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Nieuwsbrief editie 2 ‑ oktober 2018

Onder andere in deze nieuwsbrief:
De foto's voor de pre-test zijn nu ook zonder tekst te downloaden
van www.c-billt.com.
De website wordt vernieuwd! Over een paar maanden komt de site online.
De verbeterde handleiding is te vinden op de website, net als een tabel met
leeftijdsequivalenten die je kan gebruiken voor kinderen ouder dan 7 jaar.
Lees verder voor meer nieuws en achtergronden!

Onze zoon wordt nu op zijn niveau aangesproken én krijgt de kans om zich te uiten
Op het eerste gezicht is niet aan onze zoon van 7 jaar, niet-sprekend en met cerebrale parese
(GMFCS V), te zien is wat hij weet en begrijpt. De C-BILLT test heeft ons aan de ene kant
bevestiging gegeven van wat wij al zagen en aan de andere kant zijn omgeving een andere blik
gegeven op zijn taalbegripsniveau.

De C-BiLLT test is een heel goed startpunt geweest voor de verdere ontwikkeling van zijn
taalbegrip. We weten nu bijvoorbeeld met welke woorden en begrippen we zijn spraakcomputer
kunnen uitbreiden. Zijn taalbegrip zal hierdoor alleen maar beter worden. Letterlijk zien wij dit al
ontstaan door de manier waarop we hem nu kunnen stimuleren en doordat hij zelf steeds meer
vertelt met behulp van zijn oog-bestuurde spraakcomputer.

Nieuw op de website

Leeftijdsequivalententabel:
Zo nu en dan merken we dat nog niet alle C‑BiLLT gebruikers op de hoogte zijn van de
overzichtstabel met leeftijdsequivalenten. Voortaan hoef je voor kinderen die ouder zijn
dan 7 jaar het leeftijdsequivalent niet meer te berekenen maar kan je deze eenvoudig
vinden in de tabel.
Zie “downloads” – tabel leeftijdsequivalenten

Handleiding:
De meest recente handleiding staat nu ook op de site in de testomgeving bij de
downloads. Zeker voor C‑BiLLT gebruikers die de cursus vóór 2017 hebben gevolgd is
het raadzaam de verbeterde handleiding weer te raadplegen en de oude versie niet meer
te gebruiken. Hopelijk zijn bij deze laatste versie ook echt eindelijk alle taalfouten eruit.
Zie “downloads” – Handleiding versie Aug. 2018
Pretest:
Op veler verzoek zijn de foto’s van de pretest nu ook uit te printen zonder tekst.
Zie "downloads"

Tijdens de cursus van januari – maart 2018 werd
Lilian van Erkel, logopedist en werkzaam bij de
Hoogstraat in Utrecht, in het zonnetje gezet. Zij is de
honderdste deelnemer van de C-BiLLT cursus.
Inmiddels zijn er 105 gecertiﬁceerde C-BiLLT users,
waarvan 5 psychologen, logopedisten uit heel
Nederland en 5 logopedisten uit Belgie. Vanwege de
grote belangstelling uit België, is er eind septembe
ook een cursus in België gegeven.

UPDATE
CP-CaLL project
Het CP-CaLL project draait inmiddels op volle toeren. Op 1 november 2017
zijn we gestart met de werving voor dit longitudinale onderzoek naar de
taalontwikkeling van kinderen met CP. Inmiddels doen er twintig
revalidatiecentra mee, die intern geworven hebben of aan het werven zijn.
Momenteel zijn er al 160 kinderen geïncludeerd. We hopen op minstens 210
deelnemende kinderen en de inclusie loopt tot oktober 2018, dus aanmelden
kan nog steeds! De metingen voor het eerste meetmoment gaan door tot en
met oktober van dit jaar.
Wie zoeken we ook alweer?
Kinderen met Cerebrale Parese in de leeftijd van 1;6 tot en met 8 jaar,
uit een gezin waarin minimaal één van de ouders vloeiend Nederlands
spreekt.

Kinderen van alle GMFCS niveaus kunnen meedoen aan het onderzoek.
Ook kinderen die niet verder komen dan de pre-test van de C-BiLLT
kunnen meedoen.
Kinderen met ernstige auditieve problemen en/of visuele problemen, ernstige
cerebrale visusstoornissen (CVI) of corticale blindheid kunnen helaas niet
meedoen.
Wil je ons helpen?
Heb je op dit moment kinderen in behandeling die mogelijk in aanmerking
komen voor deelname? Neem dan contact op met Emma of Joke
(e.vaillant@vumc.nl of j.geytenbeek@vumc.nl).
Ook als je twijfelt of een kind in aanmerking komt; mail ons, we denken
graag met je mee!

In juni zijn Joke Geytenbeek, Kim Oostrom en Jael Bootsma naar Canada gegaan
om CanChild en de McMaster universiteit te bezoeken voor de kick‑oﬀ meeting
van het project waarin de C‑BiLLT wordt vertaald en gevalideerd in het Engels. Jael
is de PhD student op dit project en is sinds september terug in de (Canadese)
schoolbankjes.

PS CanChild is het Canadese onderzoeks‑ en expertisecentrum voor kinderen en
jongeren met handicaps. Jan Willem Gorter, een Nederlandse professor in de
kinderrevalidatie die alweer meer dan tien jaar in Canada werkzaam is, is
directeur. CanChild heeft bijvoorbeeld de "F‑words in Childhood Disability"

geïntroduceerd: 6 woorden die in ieders leven belangrijk zijn, juist ook voor
kinderen die leven met een handicap. Neem eens een kijkje!

Tusen takk for hjelpen!
Met dit lieve kaartje worden kinderen in
Noorwegen bedankt voor hun deelname
aan het pilot onderzoek. Er deden ruim 180
kinderen mee aan het onderzoek, waarin is
onderzocht of de Noorse vertaling net zo
goed in elkaar zit als de Nederlandse
C-BiLLT. De analyses zijn in volle gang.

Begin dit jaar is Joke benaderd door het gerenommeerde tijdschrift Developmental
Medicine and Child Neurology (DMCN) om lid te worden van de editorial board. Zij voelt
zich zeer vereerd en neemt sinds 1 juli 2018 deel aan de werkzaamheden van de
editorial board.
DMCN publiceert veel artikelen die betrekking hebben op kinderen met cerebrale parese.
Doel voor Joke is om de aandacht en publicaties van onderzoeken over
communicatie‑, eet‑ en drinkproblemen bij kinderen met CP nog vaker en beter op de
kaart te zetten.

Deze nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar en wordt samengesteld door Jael Bootsma, Joke
Geytenbeek en Emma Vaillant. De nieuwsbrief is bedoeld voor logopedisten die de C-BiLLT gebruiken
nadat ze de cursus hebben gevolgd.
Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief? We horen heel graag van je! Mail naar
j.bootsma@vumc.nl
Wil je de nieuwsbrief liever niet meer ontvangen?
Klik dan hier.
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