interventiegroep scoorden significant hoger dan de 
Engelse wiskunde groep, tweetalige wiskunde groep en controlegroep met vier tot 5 concepten direct na de interventie maar scoorden lager dan de tweetalige 
woordenschat groep met ongeveer 3 concepten. De Engelse woordenschat groep verschilde niet significant van een van de andere groepen tijdens de laatste 
meting. De twee wiskunde groepen lieten een significant groter groeipercentage zien dan de Engelse woordenschat groep. 
 
Conceptuele expressieve woordenschat: 
Kinderen in de tweetalige woordenschat interventiegroep scoorden significant hoger dan alle andere groepen tijdens de eerste meting met ongeveer 5 tot 15 
concepten en behielden een significant verschil van 5-6 concepten ten opzichte van alle groepen behalve de Engelse woordenschat groep tijdens de laatste 
meting. De andere interventiegroepen lieten een groter post-interventie groeipercentage zien in vergelijking met de tweetalige woordenschat groep. Kinderen 
in de Engelse woordenschat groep scoorden significant hoger dan de Engelse wiskunde groep, tweetalige wiskunde groep en controlegroepen met ongeveer 7 
tot 9 concepten direct na de interventie, maar scoorden lager dan de tweetalige woordenschat groep met ongeveer 6 concepten. Tijdens de laatste meting 
verschilde de Engelse woordenschat groep alleen van de tweetalige wiskunde groep. Beide wiskunde interventiegroepen lieten een significant groter post-
interventie groeipercentage zien dan de Engelse woordenschat groep. 
 
NB. Resultaten gecorrigeerd voor leeftijd, Spaanse morfosyntaxis, non-verbale intelligentie en pre-test score voor de betreffende uitkomst.  
 
Tabel. Gemiddelden (SD) van woordenschat uitkomstmaten* 

Conditie Tijdstip 1  Tijdstip 2 Tijdstip 3 Tijdstip 4  Tijdstip 1 Tijdstip 2  Tijdstip 3 Tijdstip 4 

Spaanse receptieve woordenschat Spaanse expressieve woordenschat 

Zeer laag 
 
Het niveau van bewijs is verlaagd 
voor:  
- De randomisatiemethode wordt 
niet beschreven 
- De wijze van toewijzing wordt niet 
beschreven (‘concealment of 
allocation’)  
- Het is niet duidelijk of de 
uitkomstbeoordelaars geblindeerd 
waren voor studiegroep 
- Deelnemers werden niet 
geanalyseerd in de groep waarin ze 
oorspronkelijk zijn ingedeeld 
(‘intention-to-treat’) 
- Inconsistentie 
 
Overige opmerkingen 
- Er wordt geen gebruik gemaakt 
van een genormeerde taaltest  
- Er was geen controlegroep met 
TOS die geen/een 
standaardbehandeling kreeg 
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Engelstalig 
wiskunde 

15,71 (4,22) 17,86 (2,92) 20,00 (5,27) 22,86 (6,39) 12,25 (10,36) 17,54 (7,88) 23,89 (11,91) 27,00 (14,77) 

Tweetalig 
wiskunde 

16,40 (4,97) 17,93 (5,06) 22,10 (7,37) 22,87 (7,61) 18,83 (20,02) 20,60 (13,96) 25,40 (17,66) 28,07 (18,54) 

Engelstalig 
woordenschat 

16,77 (4,75) 20,30 (6,58) 24,10 (7,26) 25,50 (8,70) 19,70 (19,37) 23,23 (12,48) 28,27 (14,67) 34,40 (19,48) 

Tweetalig 
woordenschat 

15,83 (4,58) 27,22 (7,33) 27,91 (8,99) 29,22 (8,79) 11,92 (11,75) 39,58 (20,26) 36,08 (18,84) 34,00 (19,18) 

Controle 21,52 (4,66) 25,17 (5,75) 27,38 (7,01) 26,20 (8,29) 22,55 (19,30) 36,55 (9,98) 46,17 (14,95) 49,24 (14,19) 

Engelse receptieve woordenschat Engelse expressieve woordenschat 
Engelstalig 
wiskunde 

13,29 (5,66) 15,00 (5,65) 18,36 (7,92) 22,18 (10,29) 4,36 (8,00) 10,57 (11,60) 17,32 (15,74) 23,71 (21,71) 

Tweetalig 
wiskunde 

13,10 (7,44) 15,60 (6,55) 16,47 (6,06) 21,87 (8,00) 2,23 (5,83) 8,20 (9,99) 12,90 (12,07) 20,60 (16,26) 

Engelstalig 
woordenschat 

12,23 (7,37) 20,63 (10,77) 22,67 (10,36) 24,17 (11,28) 2,20 (5,80) 24,80 (25,65) 25,60 (27,72) 31,50 (30,80) 

Tweetalig 
woordenschat 

13,43 (8,10) 23,48 (10,55) 27,64 (16,41) 28,17(11,34) 4,63 (10,29) 29,67 (25,14) 33,17 (27,00) 30,63 (30,97) 

Controle 16,21 (7,23) 19,90 (7,26) 26,14 (8,38) 31,83 (11,14) 10,76 (13,06) 22,24 (18,11) 33,59 (21,10) 45,00 (23,18) 
Conceptuele receptieve Conceptuele expressieve 

Engelstalig 
wiskunde 

23,46 (4,12) 26,82 (4,62) 28,18 (6,45) 32,46 (6,93) 5,50 (4,86) 13,50 (5,95) 18,82 (7,69) 21,50 (9,37) 

Tweetalig 
wiskunde 

23,63 (6,07) 26,13 (5,26) 29,00 (6,68) 32,93 (8,15) 6,77 (6,77) 14,23 (7,30) 16,83 (8,23) 20,30 (8,18) 

Engelstalig 
woordenschat 

23,43 (6,03) 30,13 (8,21) 33,10 (6,90) 34,17 (7,11) 6,07 (4,21) 22,60 (11,13) 23,47 (9,83) 26,03 (10,93) 

Tweetalig 
woordenschat 

23,74 (6,65) 36,52 (5,70) 36,00 (8,22) 36,83 (8,32) 6,88 (6,68) 29,42 (10,92) 29,33 (9,95) 25,63 (11,42) 

Controle 28,34 (4,17) 32,66 (5,71) 35,86 (6,23) 39,69 (3,64) 14,72 (9,26) 26,69 (5,43) 30,69 (6,53) 33,66 (5,00) 
* Tijdstip 1=baseline; Tijdstip 2-4=post-interventie testen (2 weken, en 4 en 8 maanden na afloop van de therapie). Scores op de receptieve en expressieve 
Spaanse en Engelse woordenschat zijn niet vergelijkbaar omdat expressieve scores op een 3-puntsschaal gemeten zijn en receptieve scores op een correct-
incorrect basis 
 
BESA: Bilingual English Spanish Assessment; DAS-II: Differential Abilities Scale II; K-ABC: Kaufman Assessment Battery for Children; SD: standaarddeviatie 
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Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  

Auteur 
Roberts MY 
 
Instituut 
Northwestern 
University, 
Evanston, Illinois 
 
Tijdschrift 
Pediatrics 
 
Jaar 
2015 
 
Land  
Verenigde 
Staten 

Doelstelling 
Het onderzoeken van de 
effecten op 
taaluitkomstmaten van 
een interventie gericht op 
ouders van kinderen met 
een risico op een 
persistente 
taalachterstand 
 
Studiedesign 
Gerandomiseerde, 
gecontroleerde studie 
 
Studieperiode 
Oktober 2009-Oktober 
2013 

Setting 
Tennessee Early Intervention System, lokale kinderartsen centra, en advertenties 
in de Nashville Parent 
 
Studiepopulatie 
Kinderen met een TOS (expressieve en/of receptieve taalproblemen) 
 
Inclusiecriteria 
- Leeftijd tussen 24 en 42 maanden 
- Expressieve en/of receptieve taalscore tenminste 1,33 SD beneden het 
normatief gemiddelde van 10 op de Bayley Scales of Infant and Toddler 
Development (3e editie) (geschaalde score ≤6) 
 
Exclusiecriteria 
- Intellectuele beperkingen 
- Gehoorverlies > 40dB 
- Een zware medische aandoening 
- Diagnose van autisme spectrumstoornis  
 
Steekproefgrootte 
N=97 gerandomiseerd; n=88 
 

Studiegroepen 
- Interventiegroep: enhanced milieu 
teaching (EMT) � interventie gericht 
op ouders (n=45) 
- Controlegroep: standaardzorg (n=52) 
 
Procedure 
- De interventiegroep kreeg individuele 
oudertraining waarin ze de EMT 
technieken werden geleerd in 28 
sessies door een logopedist 
- EMT is erop gericht om vroege 
taalverwerving te promoten in de 
dagelijkse interactie en bestaat uit 2 
componenten: instructie voor de 
ouder/verzorger en interventiesessies 
met het kind 

Uitkomsten* 
- Taaltestscore 
(taalbegrip):  
PLS-4 (auditief begrip); 
PPVT-4 (receptieve 
woordenschat) 
- Taaltestscore 
(taalproductie): PLS-4 
(expressieve 
communicatie); NDW; 
EOWPVT-3; MCDI 
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 5 
 

 
Resultaten Niveau van bewijs  
- Op receptieve taal, expressieve woordenschat (NDW) en receptieve woordenschat scoorde de interventiegroep 
significant beter dan de controlegroep 

 
Tabel. Taaluitkomsten voor interventie- en controlegroep (gemeten direct na afloop van de interventie) 

 Interventiegroep 
Gemiddelde (SD) 

Controlegroep 
Gemiddelde (SD) 

p 

Expressieve taal (PLS-4) 84,0 (13,9) 80,2 (12,0) 0,88 
Receptieve taal (PLS-4) 86,3 (19,4) 77,3 (20,4) 0,04 
Expressieve woordenschat (MCDI) 263,7 (172,6) 214,5 (146,3) 0,20 
Expressieve woordenschat (NDW)  54,9 (30,2) 38,0 (30,3) 0,01 
Expressieve woordenschat 
(EOWPVT-3) 

75,7 (16,3) 70,0 (17,7) 0,40 

Receptieve woordenschat (PPVT-4) 94,3 (13,6) 85,6 (16,7) 0,04 
 

Laag 
 
Het niveau van bewijs is verlaagd voor:  
- Er was geen sprake van een geblindeerde uitkomstmeting 
- Inconsistentie 
 
Overige opmerkingen 
- De werving is gedaan op basis van verschillende bronnen; het kan zijn dat de 
mensen die ervoor kozen deel te nemen meer gemotiveerd zijn dan de algemene 
populatie 
 
 
 
 
 

EOWPVT-3: Expressive One-Word Picture Vocabulary Test-3; MCDI: MacArthur Bates Communication Development Inventories; NDW: number of different word roots in a 20-minute play interaction; 
PLS-4: Preschool Language Scale, Fourth Edition; PPVT-4: Peabody Picture Vocabulary Test; SD: standaarddeviatie; TOS: taalontwikkelingsstoornis 
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Referentie Studiekarakteristieke
n 

Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  

Auteur 
Rvachew S 
 
Instituut 
McGill 
Universiteit 
 
Tijdschrift 
American 
Journal of 
Speech-
Language 
Pathology 
 
Jaar 
2015 
 
Land 
Canada 

Doelstelling 
Het onderzoeken van de 
relatieve effectiviteit van 
verschillende 
combinaties van 
interventies voor 
spraakproductie  
 

Studiedesign 
Gerandomiseerde studie  
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd 

Setting 
Kinderen werden verwezen door logopedisten in het Montréal 
kinderziekenhuis 
 
Studiepopulatie 
Kinderen met een TOS (fonologische problemen) 
 
Inclusiecriteria 
- Tussen de 4 jaar en vijf jaar en 11 maanden oud op de eerste dag 
van de interventie 
- Frans sprekend (tenminste 75% Franse exposure zoals 
gerapporteerd door de ouders) 
- Diagnose van primaire TOS volgens lokale standaard en criteria 
- Normaal gehoor zoals gedocumenteerd in medisch dossier 
- Intakeonderzoek bevestigt de aanwezigheid van een TOS aan de 
hand van de TFP: scores meer dan 2 SD beneden verwachte scores 
- Receptieve woordenschat en non-verbaal IQ passend bij leeftijd en 
normale orale structuur: score van tenminste 80 op de EVIP en de 
non-verbale subtest van de KBIT, en een structuurscore op de 
OSMSE passend bij leeftijd  
 
Exclusiecriteria 
- Secundaire TOS bij sensorineuraal gehoorverlies, 
hersenverlamming, gespleten gehemelte, algemene 
ontwikkelingsachterstand, of autismespectrumstoornis 
 
Steekproefgrootte 
N=72 gerandomiseerd; 5 kinderen begonnen niet aan de behandeling 
doordat ze therapie kregen aangeboden door publieke 
gezondheidszorg of vanwege ziekte (van de ouder/kind); N=65 
geanalyseerd 

Studiegroepen (intention-to-treat) 
- Groep 1: Output georiënteerde individuele interventie 
en oefenprogramma voor articulatie thuis (n=19) 
- Groep 2: Output georiënteerde individuele interventie 
en thuisprogramma voor dialogisch lezen (n=15) 
- Groep 3: Input georiënteerde individuele interventie en 
oefenprogramma voor articulatie thuis (n=18) 
- Groep 4: Input georiënteerde individuele interventie en 
thuisprogramma voor dialogisch lezen (n=20) 
- Groep 0 (niet gerandomiseerde controlegroep): 
kinderen met een TOS maar waarvan ouders niet op tijd 
toestemming gaven voor deelname aan de trial (n=10) 
- Groep T (niet gerandomiseerde controlegroep: 
kinderen zonder TOS (n=10) 
� groep 0 en groep T werden niet meegenomen in de 
statistische analyse  
 
Procedure/interventie 
- Groep 1 t/m 4 kregen een interventie waarin 
individuele logopedie werd gecombineerd met een 
groepstherapiecomponent en een gestructureerd 
thuisprogramma 
- Hoewel de combinaties van de verschillende 
benaderingen verschilden tussen de groepen, was de 
interventie in zijn geheel gericht op spraakproductie en 
fonologisch bewustzijn 
- De groepen kregen 12 wekelijkse sessies van 
logopedisten in opleiding, onder supervisie van 
gecertificeerde logopedisten.  
- Ouders werden in een groep getraind door een 
logopedist voor de implementatie van de 
thuisprogramma’s  
 

Uitkomsten* 
- Spraakproductie/ 
verstaanbaarheid: PCC 
(TFP) 
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 5 
 

 

Resultaten Niveau van bewijs  
- PCC veranderde met een gemiddelde van 0,44 (SD=2,05; 95% BI [–1,02, 1,90]) voor Groep 0, die geen behandeling kreeg. In Groep 1 was de gemiddelde 
verandering 12,07 (SD=6,72; 95% BI [8,73, 15,41]); in Group 2 7,04 (SD=7,58; 95% BI [2,45, 11,63]); in Groep 3 7,71 (SD=4,70; 95% BI [5,20, 10,21]) en in Groep 
4 7,28 (SD=5,10; 95% BI [4,74, 9,81]). Hoewel groep 1 t/m 4 er meer op vooruitgingen dan groep 0, bereikte geen van deze groepen het niveau van groep T 
- Er werden geen significante effecten gevonden voor individuele therapie (p=0,729) en het thuisprogramma (p=0,230) of de interactie tussen beide (0,687) op de 
PCC. De gecorrigeerde gemiddelde scores (gecorrigeerd voor leeftijd en PCC voor de behandeling) na afloop van de behandeling waren 79,64, 77,77, 79,32, en 
78,65 voor respectievelijk Groep 1, 2, 3, en 4 
 
Tabel. TFP PCC scores per groep (intake versus uitkomst; uitkomst gemeten 1 tot 2 weken na afloop van de behandeling) 

 Groep 0 Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 
 Gem SD Gem  SD Gem SD Gem SD Gem SD 

Laag 
 
Het niveau van bewijs is 
verlaagd voor:  
- Deelnemers werden niet 
geanalyseerd in de groep 
waarin ze oorspronkelijk zijn 
ingedeeld (‘intention-to-treat’) 
- Inconsistentie 
 
Overige opmerkingen 



Bijlage bij NVLF/Richtlijn Logopedie bij Taalontwikkelingsstoornissen        94 

 

TFP intake 70,68 12,78 77,27 8,59 65,74 16,73 71,86 9,59 70,06 11,78 
TFP uitkomst 71,12 13,24 84,34 7,16 72,78 15,97 79,57 10,19 77,33 11,64 

 

- Er werd gebruikgemaakt van 
een niet-gerandomiseerde 
controlegroep, wat kan 
hebben geleid tot vertekening 
 

BI: betrouwbaarheidsinterval; EVIP: Echelle de Vocabulaire en Image Peabody; Gem: gemiddelde; KBIT: Kaufman Brief Intelligence Test–tweede editie; OSMSE: Oral Speech Mechanism Screening 
Evaluation–derde editie; PCC: percentage correcte fonemen; SD: standaarddeviatie; TFP: Test Francophone de Phonologie; TOS: taalontwikkelingsstoornis 
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Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  

Auteur 
Smith-Lock KM 
 
Instituut 
Australian Research 
Council Centre of 
Excellence in 
Cognition and 
Its Disorders, 
Macquarie University 
 
Tijdschrift 
Language, Speech, 
and Hearing Services 
in Schools 
 
Jaar 
2015 
 
Land 
Australië  

Doelstelling 
Het vergelijken van de 
effectiviteit van twee 
grammaticale 
behandelingsprocedures voor 
kinderen met een TOS 
 

Studiedesign 
Dubbelblinde, gerandomiseerde 
studie  
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd  

Setting 
Taalontwikkelingscentra, gespecialiseerde scholen voor 
kinderen met taalproblemen in west-Australië  
 
Studiepopulatie 
5-jarige kinderen (gemiddelde leeftijd 61 maanden) met een 
TOS (niet verder gespecificeerd)  
 
Inclusiecriteria 
- Gediagnosticeerd met een TOS 
- Eentalig, standaard Australisch-Engels sprekend 
 
Exclusiecriteria 
Niet gerapporteerd 
 
Steekproefgrootte 
N=64 werden uitgenodigd voor deelname, N=45 gaven 
toestemming voor deelname; N=38 voldeden aan criteria, 
waarvan er 5 niet aanwezig waren bij een van de 
testmomenten en 2 het behandelingsprogramma niet 
afrondden  
 

Studiegroepen (intention-to-treat) 
- Grammatica therapie,’recasting’ benadering 
(n=17)* 
- Grammatica therapie, ‘cueing’ benadering 
(n=14)* 
* aantal geanalyseerde kinderen 
 
Procedure/interventie 
- Wekelijks een sessie van één uur voor 8 
weken lang op school, door leraar/logopedist 
- De twee studiegroepen verschilden alleen in 
hoe er werd omgegaan/gereageerd op fouten 
van de kinderen 
- Leraren werd gevraagd buiten de sessies 
hun schoolprogramma uit te voeren zoals ze 
dat normaal gesproken ook doen 

Uitkomsten* 
Taaltestscore (taalproductie): 
Grammar Elicitation Test 
 
* Relevant voor uitgangsvraag 5 
 

 

Resultaten Niveau van bewijs  
- Er werden geen significante verschillen gevonden tussen de groepen op baseline (test 1, p=0,23 en test 2, p=0,53) 
- De ‘cueing’ groep boekte significant meer vooruitgang gedurende de behandelingsperiode (significant verschil tussen de groepen voor de verandering in 
scores tussen test 2 en test 3, na controleren voor het effect van de score op test 2 (p=0,047)) 
- Er werd geen significant verschil gevonden tussen de groepen in het behouden van de effecten 8 weken na de therapie (p=0,83) 
 

Tabel. Gemiddelde scores (SD) op Grammar Elicitation Test  
Groep Test 1* Test 2* Test 3* Test 4* Verandering tussen 

test 1 en 2 
Verandering tussen 
test 2 en 3 

Verandering tussen 
test 3 en 4 

Recasting 9,88 (6,98) 13,24 (6,59 18,59 (9,3) 18,47 (8,42) 3,35 (4,96) 5,35 (6,8) −0,12 (7,56) 
Cueing 6,71 (7,39) 11,57 (8,08) 22,79 (6,9) 17,93 (9,37) 4,86 (6,39) 11,21 (7,94) −4,86 (8,72) 

* Test 1 en 2 waren baseline metingen. Behandeling vond plaats tussen tests 2 en 3. Test 3 meet onmiddellijke post-therapie vaardigheden en test 4 meet 
post-therapie vaardigheden 8 weken na de therapie.  

Zeer laag 
 
Het niveau van bewijs is verlaagd voor:  
- De randomisatiemethode wordt niet beschreven 
- De wijze van toewijzing wordt niet beschreven 
(‘concealment of allocation’) 
- Deelnemers werden niet geanalyseerd in de 
groep waarin ze oorspronkelijk zijn ingedeeld 
(‘intention-to-treat’) 
- Inconsistentie 
- Imprecisie  
 
Overige opmerkingen 
-  Er was geen controlegroep die geen/een 
standaardbehandeling kreeg 
 

SD: standaarddeviatie; TOS: taalontwikkelingsstoornis 
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Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  

Auteur 
Starling J 
 
Instituut 
Universiteit 
van Sydney 
 
Tijdschrift 
Language, 
Speech, and 
Hearing 
Services in 
Schools 
 
Jaar 
2012 
 
Land  
Australië  

Doelstelling 
Het onderzoeken van de 
effectiviteit van een 
samenwerkingsinterventie 
waarbij een logopedist 
reguliere middelbare 
schoolleraren trainden om 
hun mondelinge en 
schriftelijke instructies aan te 
passen 
 
Studiedesign 
Gerandomiseerde, 
gecontroleerde studie 
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd 

Setting 
Twee grote, stedelijke, co-educatieve openbare middelbare scholen in 
Sydney 
 
Studiepopulatie 
Alle leraren op beide scholen die tenminste één leerling in hun klas hadden 
met een TOS werden uitgenodigd voor deelname aan de studie. De leraren 
werd gevraagd een cohort samen te stellen van leerlingen met (een 
vermoeden van) een TOS (niet verder gespecificeerd)  
 

Inclusiecriteria 
Voor de leerlingen met TOS: 
- Afwezigheid van zintuiglijke problemen of ontwikkelingsstoornis - Testscore wijzend op specifieke (verbale score ≤85, 1 SD beneden de norm; non-verbale score ≥85) of non-specifieke TOS (verbale score ≤1 SD beneden de norm; non-verbale score tussen 1 en 2 SD beneden de norm, standaardscore 70–85)*  
 
* Verbale taalscreening bestond uit vijf subtesten van de CASL; non-
verbale vaardigheden werden getest aan de hand van de TONI-3 
 
Exclusiecriteria 
- Engels als tweede taal (fase 1 of 2) 
 
Steekproefgrootte 
N=17 leraren gaven aanvankelijk aan te willen deelnemen; n=4 trokken zich 
terug voor het begin van de studie, dus het uiteindelijke cohort bestond uit 
n=13 leraren. N=47 leerlingen werden gescreend en n=43 voldeden aan de 
inclusiecriteria.  
 

Studiegroepen (intention-to-treat) 
- Interventiegroep: lerarentraining (n=7 
leraren en n=21 leerlingen) 
- Controlegroep: wachtlijst (n=6 leraren en 
n=22 leerlingen) 
 
Procedure/interventie 
- In de interventiegroep werden docenten 
getraind door een logopedist met als 
trainingstechnieken: geschreven taal, 
mondelinge taal, informatieverwerking en 
directe woordenschat aanwijzingen 
- De training bestond uit 50 minuten 
durende  bijeenkomsten die eens in de 
week buiten de klas werden gehouden (10 
bijeenkomsten in totaal) 
- De controlegroep kreeg de interventie na 
afloop van de interventieperiode (10 
weken) 

Uitkomsten* 
- Taaltestscore 
(taalbegrip): subtest 
van de WIAT-II 
(begrijpend luisteren) 
- Taaltestscore 
(taalproductie): 
subtesten van de 
WIAT-II (schriftelijke 
uitdrukkingsvaardighe
den en mondelinge 
uitdrukkingsvaardighe
den) 
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 5 
 

 
Resultaten Niveau van bewijs  
- WIAT-II, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden: er was een significante tijd x groep interactie (p=0,002), wat er op wijst dat de leerlingen van wie de 
leraren de training hadden gevolgd significant verbeterden in de tijd tussen voor en na de interventie, vergeleken met leerlingen van wie de leraren de 
training niet hadden gevolgd 
- WIAT-II, begrijpend luisteren: er was een significante tijd x groep interactie (p=0,033), wat er op wijst dat de leerlingen van wie de leraren de training 
hadden gevolgd significant verbeterden in de tijd tussen voor en na de interventie, vergeleken met leerlingen van wie de leraren de training niet hadden 
gevolgd 
-WIAT-II, mondelinge uitdrukkingsvaardigheden: er werd geen significante tijd x groep interactie gevonden (p=0,429) 
-WIAT-II, begrijpend lezen: er werd geen significante tijd x groep interactie gevonden (p=0,833) 
 
- Twaalf weken na afloop van de interventie werd de interventiegroep opnieuw getest. Er werden geen significante verschillen gevonden (na de test versus 
follow-up) voor begrijpend lezen (gem na interventie=80,62, SD=5,5; gem tijdens follow-up=80,1, SD=6,2, p=0,660), begrijpend luisteren (gem na de 
interventie=82,4, SD=14,5; gem tijdens follow-up=82,4, SD=12,8, p=1,00), mondelinge uitdrukkingsvaardigheden (gem na de interventie=87,48, SD=10,0; 

Laag 
 
Het niveau van bewijs is verlaagd voor:  
- Inconsistentie 
- Imprecisie 
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gem tijdens follow-up=87,8, SD=8,6, p=0,833) en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden (gem na de interventie=92,2, SD=12,9; gem tijdens follow-
up=92,5, SD=13,0, p=0,908) 
 

CASL: Comprehensive Assessment of Spoken Language; gem: gemiddelde; SD: standaarddeviatie; TONI-3: Test of Nonverbal Intelligence-3; TOS: taalontwikkelingsstoornis; WIAT-II: Wechsler 
Individual Achievement Test-II 
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Referentie Studiekarakteristieke
n 

Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  

Auteur 
Thordardottir E 
 
Instituut 
McGill 
University 
 
Tijdschrift 
Journal of 
Speech, 
Language, and 
Hearing 
Research  
 
Jaar 
2015 
 
Land 
Canada 

Doelstelling 
Het onderzoeken van de 
klinische effectiviteit van 
een eentalige versus 
een tweetalige 
taalinterventie 
 
Studiedesign 
Gerandomiseerde, 
gecontroleerde studie 
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd 

Setting 
Logopedie afdelingen van twee grote ziekenhuizen in Montreal, een 
rehabilitatiecentrum met taalinterventies voor kinderen en Franse openbare 
scholen (met name scholen met hoge aantallen immigranten) 
 
Studiepopulatie 
Tweetalige kinderen met primaire TOS (niet verder gespecificeerd) die een 
minderheidstaal spreken als eerste taal en Frans als tweede taal 
 
Inclusiecriteria 
- Primaire TOS, vastgesteld door een logopedist in een klinische- of 
schoolsetting  
- Een minderheidstaal als moedertaal 
- Tenminste zes maanden regelmatige blootstelling aan Frans, zoals in een 
kinderdagverblijf 
 
Exclusiecriteria 
Niet gerapporteerd 
 
Steekproefgrootte 
N=45 kwamen in aanmerking voor de studie, waarvan er n=6 niet aan de 
inclusiecriteria voldeden; met n=5 kon geen contact meer worden gekregen. 
N=34 voldeden aan de inclusiecriteria; N=29 rondden de studie af 
 

Studiegroepen (intention-to-treat) 
- Eentalige interventiegroep (n=11)* 
- Tweetalige interventiegroep (n=9)*  
- Controlegroep: uitgestelde behandeling 
(n=9)* 
* aantal geanalyseerde kinderen  
 
Procedure/interventie 
- Kinderen in de interventiegroepen volgden 
16 wekelijkse individuele  behandelsessies 
van 50 minuten, gegeven door logopedisten 
- De sessies waren gericht op woordenschat 
een syntactische vaardigheden in alleen 
Frans of tweetalig, in samenwerking met de 
ouders 
- Kinderen in de controlegroep kregen tijdens 
de 16-weekse interventieperiode geen 
behandeling; na afloop hiervan mochten de 
ouders kiezen tussen de eentalige of 
tweetalige interventie  

Uitkomsten* 
- Algemene 
taalvaardigheid/MLU: 
taalsample 
- Taaltestscore 
(taalbegrip): EVIP; RDLS  
- Taaltestscore 
(taalproductie): EOWPVT;  
experimentele taken voor 
woordenschat en verhaal 
navertellen (‘probes’) 
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 5 
 

 

Resultaten Niveau van bewijs  
- Voorafgaand aan de interventie werden er geen significante verschillen gevonden tussen de drie groepen op de receptieve woordenschat ‘probe’ (p=0,355). Er 
werd een significant verschil gevonden tussen de groepen in de pre-post verschilscores (p=0,000). De controlegroep had een significant lagere verschilscore 
dan zowel de eentalige als tweetalige groep (p=0,000 en 0,003). De eentalige en tweetalige groep verschilden niet significant van elkaar (p=0,263) 
- Voorafgaand aan de interventie scoorde de controlegroep significant hoger dan de eentalige groep op de expressieve woordenschat ‘probe’ (p=0,034). Er 
werd een significant verschil gevonden tussen de groepen in de pre-post verschilscores (p=0,000). Ook hier verschilde de controlegroep significant van de twee 
interventiegroepen (p=0,000 en p=0,001), maar de twee interventiegroepen niet van elkaar (p=0,203) 
- Voor de verhaal navertellen ‘probes’ werden geen verschillen gevonden tussen de groepen voorafgaand aan de interventie (p=0,230). Er werden geen 
significante effecten gevonden in de pre-post verschilscores 
- De twee interventiegroepen werden een derde keer getest (twee maanden na afloop van de behandeling). Voor de verhaal navertellen ‘probes’ benaderde de 
groep x tijd interactie significantie (p=0,055): de vooruitgang tussen voor de interventie en twee maanden na afloop van de interventie was iets groter voor de 
tweetalige groep (41,9% tot 74,1%) dan voor de eentalige groep (53,1% tot 67,6%)  
- Er werden op de taaltesten geen significante verschillen gevonden tussen de drie groepen.  
- Er werden geen significante verschillen gevonden tussen de groepen voor zowel MLUw in het Frans (p=0,517) als de eerste taal (p=0,079) (er waren 
resultaten voor en na de behandeling voor 21 kinderen, 8 in de eentalige groep, 8 in de tweetalige groep en 5 in de controlegroep).  
 
Tabel. Gemiddelde scores (SD)* op gestandaardiseerde taaltesten voor en na de behandeling, van de drie studiegroepen 

 Voor de behandeling Na de behandeling 
EVIP ruwe score (receptieve woordenschat) 
Eentalig  14,0 (5,8) 20,18 (9,5) 
Tweetalig 15,2 (5,5) 19,3 (11,0) 

Zeer laag 
 
Het niveau van bewijs is 
verlaagd voor:  
- Deelnemers werden niet 
geanalyseerd in de groep waarin 
ze oorspronkelijk zijn ingedeeld 
(‘intention-to-treat’) 
- Inconsistentie 
- Imprecisie 
 
Overige opmerkingen 
-  
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Controle 15,4 (9,4) 21,4 (13,7) 
EOWPVT ruwe score (expressieve woordenschat) 
Eentalig  6,1 (4,0) 11,1 (5,8) 
Tweetalig 6,3 (3,1) 9,7 (4,0) 
Controle 12,0 (6,1) 12,9 (9,3) 
RDLS ruwe score (receptieve taal) 
Eentalig  22,4 (11,4) 38,7 (10,1) 
Tweetalig 29,8 (10,8) 43,3 (8,3) 
Controle 27,45 (13,9) 36,0 (11,0) 

*Pallas neemt aan dat het om gemiddelden (SD) gaat; dit wordt niet expliciet aangegeven in het artikel 
 
EOWPVT: Expressive One Word Picture Vocabulary Test; EVIP: échelle de vocabulaire en images Peabody; MLUw: gemiddelde uitingslengte in woorden (mean length of utterance); RDLS: 
Reynell Developmental Language Scale; SD: standaarddeviatie; TOS: taalontwikkelingsstoornis 
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Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  

Auteur 
To CKS 
 
Instituut 
Universiteit van 
Hong Kong  
 
Tijdschrift 
Journal of Speech, 
Language, and 
Hearing Research 
 
Jaar 
2015 
 
Land  
China 

Doelstelling 
Het onderzoeken van 
de effectiviteit van een 
‘sentence-combining’ 
(SC) en ‘narrative-
based’ (NAR) 
intervention   
 
Studiedesign 
Gerandomiseerde 
studie  
 
Studieperiode 
Januari-juli 2012 

Setting 
Zes reguliere scholen in Hong Kong 
 
Studiepopulatie 
Kantonees sprekende, schoolgaande kinderen met een milde tot matige 
TOS (niet verder gespecificeerd)   
 
Inclusiecriteria 
- Tussen de 6 en 12 jaar oud 
- Verwezen door logopedisten, leraren, of ouders met milde tot matige 
taalproblemen 
- Scoort meer dan 1,25 SD beneden het gemiddelde op de grammatica 
subtest en de narratieve subtest van de HKCOLAS 
- Geen tekenen of geschiedenis van neurologisch disfunctioneren, socio-
emotionele problemen of gehoorproblemen zoals blijkt uit het 
schooldossier 
- Gaat naar reguliere school in Hong Kong 
- Spreekt Kantonees als eerste taal 
 
Exclusiecriteria 
Niet gerapporteerd 
 
Steekproefgrootte 
N=68 kinderen werden geworven; n=16 voldeden niet aan de 
inclusiecriteria. N=52 werden geïncludeerd in de studie 
 

Studiegroepen (intention-to-treat) 
- NAR groep: syntax interventie gebaseerd 
op narratieven (n=26) 
- SC groep: syntax interventie gebaseerd op 
zinnencombinaties (n=26) 
 
Procedure/interventie 
- NAR groep: gebruik van verhalen als 
medium om het gebruik van verschillende 
syntactische structuren in narratieve 
contexten te vergroten; SC groep: 
voornamelijk zinsopbouwtaken in de vorm 
van een vraag-antwoord taak 
- Directe en individuele behandeling door 
schoollogopedist 
- 8 sessies van 35 minuten één keer in de 2 
weken voor 4 maanden lang 

Uitkomsten* 
- Algemene 
taalvaardigheid/MLU: 
verschillende subtesten 
van de HKCOLAS 
- Taaltestscore 
(taalproductie): 
verschillende subtesten 
van de HKCOLAS 
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 5 
 

 
Resultaten Niveau van bewijs  
- 7 kinderen kregen geen behandeling omdat een van de logopedisten ontslag nam (hier zijn alleen de resultaten van de intention-to-treat analyse weergegeven)  
- Voor de start van de behandeling waren er geen significante verschillen tussen de groepen 
- Er werden geen effecten van studiegroep gevonden (alle ps>0,05) na correctie voor de initiële scores 

 
Tabel. Gemiddelde scores (SD) voor en na de behandeling per studiegroep en het effect van tijd 

Domein Studiegroep Voor de behandeling Na de behandeling p 
Grammatica NAR −1,85 (1,20) −1,04 (1,13) <0,001 

SC −2,23 (1,56) −1,59 (1,20)  

Narratief (syntactische 
complexiteit) 

NAR −1,27 (1,00) −0,59 (1,10) <0,001 

SC −1,80 (1,12) −1,00 (1,05  

Narratief (refereren) NAR −1,31 (1,23) −1,02 (1,29) 0,12 

SC −1,46 (1,36) −1,20 (1,46)  

Narratief (semantisch) NAR −1,12 (1,06) −0,91 (1,17) 0,04 

SC −1,19 (1,09) −0,96 (1,22)  

Matig 
 
Het niveau van bewijs is 
verlaagd voor:  
- Inconsistentie 
 
Overige opmerkingen 
- Er was geen controlegroep 
die geen/een 
standaardbehandeling kreeg  
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Narratief (verbinden) NAR −1,05 (0,76) −0,67 (0,89) 0,168 

SC −0,91 (0,85) −0,92 (1,08)  

Lexicaal-semantisch NAR −1,51 (0,90) −1,26 (0,82) 0,06 

SC −1,62 (1,00) −1,49 (0,87)  

Expressieve woordenschat NAR −1,95 (1,18) −1,33 (1,03) 0,001 

SC −1,87 (1,36) −1,60 (1,36)  

Woorddefinitie NAR −0,92 (1,10) −1,18 (1,08) 0,79 

SC −1,05 (0,90) −0,71 (1,13)  

Tekstueel begrip  NAR −0,80 (0,82) −0,62 (0,82) 0,23 

SC −0,99 (1,14) −0,83 (1,03)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HKCOLAS: Hong Kong Cantonese Oral Language Assessment Scale; NAR: narrative-based; SC: sentence-combining; SD: standaarddeviatie; TOS: taalontwikkelingsstoornis 
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Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  

Auteur 
Tyler AA 
 
Instituut 
Universiteit van 
Nevada 
 
Tijdschrift 
Journal of 
Speech, 
Language, and 
Hearing 
Research 
 
Jaar 
2003 
 
Land  
Verenigde 
Staten 

Doelstelling 
Het onderzoeken van 
fonologische en 
morfosyntactische 
verandering in kinderen 
met een TOS, 
gebruikmakend van 
verschillende strategieën  
 
Studiedesign 
Gerandomiseerde, 
gecontroleerde studie 
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd 

Setting 

Washoe County School District, Reno 

 
Studiepopulatie 
- Kinderen tussen de 3 jaar en 5 jaar en 11 maanden, met een TOS (met 
name expressieve taalproblemen) die logopedie kregen of hiervoor op een 
wachtlijst geplaatst waren (controlegroep) 
 
Inclusiecriteria 
- Expressieve taalscores van tenminste 1 SD beneden het gemiddelde op de 
PLS-3 of de CELF-P, of MLU in morfemen meer dan 1,5 SD beneden het 
gemiddelde gebaseerd op normatieve data van Keadholm en Miller (1993) 
- Spraakprestatie tenminste 1 SD beneden het gemiddelde op de BBTOP 
- Non-verbaal cognitief functioneren binnen 1,5 SD van het gemiddelde op de 
CMMS 
- Normaal gehoor, zoals vastgesteld door zuivere toon screening 
- Normaal oraal-motorisch functioneren 
- Neurologische-, gedrags-, en motorische vaardigheden binnen normale 
grenzen 
 
Exclusiecriteria 
Niet gerapporteerd 
 
Steekproefgrootte 
N=47 
 

Studiegroepen (intention-to-treat) 
- Groep a: 12 weken fonologische 
interventie gevolgd door 12 weken 
interventie gericht op morfosyntaxis 
(n=10)  
- Groep b: 12 weken interventie gericht 
op morfosyntaxis gevolgd door 12 
weken een fonologische interventie 
(n=10) 
- Groep c: fonologie en morfosyntaxis 
wisselend per week (n=11) 
- Groep d: fonologie en morfosyntaxis 
tijdens iedere sessie (n=9) 
- Controlegroep: geen interventie (n=7) 
 
Procedure/interventie 
Alle interventiegroepen volgden 24 
weken lang twee sessies per week, één 
individuele sessie van 30 minuten en 
één groepssessie van 45 minuten door 
afstudeerstudenten logopedie 

Uitkomsten* 
- Spraakproductie/ 
verstaanbaarheid: 
samengestelde score 
(TGC) op de BBTOP 
(score voor fonologie); 
- Taaltestscore 
(taalproductie): FMC 
(taalsample) 
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 5 
 

 
Resultaten Niveau van bewijs  
Morfosyntactische verandering 
- Na 12 weken werd er (na correctie voor de baseline scores) een significant verschil gevonden tussen de vijf groepen in morfosyntactische verandering 
(p=0,015). De morfosyntactische verandering in groep b en groep c was groter dan in de controlegroep (respectievelijk p=0,037 en p=0,003) 
- Na 24 weken werd een significant verschil gevonden tussen de vijf groepen in morfosyntactische verandering (p=0,013). Van de vier interventiegroepen liet 
groep c de grootste verandering zien in vergelijking met groep a (p=0,0018), groep b (p=0,026) en groep d (p=0,02). Groep a, b en d verschilden niet 
significant van elkaar  
 
Fonologische verandering 
- Na 12 weken werd er (na correctie voor de baseline scores) geen significant hoofdeffect gevonden voor groep (p=0,25). In opvolgende analyses werd in drie 
van de vier interventiegroepen een significant grotere fonologische verandering gevonden dan in de controlegroep, groep b: p=0,05; groep c: p=0,03, groep d: 
p=0,01. Het verschil tussen groep a en de controlegroep was niet significant (p=0,06) 
- Na 24 weken werden er geen significante verschillen gevonden tussen de vier interventiegroepen (p=0,95) 
 
Tabel. Gemiddelden (SD) in percentage verandering in morfosyntaxis (FMC) en fonologie (TGC) tussen taalsample 1 en 2 (na 12 weken) en tussen taalsample 
1 en 3 (na 24 weken) 

 Voor de interventie Na 12 weken Na 24 weken  
 Gem SD Gem  SD Gem  SD 
FMC 

Groep a 46,9 24,9 14,4 14,2 18,1 20,8 

Zeer laag 
 
Het niveau van bewijs is verlaagd 
voor:  
- De randomisatiemethode wordt 
niet beschreven 
- De wijze van toewijzing wordt niet 
beschreven (‘concealment of 
allocation’) 
- Inconsistentie 
- Imprecisie 
 
Overige opmerkingen 
- Geen random selectie van de 
controlegroep: kinderen die op de 
wachtlijst waren geplaatst werden 12 
weken na de baselinemeting 
opnieuw benaderd. Als het kind nog 
geen logopedie kreeg werd de 
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Groep b 37,7 26,6 6,2 14,8 11,1 17,0 
Groep c 43,8 17,9 23,0 20,4 34,1 18,4 
Groep d 31,2 27,4 8,5 12,4 19,2 13,8 
Controlegroep 49,9 17,0 –0,07 12,2 n.v.t.*  
TGC 

Groep a 25,5 11,82 19,3 15,1 35,4 30,2 
Groep b 28,9 23,2 18,7 22,4 35,5 29,5 
Groep c 29,6 18,0 21,2 23,8 29,7 18,1 
Groep d 22,8 22,3 26,5 22,5 36,7 19,9 
Controlegroep 25,0 12,8 3,3 7,1 n.v.t.  

* Geen dataverzameling na 24 weken 
 

ouders gevraagd of de data van de 
eerste meting, en die na 12 weken, 
gebruikt mocht worden voor deze 
studie 

BBTOP: Bankson-Bernthal Test of Phonology; CELF-P: Clinical Evaluation of Language Fundamentals-Preschool; CMMS: Columbia Mental Maturity Scale; FMC: finite morpheme composite; Gem: 
gemiddelde; PLS-3: Preschool Language Scale–3; TGC: Target Generalization Composite; TOS: taalontwikkelingsstoornis 
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Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  

Auteur 
Van Balkom H 
 
Instituut 
Radboud 
Universiteit 
Nijmegen en 
Koninklijke 
Kentalis  
 
Tijdschrift 
Child Language 
Teaching and 
Therapy 
 
Jaar 
2010 
 
Land  
Nederland 

Doelstelling 
Het evalueren van de 
effectiviteit van het Parent-
based Video Home Training 
(PVHT) programma  
 
Studiedesign 
Gerandomiseerde, 
gecontroleerde studie  
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd  

Setting 

Spraak- en gehoorcentrum 
 
Studiepopulatie 
Kinderen tussen de 2,02 en 3,01 jaar oud met een TOS (expressieve 
taalproblemen), die niet eerder behandeld waren. Bij de start van de 
studie hadden alle kinderen een taalproductieachterstand van tenminste 
10 maanden en een taalbegripsachterstand van 4 tot 6 maanden, in 
vergelijking met normaal. 
 
Inclusiecriteria 
- Gediagnosticeerd met een TOS  
- Langzame expressieve taalontwikkeling 
- Normaal gehoor, motorische en non-verbale cognitieve vaardigheden 
 
Exclusiecriteria 
Niet gerapporteerd 
 
Steekproefgrootte 
N=22 
 

Studiegroepen (intention-to-treat) 
- Interventiegroep: PVHT, interventie 
gericht op ouders (n=11)  
- Controlegroep: Direct Child Ianguage 
Intervention (DCI) (n=11) 
 
Procedure/interventie 
- Moeders in de PVHT groep namen 
deel aan een video-thuisprogramma 
en kregen 13 weken lang training met 
6 tweewekelijkse huisbezoeken van 90 
minuten elk 
- De kinderen in de DCI groep kregen 
individuele logopedie gericht op 
taalgebruik, fonologisch bewustzijn, 
woordenschat en grammatica; 12 
weken lang sessies van 45 minuten in 
spraak- en gehoorcentrum 

Uitkomsten* 
- Algemene 
taalvaardigheid/MLU: 
video van conversatie 
tussen moeder en kind 
- Taaltestscore 
(taalbegrip): RLDS 
- Taaltestscore 
(taalproductie): 
GRAMAT 
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 5 
 

 
Resultaten Niveau van bewijs  
- Alleen op grammaticaliteit werd op T3 een significant verschil gevonden tussen de PVHT en DCI groep 
 
Tabel. Vergelijking tussen PVHT en DCI groep op tijdstip 1, 2, en 3* 

 PVHT DCI  
Tijdstip n Gem  SD n Gem SD p 
MLU (GRAMAT) 
T1 8 2,1 0,39 10 2,3 0,84 0,754 
T2 9 2,4 0,76 11 2,5 0,76 0,819 
T3 10 2,9 0,86 11 2,9 0,89 0,915 
Taalbegrip (RLDS) 
T1 10 7,8 2,2 11 8,6 1,44 0,290 
T2 10 7,7 2,3 11 7,8 0,98 0,912 
T3 10 9,2 3,5 11 8,0 1,34 0,542 
Grammaticaliteit (syntax en morfologie) in proporties (GRAMAT) 
T1 8 0,48 0,10 10 0,49 0,06 0,894 
T2 9 0,53 0,09 11 0,50 0,03 0,675 
T3 10 0,58 0,08 11 0,51 0,03 0,015 

* Tijdstip 1: voor de behandeling, tijdstip 2: na de behandeling; tijdstip 3: 3 maanden na afloop van de interventie    
 

Zeer laag 
 
Het niveau van bewijs is verlaagd 
voor:  
- De randomisatiemethode wordt 
niet beschreven 
- Het is niet duidelijk of er sprake 
was van een geblindeerde 
uitkomstmeting 
- Deelnemers werden niet 
geanalyseerd in de groep waarin ze 
oorspronkelijk zijn ingedeeld 
(‘intention-to-treat’) 
- Inconsistentie 
- Imprecisie 
 
Overige opmerkingen 
- 

Gem: gemiddelde; GRAMAT: Grammaticale Analyse van Taalontwikkelingsstoornissen; MLU: gemiddelde uitingslengte (mean length of utterance); PVHT: Parent-based intervention programme 
involving Video Home Training; RLDS: Reynell Language Development Scales; SD: standaarddeviatie; TOS: taalontwikkelingsstoornis 
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Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  

Auteur 
Van Kleeck A 
 
Instituut 
Universiteit van 
Texas 
 
Tijdschrift 
American Journal 
of Speech-
Language 
Pathology 
 
Jaar 
2006 
 
Land 
Verenigde Staten  

Doelstelling 
Onderzoeken of een 8-weekse 
interventie met één-op-één 
gezamenlijk boeklezen de 
letter- en inferentiële 
taalvaardigheden van 
kinderen met TOS kan 
verbeteren  
 
Studiedesign 
Gerandomiseerde, 
gecontroleerde studie  
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd 

Setting 
‘Head Start’ voorschoolse programma’s in één noordelijke en één 
zuidelijke staat van Amerika 
 
Studiepopulatie 
Kinderen met een TOS (niet verder gespecificeerd) die deelnamen aan 
de Head Start programma’s met een gemiddelde leeftijd van 4,2 jaar 
(range 3,10-5 jaar). Een groot deel (73%) van de kinderen was 
Afrikaans-Amerikaans   
 
Inclusiecriteria 
- Score van tenminste 1,5 SD beneden het gemiddelde op de SPELT-II 
- Score boven de 70 op de CMMS 
- Alleen Engels sprekend 
 
Exclusiecriteria 
Niet gerapporteerd 
 
Steekproefgrootte 
N=30 
 

Studiegroepen (intention-to-treat) 
- Interventiegroep: gezamenlijk boeklezen 
interventie (n=15) 
- Controlegroep: geen interventie (n=15) 
 
Procedure/interventie 
- Kinderen in de interventiegroep 
participeerden individueel in gezamenlijk 
boeklezen sessies met 
onderzoeksassistenten en kregen directe en 
gevolgtrekking vragen over de boeken 
- 2 keer per week een sessie van 15 
minuten voor 8 weken lang 
- Gedurende de studie ging de logopedie 
die kinderen in beide groepen kregen vanuit 
het Head Start programma door 
 
 

Uitkomsten* 
- Taaltestscore 
(taalbegrip): PPVT-III 
(formulier A als pre-test 
en formulier B als post-
test); PLAI (letterlijke 
taalvaardigheden: ruwe 
scores voor level I en II 
gecombineerd; 
inferentiële vaardigheden: 
ruwe scores voor level III 
en IV gecombineerd) 
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 5 
 

 
Resultaten Niveau van bewijs 
- De PPVT-III standaardscores voor de kinderen in de interventiegroep stegen van een pre-test gemiddelde van 
80,07 (SD=13,49) tot een post-test gemiddelde van 90,93 (SD=10,99). De standaardscores van de kinderen in de 
controlegroep bleven relatief stabiel: pre-test gemiddelde van 74,53 (SD=12,61) en een post-test gemiddelde van 
74,07 (SD=12,93).  
- Er waren geen significante verschillen tussen de groepen op de pre-test scores op formulier A van de PPVT-III 
(p=0,26). Kinderen in de interventiegroep lieten tussen pre- en post-test meer vooruitgang zien dan de kinderen in de 
controlegroep (significante groep x tijd interactie, p=0,01) 
- De gemiddelde ruwe score voor letterlijke taalvaardigheden op de PLAI van de interventiegroep steeg van 53,6 
(SD=8,54) op de pre-test naar 60,2 (SD=8,54) op de post-test; voor de controlegroep was dit 46,2 (SD=10,52) op de 
pre-test en 48,33 (SD=11,07) op de post-test. De pre-test PLAI scores van de interventie- en controlegroep waren 
niet gelijk (de interventiegroep scoorde hoger). Wanneer er gecorrigeerd werd voor deze verschillen, lieten kinderen 
in de interventiegroep tussen pre-test en posttest meer vooruitgang zien dan kinderen in de controlegroep 
(significante groep x tijd interactie, p=0,03) 
- De gemiddelde ruwe score voor inferentiële taal op de PLAI steeg in de interventiegroep van 21,6 (SD=11,26) op 
de pre-test naar 31,47 (SD=11,04) op de post-test. Voor de controlegroep was dit 14,47 (SD=10,52) op de pre-test 
en 19,27 (SD=14,5) op de post-test. Er waren geen significante verschillen tussen de groepen op de pre-test. 
Kinderen in de interventiegroep lieten tussen pre- en post-test meer vooruitgang zien dan kinderen in de 
controlegroep (significante groep interactie, p=0,03) 

Zeer laag 
 
Het niveau van bewijs is verlaagd voor:  
- De randomisatiemethode wordt niet beschreven 
- De wijze van toewijzing wordt niet beschreven (‘concealment of allocation’) 
- Er was geen sprake van een geblindeerde uitkomstmeting 
- Het is niet duidelijk of deelnemers werden geanalyseerd in de groep waarin 
ze oorspronkelijk zijn ingedeeld (‘intention-to-treat’) 
- Inconsistentie 
- Imprecisie 
 
Overige opmerkingen 
- Korte follow-up: resultaten werden alleen direct na de interventie gemeten 
- De kinderen in de controlegroep kregen helemaal geen gezamenlijk 
boeklezen interventie. Hierdoor is het mogelijk dat de grotere vooruitgang 
van de interventiegroep veroorzaakt wordt door het samen met een 
volwassene lezen, en niet door de gevolgtrekking vragen en (bevestigende) 
antwoorden 
 

CMMS: Columbia Mental Maturity Scale; PLAI: Preschool Language Assessment Instrument; PPVT-III: Peabody Picture Vocabulary Test-III; SD: standaarddeviatie; SPELT-II: Structured 
Photographic Expressive Language Test-II; TOS: taalontwikkelingsstoornis 
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Referentie Studiekarakteristieke
n 

Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  

Auteur 
Wake M 
 
Instituut 
Centre for 
Community Child 
Health, Royal 
Children’s 
Hospital 
 
Tijdschrift 
Pediatrics 
 
Jaar 
2013; 2015 
 
Land 
Australië  

Doelstelling 
Het rapporteren van de 
uitkomsten van de 
‘Language for Learning’ 
interventie  
 

Studiedesign 
Gerandomiseerde, 
gecontroleerde studie 
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd* 
 
*In Wake, 2013 worden 
de uitkomsten na 1 jaar 
gerapporteerd; in Wake, 
2015 de uitkomsten na 
2 jaar 
 

Setting 
Acht gemeenten in/rondom gebied van Melbourne; deelnemers werden 
geworven van twee eerdere studies, ‘Let’s Learn Language’ en ‘Let’s Read’  
 
Studiepopulatie 
Vierjarige kinderen met een TOS (expressieve en/of receptieve taalproblemen) 
 
Inclusiecriteria 
- Expressieve en/of receptieve taalscores 1,25 SD beneden het normatieve 
gemiddelde van 100 op de CELF-P2 
 
Exclusiecriteria 
- Verstandelijke handicap  
- Een zware medische aandoening 
- Gehoorverlies van >40 dB in het betere oor 
- Autismespectrumstoornis 
- Ouders waarvan het Engels ontoereikend is voor het invullen van een 
schriftelijke vragenlijst 
 
Steekproefgrootte 
N=1,661 kwamen in aanmerking voor deelname aan de studie; n=1,464 werden 
getest op baseline en van de n=266 met een lage taalscore, begonnen er n=200 
aan de studie. In totaal werden er 184 kinderen geanalyseerd op 5-jarige leeftijd 
en 172 kinderen op 6-jarige leeftijd 
 

Studiegroepen (intention-to-treat) 
- Interventiegroep: 
interventieprogramma thuis 
(n=99) 
- Controlegroep: gebruikelijke 
zorg (n=101) 
 
Procedure/interventie 
- De interventiegroep kreeg 18 
sessies van een uur, één-op- één 
met een taalassistent 
(afstudeerstudenten psychologie 
en sociologie) 
- Iedere therapiesessie bestond 
uit 3 componenten: taken voor 
fonologisch bewustzijn, een 
mondelinge taalactiviteit en 
gezamenlijk boek lezen  
 

Uitkomsten* 
- Algemene taalvaardigheid/MLU: 
Bus Story test (informatie, 
zinslengte en bijzinnen) 
- Taaltestscore (taalbegrip): 
CELF-P2 (receptieve score); 
PPVT-4  
- Taaltestscore (taalproductie): 
CELF-P2 (expressieve score) 
- Communicatieve redzaamheid: 
CCC-2  
- Kwaliteit van leven: Peds-QL en 
HUI3  
 
* Relevant voor uitgangsvraag 5 
 

 

Resultaten Niveau van bewijs  
- Na een jaar en na twee jaar werden op geen van de uitkomstmaten significante verschillen gevonden tussen de interventie- en controlegroep  
 
Tabel 1. Uitkomsten op 5 jarige leeftijd  

 Gem (SD) Ongecorrigeerd Gecorrigeerd 
 Interventie (I) Controle (C) Gem verschil (I-C)  Gem verschil (I-C) 95% BI p 
Expressieve taal  
CELF-P2 

87,5 (11,4) 84,6 (12,8) 2,9 2,0 -0,5 – 4,4 0,12 

Receptieve taal  
CELF-P2 

87,6 (12,3) 86,5 (12,1) 1,1 0,6 -2,5 – 3,8 0,69 

Pragmatische vaardigheden  
CCC-2 

24,3 (11,8) 25,0 (11,2) -0,7 -1,0 -3,7 – 1,6 0,45 

Kwaliteit van leven 
Totaalscore Peds QL 

76,6 (15,7) 76,4 (16,1) 0,3 -0,8 -5,2 – 3,5 0,71 

Kwaliteit van leven 
‘Multi-attribute utilty’ HUI3 

0,9 (0,1) 0,9 (0,2) 0,01 0,03 -0,02 – 0,09 0,22 

 
Tabel 2. Uitkomsten op 6-jarige leeftijd 

 Gem (SD) Ongecorrigeerd Gecorrigeerd 
 Interventie (I) Controle (C) Gem verschil (I-C)  Gem verschil (I-C) 95% BI p 

Matig 
 
Het niveau van bewijs is verlaagd voor:  
- Inconsistentie 
 
Overige opmerkingen 
- De uitkomsten zijn niet 
generaliseerbaar naar kinderen die 
onvoldoende/geen Engels spreken; in 
deze studie zaten daarnaast weinig 
kinderen uit achterstandsfamilies 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage bij NVLF/Richtlijn Logopedie bij Taalontwikkelingsstoornissen        107 

 

Expressieve taal  
CELF-P2 

90,7 (11,1) 90,0 (11,8) 0,7 0,8 -1,6-3,2 0,49 

Receptieve taal  
CELF-P2 

90,6 (12,4) 89,1 (13,3) 1,4 2,3 -1,2- 5,7 0,20 

Pragmatische vaardigheden  
CCC-2 

23,3 (11,1) 23,1 (10,0) 0,2 -1,2 3.7-1.3 0,36 

Receptieve woordenschat  
PPVT-4 

96,1 (9,0) 97,2 (11,1) -1,1 -1,7 -4.5-1.2 0,25 

Informatie 
Bus Story 

17,7 (7,9) 17,2 (6,7) 0,6 0,6 -1.6-2.7 0,61 

Bijzinnen  
Bus Story  

1 (1,0) 0,9 (1,1) 0,1 0,1 -0.2-0.5 0,40 

Zinslengte 
Bus Story 

9,2 (2,3) 8,8 (2,1) 0,4 0,5 -0.1-1.2 0,11 

Kwaliteit van leven 
Peds QL 

81,1 (12,3) 7,8 (4,6) 1,0 0,8 -2.6-4.2 0,64 

Kwaliteit van leven 
‘Multi-attribute utilty’  
HUI3 

0,87 (0,19) 0,89 (0,14) -0,02 -0,01 -0.07-0.05 0,74 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BI: betrouwbaarheidsinterval; CCC-2: Children’s Communication Checklist-2; CELF-P2: Clinical Evaluation of Language Fundamentals, Preschool Edition; CNRep: Children’s Test of Non-Word 
Repetition; Gem: gemiddelde; HUI3: Health Utilities Index-3; Peds QL: Pediatric Quality of Life Inventory; PPVT-4: Peabody Picture Vocabulary Test-4; SD: standaarddeviatie; SDQ: Strengths and 
Difficulties Questionnaire; TOS: taalontwikkelingsstoornis 
 

  



Bijlage bij NVLF/Richtlijn Logopedie bij Taalontwikkelingsstoornissen        108 

 

Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  

Auteur 
Washington KN 
 
Instituut 
Child Language 
Laboratories, 
School of 
Communication 
Sciences and 
Disorders, The 
University of 
Western 
Ontario 
 
Tijdschrift 
Journal of 
Communication 
Disorders 
 
Jaar 
2011 
 
Land 
Canada 

Doelstelling 
Het onderzoeken van de 
invloed van een nieuw 
ontworpen 
computerondersteund 
programma, ‘My 
Sentence Builder’ voor 
het aanpakken van 
expressieve grammatica 
problemen in kinderen 
met een TOS  
 

Studiedesign 
Gerandomiseerde, 
gecontroleerde studie 
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd 

Setting 
OPSLI-tykeTALK, logopedieprogramma’s gesubsidieerd door de overheid voor 
kinderen tot 5 jaar waarbij communicatiestoornissen zijn vastgesteld 
 
Studiepopulatie 
Kinderen met een TOS (primaire expressieve grammaticaproblemen) waarvan de 
ouders toestemming hadden gegeven voor deelname 
 
Inclusiecriteria 
Diagnostische criteria voor TOS: 
- Normaal gehoor (passeerden een zuivere toon screening bij 500, 1000, 2000, 
4000 Hz op 20 dB HL) 
- Geen documentatie van de ouders van middenoorinfectie of otitis media in de 12 
maanden voor de studie  
- Documentatie van de ouders of logopedist over de afwezigheid van orale 
motorische of neurologische problemen en pervasieve ontwikkelingsstoornis   
- Non-verbaal IQ van 85 of hoger op de KBIT-2 
- Receptieve taalvaardigheden binnen de normale range (standaardscore van 85-
115 of hoger) op woord en zinsniveau zoals vastgesteld door de scores op 
respectievelijk de PPVT-IIIB en de CELF-P 
- Expressieve taalvaardigheden beneden leeftijdsniveau (op het 10e percentiel of 
lager) zoals gemeten door zowel de SPELT-P en de DSS  
  
Overige inclusiecriteria: 
- Tussen de 3 jaar en 5 jaar en 11 maanden 
- Door logopedist vastgestelde expressieve taalproblemen, met normale 
receptieve taalscores 
- Eentalige Engelse spreker 
- Geen andere behandelingen behalve die in de studie 
- Beperkte grammaticale vaardigheden voor grammaticale morfemen zoals 
ondersteunend ‘is’ en progressief ‘ing’, voornaamwoorden en zelfstandig 
naamwoorden, vastgesteld door de SPELT-P (formele context) en DSS (informele 
context)* 
- In staat om enkele en meerstaps mondelinge instructies op te volgen  
- Kennis van basiskleuren, vormen en plaatjes met acties 
 
* Om er zeker van te zijn dat de problemen met het gebruik van grammaticale 
morfeemeindes (‘is’ en ‘ing’) niet toe te schrijven waren aan fonologische 
beperkingen werd een subtest van de GFTA-2 gebruikt   
 
Exclusiecriteria 
Niet gerapporteerd 
 
Steekproefgrootte 
N=34 (van de aanvankelijk 63 geïdentificeerde kinderen) voldeden aan de 
inclusiecriteria 
 

Studiegroepen (intention-to-treat) 
- C-AT groep: computerondersteunde 
behandeling (n=11) 
- nC-AT groep: conventionele 
behandeling (n=11) 
- Controlegroep: geen interventie 
(wachtend op behandeling) (n=12) 
 
Procedure/interventie 
- De C-AT groep volgde een 
behandelingsprogramma op de 
computer,  ‘My Sentence Builder’ 
- nC-AT groep: therapie van een 
logopedist zonder computer 
- Interventiegroepen volgden 10 
behandelsessies van 20 minuten per 
week 

Uitkomsten* 

- Taaltestscore 
(taalproductie): SPELT-P;  
DSS (taalsample)  
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 5 
 



Bijlage bij NVLF/Richtlijn Logopedie bij Taalontwikkelingsstoornissen        109 

 

 

Resultaten Niveau van bewijs  
Resultaten formele context* 
- De C-AT en nC-AT groepen hadden direct na de behandeling significant hogere SPELT-P scores dan de controlegroep, voor zowel lage of gemiddelde pre-
behandeling SPELT-P scores. Er werden geen significante verschillen gevonden tussen C-AT en nC-AT 
- De C-AT groep had 3 maanden na de behandeling het hoogste gemiddelde (20,73; gecorrigeerd voor initiële verschillen), in vergelijking met de nC-AT groep (19,18) en 
de controlegroep (11,42); de C-AT en nC-AT groepen hadden significant hogere SPELT-P scores dan de controlegroep. De verschillen tussen de C-AT en nC-AT waren 
niet significant (p=0,020)   
 
Resultaten informele context* 
- De C-AT groep had direct na de behandeling de hoogste gecorrigeerde gemiddelde score op de DSS (6,32), gevolgd door de nC-AT groep (5,70) en de controlegroep 
(4,21); de C-AT en nC-AT groepen hadden significant hogere DSS scores dan de controlegroep. Er werden geen significante verschillen gevonden tussen C-AT en nC-
AT 
- Drie maanden na de behandeling waren de gecorrigeerde gemiddelden 7,24 (C-AT), 6,63 (nC-AT) en 4,34 (controlegroep). De C-AT en nC-At groep verschilden 
significant van de controlegroep, maar niet van elkaar  
 
*p-waarden tenzij aangegeven niet gerapporteerd; p<0,05 werd als significant beschouwd 
 

Zeer laag 
 
Het niveau van bewijs is verlaagd 
voor:  
- De randomisatiemethode was 
onvoldoende 
- De wijze van toewijzing wordt niet 
beschreven (‘concealment of 
allocation’) 
- Inconsistentie 
- Imprecisie 
 
Overige opmerkingen 
-  

CELF-P: Clinical Evaluation of Language Fundamentals-Preschool; DSS: Developmental Sentence Scoring; GFTA-2: Goldman Fristoe-Test of Articulation-2; KBIT-2: Kaufman Brief Intelligence Test-2; PPVT-
IIIB: Peabody Picture Vocabulary Test-IIIB; SPELT-P: Structured Photographic Expressive Language Test-Preschool; TOS: taalontwikkelingsstoornis 
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Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  

Auteur 
Yoder P 
 
Instituut 
Vanderbilt 
Universiteit 
 
Tijdschrift 
Journal of Early 
Intervention 
 
Jaar 
2005 
 
Land 
Verenigde 
Staten 

Doelstelling 
Het testen van de 
effectiviteit van een 
behandeling gericht op 
zowel zinslengte als 
verstaanbaarheid  
 

Studiedesign 
Gerandomiseerde, 
gecontroleerde studie 
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd  

Setting 
Niet gerapporteerd 
 
Studiepopulatie 
Kinderen (gemiddelde leeftijd ±SD: 3,65 ± 0,71 jaar) met een TOS 
(fonologische en expressieve taalproblemen) 
 
Inclusiecriteria 
- MLU tenminste 1,3 SD beneden verwachting van de leeftijd of een 
standaardscore van 80 of lager op de expressieve schaal van de PLS-3 
- Non-verbaal IQ op de Leiter-R boven de 80 
- Haalt 25 dB gehoorscreening 
- Scoort niet hoger dan T-score van 37 op de AAPS  
- Initiële MLU lager dan 2,5 en gebruik van tenminste 10 verschillende 
woorden in een 20 minuten durende taalsample met een onderzoeker 
- Engels enige gesproken taal thuis 
 
Exclusiecriteria 
Kinderen met tekenen van orale motorische stoornissen  
 
Steekproefgrootte 
N=52 participeerden in de studie; n=12 weigerden deelname aan de 
studie voor de start (n=7 uit de interventiegroep) 
 

Studiegroepen (intention-to-treat) 
- Interventiegroep: Broad Target Recast 
(BTR) gericht op zowel zinslengte als 
verstaanbaarheid (n=26) 
- Controlegroep: geen BTR (n=26) 
 
Procedure/interventie 
- Kinderen in de interventiegroep ontvingen 3 
sessies van 30 minuten per week voor 6 
maanden lang door een vrouw met een 
bachelor in de psychologie 
- Kinderen in de controlegroep werden niet op 
een wachtlijst gezet, maar waren vrij om 
andere behandelingen te zoeken buiten de 
studie 

Uitkomsten* 
- Spraakproductie/ 
verstaanbaarheid: PCC (20 
minuten durende taalsample) 
- Algemene 
taalvaardigheid/MLU: 20 
minuten durende taalsample 
 
* Relevant voor uitgangsvraag 
5 
 

 

Resultaten Niveau van bewijs  
- Er waren geen verschillen tussen de groepen op baseline 
- Er waren geen significante verschillen tussen de BTR en de controlegroep in de gemiddelde MLU en 
verstaanbaarheid scores na de behandeling en na 10 en 14 maanden follow-up (alle p-waarden >0,38) 

Zeer laag 
 
Het niveau van bewijs is verlaagd voor:  
- De wijze van toewijzing wordt niet beschreven (‘concealment of allocation’) 
- Het is niet duidelijk of er sprake was van een geblindeerde uitkomstmeting 
- Deelnemers werden niet geanalyseerd in de groep waarin ze oorspronkelijk 
zijn ingedeeld (‘intention-to-treat’) 
- Inconsistentie 
- Imprecisie 
 
Overige opmerkingen 
- Het is niet duidelijk hoe/waar de kinderen geworven zijn 
 

AAPS: Arizona Articulation Proficiency Scale; Leiter-R: Leiter International Performance Scale-Revised; PLS-3: Preschool Language Scale-3; SD: standaarddeviatie; TOS: taalontwikkelingsstoornis 
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Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  

Auteur 
Zens NK 
 
Instituut 
Universiteit van 
Canterbury 
 
Tijdschrift 
International 
Journal of 
Speech-
Language 
Pathology 

 
Jaar 
2009 
 
Land 
Nieuw-Zeeland 

Doelstelling 
Onderzoeken of een 
interventie gericht op het 
verbeteren van fonologisch 
bewustzijn, een interventie 
gericht op het verbeteren van 
semantische vaardigheden, of 
een combinatie van beide, 
effect hebben op 
woordleervaardigheden in 
kinderen met een TOS 
 
Studiedesign 
Gerandomiseerde, 
gecontroleerde studie 
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd 

Setting 
Verscheidene scholen in Christchurch, Nieuw-Zeeland 
 
Studiepopulatie 
Kinderen met een TOS (niet verder gespecificeerd) 
tussen de 6,2 en 8,3 jaar oud (gemiddelde leeftijd 
85,63 maanden; SD=6,89 maanden) 
 
Inclusiecriteria 
- Een score binnen de normale grenzen op een 
gestandaardiseerde non-verbale intelligentietest 
- Een score van 1,25 SD beneden het gemiddelde op 
de CELF-4  
- Geen geschiedenis van neurologische, zintuiglijke, 
lichamelijke of verstandelijke handicaps genoemd in 
het schooldossier  
 
Exclusiecriteria 
Niet gerapporteerd 
 
Steekproefgrootte 
N=38 (n=19 kinderen met TOS en n=19 kinderen 
zonder TOS) 

Studiegroepen (intention-to-treat) 
- Groep A (kinderen met TOS): interventie gericht 
op fonologisch bewustzijn gevolgd door 
semantische interventie*  
- Groep B (kinderen met TOS): semantische 
interventie gevolgd door interventie gericht op 
fonologisch bewustzijn* 
- Controlegroep (kinderen zonder TOS): geen 
interventie (n=19) 
* In groep A en B samen zaten in totaal 19 kinderen, 
niet duidelijk wordt hoe deze verdeeld zijn over de 
groepen 
 
Procedure/interventie 
- Groep A volgde 12 uur een interventie gericht op 
fonologisch bewustzijn gedurende een periode van 
6 weken (2x1 uur per week), gevolgd door 12 uur 
semantische interventie gedurende een periode van 
6 weken (2x1 uur per week) 
- Groep B kreeg dezelfde interventies in 
omgekeerde volgorde 
- Interventie werd gegeven door een logopedist 
(eerste auteur) in groepjes van 2-3 kinderen onder 
schooltijd 
 

Uitkomsten* 
- Taaltestscore (taalbegrip): 
percentage correcte antwoorden op 
semantische ‘probes’ en probes voor 
woordleren 
- Taaltestscore (taalproductie):  
percentage correcte antwoorden op 
semantische ‘probes’ en probes voor 
woordleren 
 
* Relevant voor uitgangsvraag 5 
 

 
Resultaten Commentaar  
- Post-test werden er geen significante verschillen gevonden tussen groep A en groep B 
op de semantische uitkomstmaat.  
- Er waren geen verschillen tussen groep A en B tijdens de pre-, mid- (na 6 weken) en 
post-test op de fast mapping taken voor begrip en productie. 
- Er waren geen significante verschillen tussen groep A en B tijdens pre-, mid- en post-test 
voor begrip van nieuwe woorden.  
- Er waren geen significante verschillen tussen groep A en B op de test voor woordleren 
tijdens pre- mid- en post-test (op geen van de componenten van de test). 
 
 

Zeer laag 
 
Het niveau van bewijs is verlaagd voor:  
- De randomisatiemethode wordt niet beschreven 
- De wijze van toewijzing wordt niet beschreven (‘concealment of allocation’) 
- Het is niet duidelijk of er sprake was van een geblindeerde uitkomstmeting 
- Het is niet duidelijk of deelnemers werden geanalyseerd in de groep waarin ze oorspronkelijk zijn 
ingedeeld (‘intention-to-treat’) 
- Inconsistentie 
- Imprecisie 
 
Overige opmerkingen 
- Er was geen controlegroep met TOS die geen behandeling/een standaardbehandeling kreeg 
 

CELF-4: Clinical Evaluation of Language Fundamentals-4; SD: standaarddeviatie; TOS: taalontwikkelingsstoornis 
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Bijlage 7 Samenvattingstabellen uitgangsvraag 6/ doorverwijzen / stoppen 
 

Referentie Studiekarakteristieken Studiepopulatie Studiegroepen/interventie Uitkomstmaten  

Auteur 
Allen MM 
 
Instituut 
Universiteit van 
Wyoming, 
Laramie 
 

Tijdschrift 
Journal of 
Speech, 
Language, and 
Hearing 
Research 
 
Jaar 
2013 
 
Land  
Verenigde 
Staten 

Doelstelling 
Het onderzoeken van 
het effect van de 
doseringsfrequentie op 
fonologische prestaties 
en de effectiviteit van de 
‘multiple oppositions 
approach’ 
 
Studiedesign 
Gerandomiseerde, 
gecontroleerde studie  
 
Studieperiode 
Niet gerapporteerd 

Setting 
De kinderen werden geworven in twee cohorten 
 
Studiepopulatie 
Kinderen tussen de 3 en 5 jaar oud met een TOS met fonologische problemen (bij de 
start van de studie liep de leeftijd van de kinderen uiteen van 3 tot 5 jaar en 5 
maanden) 
 
Inclusiecriteria 
- Misarticuleert tenminste zes klanken die invloed hebben op drie verschillende 
‘manner classes’ zoals vastgesteld door een relationele analyse 
- Geslaagd voor een 20 dB HL gehoorscreeningtest voor elk oor bij 500, 1000, 2000 
en 4000 Hz zoals gedocumenteerd in dossier     
- Presenteert zich met normale spraakstructuren en -functies zoals gemeten door 
middel van een oraal-motorisch examen  
- Krijgt logopedie van een logopedist of assistent logopedie op een speciale 
peuterschool 
 
Exclusiecriteria 

- Presenteert zich met apraxie van de spraak (gedefinieerd als een 
spraakklankstoornis waarbij de precisie en consistentie van de onderliggende 
bewegingen van de spraak zijn verstoord in de afwezigheid van neuromusculaire 
aandoeningen) 
 
Steekproefgrootte 
N=54 

Studiegroepen (intention-to-treat) 
- P1: ‘Multiple oppositions 
approach’ (fonologische 
interventie), 1 keer per week 
gedurende 24 weken (n=19) 
- P3: ‘Multiple opposition 
approach’, 3 keer per week 
gedurende 8 weken (n=19)  
- Controlegroep: interventie gericht 
op interactief voorlezen (n=16) 
 
Procedure/interventie 
- Elk kind werd individueel (n=36) 
of in een duo (n=18) behandeld 
door een van 7 logopedisten of 
twee assistenten logopedie; op de 
peuterschool, bij de dagopvang of 
thuis  
- De doelen van de behandeling 
werden voor elk kind individueel 
bepaald door de auteur 
- De uitkomsten werden gemeten 
na 8 weken, en na 24 sessies en 
een 6-weekse onderhoudsperiode 
(alleen P1 en P3) 

Uitkomsten* 
- Effectiviteit duur/ 
intensiteit/frequentie 
behandeling, bepaald 
aan de hand van de 
PCC (vastgesteld op 
basis van de 
transcriptie van de 
GFTA–2 ‘Sounds-in-
Words’ subtest) 
 
* Relevant voor 
uitgangsvraag 6 
 

 
Resultaten Niveau van bewijs  
De P3 groep had een significant betere fonologische uitkomst dan de P1 (p=0,037) en dan de controlegroep (p=0,009) na 8 weken, en 
dan de P1 groep na 24 weken (p-waarde niet gerapporteerd). Er waren geen significante verschillen tussen de P1 en controlegroep 
(p=0,53). Er waren geen verschillen in de vooruitgang op de PCC gedurende de 6-weekse onderhoudsperiode (p=0,61). 
 
Tabel. Gemiddelde PCC (±SD) 

 P1 (n=19) P3 (n=19) C (n=16) 

Voor de interventie 54,8% (18,3)* 52,4% (19,0)* 54,8% (18,1)* 
Na 8 weken interventie** 60,1% (1,6) 65,0% (1,6) 58,6% (1,7) 
Na 24 interventiesessies** 59,3% (1,5) 63,7% (1,5)  

*p=0,91 (P1 vs. P3 vs. C) 
**gemiddelden gecorrigeerd voor pre-test PCC en receptieve taal 
 

Laag 
 
Het niveau van bewijs is verlaagd voor: 
- De wijze van toewijzing wordt niet beschreven 
(‘concealment of allocation’) 
- Inconsistentie 
 
 

GFTA-2: Goldman Fristoe Test of Articulation-2; PCC: percentage correcte consonanten; SD: standaarddeviatie; TOS: taalontwikkelingsstoornis  
 

 


