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Inleiding

Onderzoeksvragen

Vroege signalering van psychosociale problemen door de

•
6000 peuters

50% respons

Assessment (BITSEA) wordt door de Invent groep
aangeraden als een veelbelovend screeningsinstrument
voor psychosociale problemen bij 2-jarigen. In het VEST-

andere psychometrische eigenschappen van de
•

het Kort Instrument voor Psychologische en Pedagogische

1500 peuters
- KIPPPI
- CBCL 1,5-5

100 peuters
- BITSEA of KIPPPI
- CBCL 1,5-5

tussen de KIPPPI-groep en de BITSEA-groep?
•

Rijnmond gebied. Ouders zullen bij de uitnodiging van het

vragenlijst zal de verpleegkundige de ontwikkeling van het

medewerkers in de zorg en ouders?

2 subsampels

2 subsamples

Het VEST-onderzoek is een cRCT in het Rotterdam-

de KIPPPI óf de BITSEA is opgenomen. Op basis van deze

Hoe wordt de gebruiksvriendelijkheid van de BITSEA
beoordeeld ten opzichte van de KIPPPI, door

Methoden

vragenlijst (de Jeugdmonitor-Rijnmond) ontvangen waarin óf

Is het welzijn van de peuters na een jaar verbeterd ten
opzichte van de eerste meting? Is hierin een verschil

1500 peuters
- BITSEA
- CBCL 1,5-5

Probleem Inventarisatie (KIPPPI).

consultatiebureau voor het consult van 24 maanden een

Wat zijn de verschillen in testeigenschappen tussen
bepaalde etnische groepen?

•

onderzoek wordt de BITSEA gevalideerd voor Nederlands
gebruik en vergeleken met het huidige screeningsinstrument

Wat zijn de sensitiviteit, specificiteit, betrouwbaarheid en
BITSEA?

Random
toewijzing

50% respons

verbeteren. De Brief Infant-Toddler Social and Emotional

200 peuters in zorg

50% respons

jeugdgezondheidszorg kan de prognose van kinderen

Metingen

200 peuters: nameting – 2 weken later
200 peuters: meting bij kinderopvang
BITSEA

KIPPPI

•

Achtergrondvariabelen zoals geslacht, leeftijd, etniciteit

•

BITSEA of KIPPPI

•

CBCL1,5-5

•

Informatie over zorggebruik uit zorgdossiers

•

Gebruikservaring van de vragenlijsten

vragenlijstpakket, om de resultaten van de KIPPPI en
BITSEA met elkaar te kunnen vergelijken. Bij 2 subsamples
worden de vragenlijsten ook na 2 weken weer door ouders
ingevuld en eventueel ook door de kinderopvang.
Daarnaast zal ook een klinische populatie benaderd worden

Opbrengsten
10% risico

in beide meetmomenten opgenomen in het

90% geen probleem

dezelfde vragenlijst. Als gouden standaard is de CBCL1,5-5

10% risico

wordt het welzijn van deze kinderen opnieuw gemeten met

90% geen probleem

kind beoordelen en passende zorg verlenen. Een jaar later

Nameting – 1 jaar later (70% respons)
1050 peuters
- BITSEA
- CBCL1,5-5

•

Een gevalideerd en genormeerd screeningsinstrument
voor psychosociale problemen bij peuters.

•

Evaluatie van het gebruik van de BITSEA in de
zorgketen.

1050 peuters
- KIPPPI
- CBCL1,5-5

voor het bepalen van afkappunten.
Figuur 1. Overzicht van de onderzoeksopzet
Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

