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Telepractice en de CELF-5-NL 

 

Een telehealth of telepractice testafname is een afname waarbij de testleider en het 

kind zich op verschillende locaties bevinden. Met behulp van een snelle 

internetverbinding en een beveiligd softwareplatform dat is ontworpen voor online 

vergaderingen (een zg. teleconferentieprogramma) nemen testleider en kind -indien 

nodig samen met een ouder of begeleider- gezamenlijk deel aan een online 

bijeenkomst via de computer met audio- en videomogelijkheden. De testleider en 

het kind kunnen elkaar gedurende de hele sessie zien en horen. Tekst, afbeeldingen 

en video kunnen worden gedeeld via het teleconferentieplatform. 

 

De Clinical Evaluation of Language Fundamentals - Fifth edition - Nederlandstalige 

versie (CELF-5-NL) kan worden afgenomen in een telehealthsessie met behulp van 

digitale materialen op Q-global. Dit is een beveiligd online testplatform van Pearson. 

Met Q-global kunnen digitale middelen (bijv. stimulusboeken) worden getoond aan 

het kind op een andere locatie via de scherm-deelfunctionaliteiten van 

teleconferentieplatforms. Details over Q-global en hoe het wordt gebruikt, vindt u 

op de Q-global productpagina. 

Een Telehealth-afname doen  

Een valide testafname doen in een telehealthsessie vereist inzicht in een aantal 

complexe factoren. Naast de algemene informatie op Pearson's telehealth website 

zijn voor testleiders vijf factoren van belang wanneer ze van plan zijn om de CELF-5-

NL, en andere tests van Pearson, af te nemen en te scoren op afstand (Eichstadt et 

al., 2013). 

 

 

1. De audiovisuele setting 
 

• Zorg voor goede belichting van het gezicht van de testleider en het kind. Sluit 

jaloezieën of gordijnen om reflectie door de zon op gezichten en 

computerschermen te verminderen. Zorg ook dat het contrast van de computer 

zo staat dat stimuli goed te zien zijn. 

 

https://www.pearsonclinical.nl/digitaal/q-global
https://www.pearsonclinical.nl/thuiswerken/telehealth
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• Tijdens de afname is het van belang dat het geluid van goede kwaliteit is. Zowel 

de testleider als het kind wordt aanbevolen een hoofdtelefoon met microfoon te 

gebruiken. 

 

• Test de audio-apparatuur voorafgaand aan de afname bij zowel de testleider als 

het kind om er zeker van te zijn dat het geluid van goede kwaliteit is. Dit is met 

name van belang bij subtests waar verbale responsen worden gegeven. Het 

testen van de geluidskwaliteit kan voorafgaand aan de afname in een informeel 

gesprek plaatsvinden, waarbij de testleider en begeleider op locatie luisteren of 

er geen hapering of storing in het geluid is. Registreer eventuele 

verbindingsproblemen of storingen die tijdens het testen zijn opgetreden. 

 

 

2. Testleider 
 

• Weeg zorgvuldig af of een testafname wel noodzakelijk is, en zo ja, in welke 

hoedanigheid deze zou moeten plaatsvinden. Zorg dat de afname via telehealth 

geschikt is voor het kind en passend is bij het doel van het onderzoek. Gebruik 

uw klinische blik, “best practice” richtlijnen voor telehealth (bv. NIP: Nederlands 

Instituut van Psychologen), informatie van professionele organisaties, bestaand 

onderzoek en beschikbare beleidsregels om hierover een besluit te nemen. 

 

• Oefen met de telehealth-opzet voordat u de test gaat afnemen bij het kind. 

Oefen met de elektronica en neem de hele test door met behulp van het 

teleconferentieprogramma dat u gaat gebruiken, zodat u bekend bent met de 

condities en procedures. Gebruik bijvoorbeeld een collega om mee te oefenen.  

 

• Maak een klinische beoordeling, vergelijkbaar met een ‘normale’ afname, over de 

mate waarin het in deze setting mogelijk was om de beste prestaties van het 

kind te onderzoeken. Beschrijf uw klinische beslissing(en) in uw rapport en geef 

commentaar op de factoren die hebben geleid tot de beslissing om de scores al 

dan niet te rapporteren. Bijvoorbeeld: “De testomgeving op afstand leek vrij van 

afleiding, er werd via video/audio een goede verstandhouding met het kind tot 

stand gebracht en het kind leek gedurende de hele sessie op gepaste wijze 

betrokken bij de taak. Tijdens de afname werden geen verstorende 

technologische problemen opgemerkt. Wijzigingen in de standaardafname zijn: 

[voeg een opsomming in]. 

 

https://www.psynip.nl/
https://www.psynip.nl/
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• Volg zoveel mogelijk de standaard afnameprocedures van de test. Als 

bijvoorbeeld een verbale instructie in de standaardafname niet meer dan één 

keer mag worden gegeven, geef deze dan in een telehealthsessie ook niet vaker 

dan één keer, tenzij er een technische moeilijkheid is die verhinderde dat het 

kind de instructie hoorde. 

 

 

3. Kind 
 

• Voor sommige kinderen kan het minder geschikt zijn om een hoofdtelefoon te 

gebruiken. Indien er geen hoofdtelefoon wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de 

speakers van het kind en uw eigen microfoon op een comfortabel volume staan. 

 

 

4. Test en testmateriaal 
 

• Wanneer items met visuele stimuli worden getoond, moet het digitale beeld van 

de visuele stimuli op het scherm van het kind minstens 9,7 inch (24,64 cm) 

diagonaal gemeten zijn. Dit is de afmeting van bijvoorbeeld een iPad of iPad Air. 

Sommige teleconferentieprogramma’s verkleinen de grootte van afbeeldingen, 

dus de testleider moet de afbeeldingsgrootte voorafgaand aan de afname 

controleren. De computerschermen die worden gebruikt voor de 

videoconferentie moeten minimaal 15 inch (38 cm) zijn (diagonaal gemeten). 

Kleinere schermen, zoals die van de iPad Mini of een smartphone, zijn niet 

toegestaan voor het kind aangezien deze niet empirisch zijn onderzocht. 

Veranderingen in de presentatie van de stimuli kan het antwoordproces van het 

kind en dus de betrouwbaarheid van de testresultaten beïnvloeden. Dit geldt 

ook voor het tonen van stimuli op zeer grote schermen. Ook dit is niet 

onderzocht en dus gelden dezelfde voorzorgsmaatregelen. Vraag voorafgaand 

aan de testafname aan de begeleider of ouder/verzorger op locatie of er een 

extra, losse camera op het scherm van het kind gericht kan worden. Op deze 

manier kan worden gecontroleerd of het scherm van het kind de afbeeldingen 

met de juiste beeldverhouding weergeeft en de stimuli niet worden vervormd. 

 

• Gebruik altijd de modus ‘Volledig scherm’ (d.w.z. presentatiemodus) voor digitale 

onderdelen die door het kind worden bekeken. Dit zorgt voor de meest 

overzichtelijke weergave van de testinhoud zonder afleidingen op het scherm 

(zoals extra werkbalken). 
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• Drie CELF-5 subtests van de Amerikaanse versie worden momenteel onderzocht, 

omdat er aanwijzingen zijn dat de telepractice-afname de taak meer 

gecompliceerd maakt. Het gaat om de subtests Linguïstische Concepten, 

Aanwijzingen Volgen en Zinnen Herhalen. Wanneer u besluit deze subtests via 

telepractice af te nemen, wordt aangeraden om de gevolgde procedure, de 

antwoorden en reacties van het kind tijdens de afname exact te documenteren 

in de rapportage. Mogelijk kunnen alleen descriptieve gegevens worden 

gebruikt.  

 

• Pearson heeft een Verklaring van Geen Bezwaar uitgebracht, waarin het gebruik 

van auteursrechtelijk beschermd materiaal via niet-publiek toegankelijke 

telehealth software- en middelen wordt toegestaan, ter ondersteuning van 

testafnames op afstand gedurende de COVID-19 pandemie. Deze toestemming 

geldt niet voor voor het maken van foto’s, kopieën, scans en duplicatie van 

scoreformulieren. Ook het maken van schermopnames en opnames van sessies 

waarin materiaal van Pearson wordt gebruikt, vallen niet onder de toestemming. 

 

 

Conclusie 

 

Zoals hierboven beschreven, kunnen delen van de CELF-5-NL betrouwbaar worden 

ingezet via telepractice. Verder onderzoek wordt gedaan naar de taken waarbij de 

equivalentie van de standaardafname en afname op afstand mogelijk in het geding 

is. Zonder verdere toestemming van Pearson kunt u de volgende materialen van de 

CELF-5-NL gebruiken in een telepracticesetting:  
 

• CELF-5-NL Digitale Opgavenboeken 1 en 2 en CELF-5-NL handleidingen op Q-

global 

• CELF-5-NL via Q-interactive (vereist andere oplossingen en software om het iPad-

scherm te kunnen delen, zogenaamde mirror-software (spiegelen of synchroon 

weergeven)). 

 

Elk ander gebruik van de CELF-5-NL materialen voor gebruik in een telepractice-

setting vereist voorafgaande toestemming van Pearson en wordt momenteel niet 

aanbevolen. Dit is onder andere, maar niet beperkt tot het scannen van de papieren 

stimulusboeken, het digitaliseren van de papieren scoreformulieren, het fysiek 

omhooghouden van het materiaal voor een camera of het uploaden van een 

handleiding naar een gedeelde schijf of site. 
 

https://www.pearsonclinical.nl/thuiswerken/verklaring-van-geen-bezwaar
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