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Ervaring van verpleegkundigen (N=106)

In het Vest-onderzoek worden twee screeningsinstrumenten voor
psychosociale problemen bij peuters geëvalueerd; de Kipppi en de
Bitsea. Deze vragenlijsten worden gebruikt op Centra voor Jeugd
en Gezin/consultatiebureaus in Rotterdam Rijnmond. De Bitsea
kan in tegensteling tot de Kipppi gescoord worden en heeft
gevalideerde afkappunten.
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METHODE
Zes maanden na de start van het onderzoek is er via een digitale
vragenlijst aan verpleegkundigen (N=106) gevraagd wat hun
ervaring/mening wat betreft het screeningsinstrument is, hoe ze
te werk gaan en hoeveel tijd het kost. Alle ouders (N= 1687) die
één van beide screeningsinstrumenten invulden, is ook om hun
mening gevraagd; vonden ze het een goede voorbereiding op het
consult? Hoe lang deden ze over het invullen? Vonden ze het
vervelend om te doen?

Ervaring van ouders (N=1687)
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* significant, Χ(1)=9.68, p=.002 ** significant, Χ(1)=3.98, p=.046
*** significant, F(1,91) = 9.5, p=.003
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RESULTATEN
De Bitsea wordt door meer verpleegkundigen ondersteunend bevonden bij de beslissing om door te verwijzen dan de Kipppi.

*significant, Χ(1)=7.09, p=.008 **significant, Χ(1) =6.43, p=.011

Bovendien onderkennen verpleegkundigen die met de Bitsea werken meer het belang van het onderzoek en zijn zij tijdens
het consult minder lang bezig met het bespreken van de vragenlijst. Behalve de duur van invullen was er geen verschil in

CONCLUSIE

ervaringen van ouders die de Bitsea hebben ingevuld en ouders die de Kipppi hebben ingevuld. Het invullen van de Bitsea

Ouders en verpleegkundigen zijn over het algemeen positief over de

ging sneller dan het invullen van de Kipppi. Ouders vinden de vragenlijst een goede voorbereiding op het consult, het

screeningsinstrumenten. De Bitsea wordt door zowel

invullen duurde voor veel ouders niet te lang en was ook niet vervelend, de vragenlijsten werden door de grote meerderheid

verpleegkundigen als ouders positiever bevonden op gebied van

goed begrepen.

tijdsinvestering en verpleegkundigen vinden de Bitsea meer
ondersteunend bij de beslissing om door te verwijzen dan de Kipppi.
VERVOLG
Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

In het Vest-onderzoek worden de psychometrische eigenschappen van beide vragenlijsten vastgesteld.
Bij een één jaar follow-up meting wordt het zorggebruik en welbevinden van de kinderen onderzocht.

