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Abstract 

Background: The Bayley Scales of Infant Development (BSID-II) and the Griffiths Scales of 

Mental Development (GMD) are commonly used to assess outcomes of extremely low birth 

weight infants and preterm infants. Objective: The primary purpose of this study was to 

examine the relationship between the scores on the Bayley Scales and the Griffiths Scales and 

to examine if the scores on both scales could be predicted by the neonatal status. Method: A 

sample of 29 children, born preterm or with an extremely low birth weight participated. The 

children were assessed at the corrected age of 24 months with both scales. Results: There 

exists a correlation at the corrected age between the mental scales of the Bayley Scales and 

the Griffiths Scales. This correlation is also found significant at the chronological age. On the 

motor scales there was no correlation found at the corrected age, nor at the chronological age 

between both scales. Neonatal status could not predict the scores on the Bayley- or the 

Griffiths Scales. Conclusion: This study suggests a relation between mental scores on the 

Bayley- and the Griffiths Scales at corrected and chronological age for preterm infants or low 

birth weight infants at the corrected age of 24 months. There was no relation found between 

the scores on the motor scales at corrected or chronological age. The scores could not be 

predicted by neonatal status. 

 

Inleiding 

De afgelopen decennia zijn de overlevingskansen van zeer prematuur geboren kinderen met 

een geboortegewicht onder de 1000 gram en/of met een zwangerschapsduur korter dan 30 

weken sterk toegenomen door vooruitgang in de perinatale en neonatale zorg (Ahronovich, 

Baron, & Litman, 2007; Gortner & Landmann, 2005; Monset-Couchard, Bethmann, & 

Kastler, 2002; Sweet et al., 2003; Thompson et al., 1993; Wilson-Costello et al., 2007). Zeer 

prematuur geboren kinderen hebben een verhoogd risico op een verstoorde- of vertraagde 

ontwikkeling (Gortner & Landmann, 2005; Goyen et al., 2006; Gutbrod, Wolke, Soehne, 

Ohrt, & Riegel, 2007; Vollmer & Krägeloh-Mann, 2002). Ook hebben zeer prematuur 

geboren kinderen een verhoogd risico op neurologische disfuncties (Goyen et al., 2006; Graef 

et al., 2006; Horsch, Muentjes, Franz, & Rol, 2005; Vollmer & Krägeloh-Mann, 2002). Het is 

daarom van belang deze kinderen in hun ontwikkeling te volgen om eventuele 

ontwikkelingsachterstanden vroegtijdig te kunnen identificeren. Bij vroegtijdige diagnose is 

immers ook een vroege interventie mogelijk, wat een positief effect kan hebben op de 

ontwikkelingsuitkomsten van prematuur geboren kinderen (Giannì et al., 2006). 



 4 

De motorische en cognitieve ontwikkeling van kinderen die prematuur geboren zijn en/of met 

een extreem laag gewicht geboren worden, kunnen onder andere gemeten worden met de 

Bayley ontwikkelingsschalen (Bayley, 1993) en de Griffiths Schalen (Huntley, 1996; Luiz et 

al., 2006). Dit zijn twee gestandaardiseerde en genormeerde ontwikkelingstesten die vaak 

gebruikt worden in Nederland bij bovenstaande doelgroep in de leeftijd van 0 tot 6 jaar om de 

ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen. Hieronder volgt eerst een beschrijving van de 

bevindingen van studies die de ontwikkeling van (zeer) prematuur geboren kinderen en/of 

kinderen met een (extreem) laag geboortegewicht met deze twee testen in kaart hebben 

gebracht. Daarna volgt een bespreking van neonatale variabelen die gedacht worden 

gerelateerd te zijn met de scores die behaald worden op beide schalen door (zeer) prematuur 

geboren kinderen en/of kinderen met een (extreem) laag geboortegewicht. 

 

Ontwikkelingsstatus volgens de Bayley Schalen en de Griffiths Schalen 

De Bayley Schalen 

Ross (1985) concludeerde dat de Bayley Schalen een bruikbaar diagnostiekinstrument is om 

de ontwikkeling van prematuur geborenen in kaart te brengen. Kinderen die niet prematuur 

geboren waren hadden significant hogere scores op de mentale en motorische schalen dan 

prematuur geboren kinderen. Ook had de groep van éénjarige, blanke prematuur geboren 

kinderen (n = 92) een grotere variabiliteit in hun scores op de schalen in verhouding tot de 

niet prematuur geborenen. Daarnaast bleek dat prematuur geboren kinderen op sommige 

vaardigheden, zoals imitatie, oog-hand coördinatie, taaluiting en taalbegrip, lager scoorden 

dan de steekproef kinderen die niet prematuur geboren waren.  

Uit onderzoek van LeGuire en Fellows (1990) bleek dat de originele Bayley Schalen 

hernormeerd dienden te worden. Hun steekproef bestond uit 54 niet prematuur geboren –en 6 

prematuur geboren kinderen uit verschillende etnische achtergronden. De gemiddelde scores 

van hun steekproeven op de mentale ontwikkelingsindex kwamen steeds boven de 100 uit. Dit 

kan een risico zijn bij het afnemen van de Bayley Schalen bij kinderen met een 

ontwikkelingsachterstand, zoals sommige prematuur geboren kinderen. Een achterstand kan 

dan niet opgemerkt worden. Na hernormering bleek dat de scores op de huidige Bayley 

Schalen-II, lager uitvallen dan op de eerste versie (Vincer et al., 2005). Uit onderzoek van 

Harris, Megens, Backman en Hayes (2005) bleek dat de uitkomsten van éénjarige kinderen (n 

= 119) op de Bayley Schalen-II niet erg stabiel waren. Slechts 23 tot 24% van de variantie in 

de scores op de Bayely Schalen-II kon verklaard worden door de scores die 11 maanden 

ervoor waren afgenomen. Dit gold zowel voor kinderen met een (zeer) laag geboortegewicht 
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als kinderen zonder risico’s bij de geboorte. Ook concludeerden Hack et al. (2005) dat de 

Bayley Schalen-II  voor de leeftijd van 24 maanden (n = 344) een lage predictieve validiteit 

heeft voor het later cognitief functioneren op school. Toch zijn de Bayley Schalen-II door de 

COTAN beoordeeld als voldoende betrouwbaar. De begrips-/criteriumvaliditeit is door de 

COTAN als voldoende tot onvoldoende beoordeeld (Kievit, Tak & Bosch, 2002; Kraijer & 

Plas, 2006). Er is echter nog onvoldoende onderzoek gedaan in Nederland naar het gebruik 

van de Bayley Schalen-II bij specifieke populaties, zoals prematuur geboren kinderen en 

kinderen met ontwikkelingsachterstanden (Nellis & Gridley, 1994; Provost et al., 2004). 

 

De Griffiths Schalen 

De Griffiths Schalen hebben, in tegenstelling tot de Bayley Schalen-II, geen beoordeling van 

de COTAN gekregen (Kraijer & Plas, 2006). De predictieve validiteit van de Griffiths 

Schalen is desondanks goed te noemen (Barnett et al., 2004; Thompson et al., 1993). Een lage 

score op de Griffiths Schalen op 1 en/of 2 jaar oud is een goede voorspeller voor 

ontwikkelingsachterstanden op latere schoolleeftijd. Echter, een normale score in de vroege 

jaren kan niet latere neurologische, perceptueel- motorische of cognitieve beperkingen 

uitsluiten (Barnett et al., 2004). 

Ook de constructvaliditeit bleek in eerste instantie uit onderzoek van Luiz, Foxcroft en 

Stewart (1999) goed te zijn. De Griffiths Schalen zouden één construct (of factor) per schaal 

meten, wat crosscultureel en over verschillende leeftijdsgroepen geldig leek te zijn (n = 430, 

in de leeftijd van 49-60 maanden). Echter, betreffende auteurs hebben in een vervolg 

onderzoek de conclusie getrokken dat elke subschaal meer dan één construct meet en komen 

daarmee terug op hun eerdere bevindingen (n = 180, in de leeftijd van 48-84 maanden). De 

auteurs concluderen dat revisie van de subschalen per leeftijdsgroep onderzocht zou moeten 

worden betreffende de constructvaliditeit (Luiz, Foxcroft, & Povey, 2006). Aanbevelingen tot 

revisie van de Griffiths Schalen wordt ook door andere onderzoekers aanbevolen 

(Giagazoglou et al., 2005; Hanson & Alridge Smith, 1987). Zo reikte de test niet ver genoeg 

voor veel kinderen van vijf en zes jaar om hun plafondscores te behalen en scoorden kinderen 

items eerder dan de normgroep (Hanson & Alridge Smith, 1987). In dit onderzoek zal gebruik 

gemaakt worden van de gereviseerde versies van de Griffiths Schalen: de Griffiths Schalen 

van 0-2 jaar, uitgevoerd door Huntley (1996) en de Griffiths Schalen van 3-8 jaar, uitgevoerd 

door Luiz et al. (2006). 
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Vergelijking ontwikkelingsstatus van kinderen op de Bayley Schalen en Griffiths Schalen 

Vaak wordt, in het kader van onderzoek of zorg, gekozen om de ontwikkeling van jonge 

kinderen in kaart te brengen met behulp van één meetinstrument. Soms echter, is informatie 

beschikbaar over de ontwikkeling van een kind, gemeten door twee verschillende 

meetinstrumenten. Onderzoek naar de vergelijkbaarheid van deze twee meetinstrumenten is 

nog zeer beperkt. Ramsay en Fitzhardinge (1977) hebben de scores op de Bayley- en Griffiths 

Schalen vergeleken in een populatie van kinderen die prematuur geboren zijn (n = 50). Hun 

bevindingen suggereren dat de scores op de Griffiths Schalen consistent hoger waren dan de 

scores op de Bayley Schalen. Ramsey en Fitzhardinge concluderen dat de numerieke scores 

van beide testen niet aan elkaar gelijk zijn, wanneer ze gebruikt worden op de 

ongecorrigeerde leeftijd van 12 tot 16 maanden. Ramsay en Piper (1980) hebben de scores op 

beide schalen vergeleken in een onderzoek bij 35 kinderen met het syndroom van Down. Ook 

zij vonden dat deze kinderen hogere scores behaalden op de Griffiths Schalen in vergelijking 

tot de scores op de Bayley Schalen op de leeftijd van 8 tot 30 maanden. In de daaraan 

voorafgaande leeftijdsperiode, tussen de 3 en 7 maanden, waren de scores op beide schalen 

echter nagenoeg gelijk. Bovenstaand onderzoek suggereert dat leeftijd een belangrijke factor 

is die samenhangt met de scores op de Bayley- en Griffiths Schalen. In dit onderzoek zullen 

een aantal andere variabelen onderzocht worden die gedacht worden gerelateerd te zijn op de 

scores op beide ontwikkelingsschalen. Er zal nu kort besproken worden welke neonatale 

variabelen dit zijn en welke onderzoeksvragen centraal staan in dit onderzoek.  

 

Neonatale variabelen geassocieerd met ontwikkelingsstatus 

Hieronder volgt een beschrijving van recent onderzoek bij prematuur geboren kinderen en/of 

kinderen met een laag geboortegewicht en mogelijk geassocieerde neonatale variabelen. Er 

zal in dit onderzoek onderzocht worden in hoeverre opleidingsniveau moeder, geslacht, 

geboortegewicht en zwangerschapsduur een voorspellende waarde hebben voor de scores op 

de ontwikkelingsschalen van deze doelgroep. Er is voor deze variabelen gekozen omdat uit 

onderzoek blijkt dat deze variabelen geassocieerd kunnen zijn met cognitieve en motorische 

vaardigheden van kinderen die prematuur geboren zijn en/of een laag geboortegewicht 

hadden. 

 

Opleidingsniveau moeder 

Onderzoek gericht op prematuur geboren kinderen en het opleidingsniveau van moeder 

concludeert dat er een significante positieve relatie bestaat tussen academische vaardigheden 

van peuters/kleuters en het opleidingsniveau van moeder. Zo hadden prematuur geboren 
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kinderen van ouders die in een lager opleidingsniveau werkten een gemiddelde score op de 

Bayley Schalen die bijna één standaarddeviatie (0,86) onder het gemiddelde van de steekproef 

lag (DeZoete, MacArthur & Tuck, 2003). Er zijn echter ook verscheidene onderzoeken die 

geen associatie vonden tussen opleidingsniveau moeder en latere cognitief en motorisch 

functioneren bij prematuur geboren kinderen (Ardila, Rosselli, Matute en Guajardo, 2005; 

Giagazoglou, 2005; Giannì et al., 2007).  

 

Sekse 

Onder prematuur geboren kinderen blijken meisjes op jonge leeftijd hoger te scoren op de 

Griffiths –en Bayley Schalen dan jongens (DeZoete, MacArthur, & Tuck, 2003; Giannì, 2007; 

Hindmarsh, O’Callaghan, Mohay & Rogers, 2000). Zo scoren prematuur geboren meisjes op 

de Griffiths Schalen bij een gecorrigeerde leeftijd van 2 jaar een gemiddelde DQ van 4,1 

tegenover een gemiddelde DQ van 3,2 voor prematuur geboren jongens in dezelfde 

leeftijdscategorie (Hindmarsh, O’Callaghan, Mohay & Rogers, 2000). Bij kinderen met een 

extreem laag geboortegewicht (<1000 gram) scoorden meisjes vooral op de subschalen praten 

en horen hoger dan jongens (Hindmarsh, O’Collaghan, Mohay, & Rogers, 2000). In 

tegenstelling tot bovenstaande onderzoeken vonden Ramsay en Piper (1980) geen significante 

sekseverschillen bij kinderen met Down-syndroom in de Bayley –en Griffiths Schalen. Dit 

onderzoek is echter afgenomen op de oorspronkelijke versies van beide schalen.  

 

Zwangerschapsduur 

Dezoete, MacArthur en Tuck (2003) hebben met hun onderzoek de cognitieve ontwikkeling 

bij prematuur geboren kinderen (<1500 g) gemeten met de BSID-II en Stanford-Binet 

Intelligentieschaal. In hun resultaten bleek dat zwangerschapsduur significant positief 

gerelateerd was met de MDI scores op de BSID-II op de leeftijd van 18 maanden en 4 jaar. 

Dit wordt bevestigd door onderzoek van Gibson, Carney en Wales (2006), zij concludeerden 

dat hoe korter de zwangerschapsduur bij prematuur geboren kinderen is, hoe groter de 

beperking waarschijnlijk zal zijn en langer zal voortduren. Ahronovich, Baron en Litman 

(2007) vonden geen associatie van zwangerschapsduur bij prematuur geboren kinderen. Er 

werden bij zesjarige kinderen met een zwangerschapsduur van 23 t/m 25 weken geen 

significante verschillen gevonden in de scores vergeleken met kinderen met een 

zwangerschapsduur tussen de 26 t/m 28 weken. Dit in tegenstelling tot Kirkegaard, Obel, 

Hedegaard en Henriksen (2008), hun resultaten suggereren dat prematuur geboren kinderen 

en/of kinderen met een laag geboortegewicht op tienjarige leeftijd significant vaker lees –en 

spellingsachterstanden rapporteerden in verhouding met à term geboren kinderen.(n = 5319). 
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Opmerkelijk is dat dit verband niet significant was bij een zwangerschapsduur van 33 t/m 36 

weken.  

 

Geboortegewicht 

Verscheidene onderzoeken concluderen dat een laag geboortegewicht is geassocieerd met 

ontwikkelingsachterstanden (Dezoete, MacArthur, & Tuck, 2003; Kirkegaard, Obel, 

Hedegaard, & Henriksen, 2008) en latere taalproblemen (Gutbrod, Wolke, Soehne, Ohrt, & 

Riegel, 2007). Geboortegewicht blijkt op verschillende leeftijdsgroepen (18 maanden, 4 –en 

10 jaar) een voorspellende waarde te hebben (Dezoete MacArthur, & Tuck, 2003; Kirkegaard, 

Obel, Hedegaard & Henriksen, 2008). Giannì et al. (2007) vonden geen associaties tussen 

geboortegewicht en cognitief functioneren bij kinderen die prematuur geboren zijn, zoals 

gemeten op de Griffiths Schalen. 

Uit bovenstaande bevindingen blijkt dat recent onderzoek waarin de vergelijkbaarheid in 

uitspraken over de ontwikkelingsstatus van prematuur geboren kinderen en/of kinderen met 

een laag geboortegewicht in de eerste levensjaren is onderzocht ontbreekt. Meer onderzoek 

hiernaar is gewenst. Ook de mogelijke samenhang van neonatale variabelen op de 

ontwikkelingsstatus is nog onbekend. In dit onderzoek zullen de volgende onderzoeksvragen 

centraal staan: 

1. Hoe verhouden de scores op de Bayley Schalen zich tot de scores op de Griffiths 

Schalen binnen 2 weken afgenomen bij kinderen die te vroeg en/of met een laag 

gewicht geboren zijn op de gecorrigeerde leeftijd van 24 maanden? 

2. Hebben neonatale variabelen een voorspellende waarde voor de scores op de Bayley 

Schalen en de Griffiths schalen, zoals afgenomen bij prematuur geboren kinderen en/of 

kinderen met een zeer laag geboortegewicht? 

 

Methode 

Participanten 

Aan de ouders van 29 prematuur geboren kinderen, die na de geboorte verzorgd werden op de 

Intensive Care van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht, is gevraagd om deel 

te nemen aan het onderzoek. In het kader van de nazorg van het WKZ hadden betreffende 

ouders een afspraak voor een afname van de Bayley Schalen bij hun kind op de gecorrigeerde 

leeftijd van 24 maanden. Alle 29 ouders gaven toestemming om naast de Bayley Schalen, bij 

hun kind(eren) ook de Griffiths Schalen af te laten nemen. De kinderen zijn geboren voor er 

30 weken van de zwangerschap waren verstreken en/of een geboortegewicht van minder dan 
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1000 gram hadden. De onderzoeksgroep (N = 29) bestaat uit 15 jongens en 14 meisjes, met 

een gemiddeld geboortegewicht van 1102,07 gram (sd = 273,01, spreiding van 600 – 1735 

gram), en een gemiddelde zwangerschapsduur van 28 weken (sd = 1,62, spreiding van 25 - 32 

weken). Ze zijn van diverse etnische achtergronden: 22 kinderen (75,9%) waren Caucasisch 

en 7 kinderen (24,1%) hadden een andere etnische achtergrond. De variabele 

opleidingsniveau moeder is ingedeeld in de volgende categorieën: (1) ten hoogste 

basisonderwijs/praktijkonderwijs; (2) LBO, VBO, LWOO/VMBO; (3) VMBO-t.MAVO; (4) 

MBO; (5) HAVO; (6) VWO; (7) HBO; (8) WO. Het opleidingsniveau van moeder had een 

spreiding van VMBO-t/MAVO tot WO. De meeste moeders waren MBO (34,5%) opgeleid, 

gevolgd door HBO (31%), WO (17,2%), VMBO-t/MAVO (6,9%) en HAVO (3,4%). Er zijn 2 

‘missing values’ opgegeven omdat de moeder van deze tweeling was overleden. 

Beschrijvende statistieken van bovenstaande variabelen zijn weergegeven in tabel 1. 

 

Tabel 1 

Beschrijvende statistiek voor de neonatale variabelen 

 N Percentage (%) Gemiddelde sd Minimum Maximum 

Geslacht 

Jongens  

Meisjes 

 

15 

14 

 

51.7 

48.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etniciteit 

Caucasisch 

Niet Caucasisch 

 

22 

7 

 

75.9 

24.1 

 

 

   

Geboortegewicht 29 100 1102.07 273.01 600 1735 

Zwangerschapsduur 29 100 28 1.62 25 32 

Opleidingsniveau moeder 

Ten hoogste basisonderwijs 

LBO, VBO, VMBO 

VMBO-t, MAVO 

MBO 

HAVO 

VWO 

HBO 

WO 

Missing values 

 

0 

0 

2 

10 

1 

0 

9 

5 

2 

 

0 

0 

6.9 

34.5 

3.4 

0 

31 

17.2 

7 

  VMBO-

t/MAVO 

WO 

 

Omdat alle gevraagde kinderen hebben deelgenomen aan het onderzoek is de opkomst 

honderd procent en is er geen analyse uitgevoerd om de representativiteit van de steekproef 
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aan te tonen. Wel is gekeken naar de kinderen die niet zijn opgenomen in de follow-up van de 

Bayley Schalen. Er was één jongen die niet heeft deelgenomen aan de follow-up. Er is 

bekeken of sekse, geboortegewicht en zwangerschapsduur van deze jongen (geboortegewicht 

= 1270 gram; zwangerschapsduur = 28 weken) afweken van de kinderen in de follow-up 

groep. Er zijn geen significante verschillen met de kinderen uit de follow-up groep gevonden.  

 

Procedure 

De gegevens van de Bayley Schalen zijn door een gecertificeerde orthopedagoog afgenomen 

in het WKZ. Met een marge van twee weken voor en na deze afnamen werden de kinderen in 

hun thuisomgeving getest met de Griffiths Schalen door een Master studente 

orthopedagogiek. In één uitzondering is bij een tweeling de Griffiths Schalen afgenomen op 

het kinderdagverblijf in plaats van de thuissituatie. Ouders kregen geen beloning om deel te 

nemen aan het onderzoek. 

 

Meetinstrumenten 

De Griffiths Schalen 

De Griffiths Schaal, van 2 tot 8 jaar, bestaat uit zes subschalen, namelijk loco-motoriek (A), 

persoonlijk/sociaal (B), taal (C), oog-hand coördinatie (D), performantie (E), en praktisch 

redeneren (F). Naast een gestandaardiseerde score op deze zes subschalen, kan er op de 

Griffiths schaal een totaalscore worden behaald, GQ genoemd (Luiz et al., 2006). De Griffiths 

Schalen hebben per subschaal en voor de totaalscore een gemiddelde gestandaardiseerde score 

van 100. De standaardafwijking is 16. De Griffiths Schaal van 3 tot 8 jaar is genormeerd op 

een groep van 1026 kinderen in deze leeftijdscategorie, waarvan alle kinderen engels als 

eerste taal hadden (Luiz et al., 2006). Om een uitspraak te doen over de cognitieve 

ontwikkeling van prematuur geboren kinderen (op de gecorrigeerde en ongecorrigeerde 

leeftijd van 24 maanden) is er gebruik gemaakt van de gemiddelde z-scores van de subschalen 

B, C, D en E. Om een uitspraak te doen over de motorische ontwikkeling worden de z-scores 

van subschaal A gebruikt. Deze verdeling van subschalen werd ook in het onderzoek van 

Ramsay en Fitzhardinge (1977) gebruikt om motoriek en cognitie te vergelijken met de 

Bayley Schalen. Er is gekozen voor de z-scores, omdat er geen ontwikkelingsleeftijden 

berekend konden worden. 
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De Bayley Schalen 

De Bayley Schalen-II (BSID-II), Nederlandse bewerking, is de opvolger van de Bayley 

Ontwikkelingsschalen (BOS 2-30), door Van der Meulen (Van der Meulen, 2002, zoals 

geciteerd in Kievit, Tak & Bosch, 2002). De nieuwe versie werd opnieuw genormeerd en 

uitgebreid qua items en qua leeftijdsbereik (nu tot 42 maanden). Er is een mentale schaal met 

items betreffende visuele en auditieve opmerkzaamheid, oog-handcoördinatie, imitatie, 

taalontwikkeling, geheugen en probleemoplossende vermogen. Er is een motorische schaal 

met items betreffende de fijne en de grove motoriek. En er is een gedragsobservatieschaal met 

items die taakgerichtheid, betrokkenheid, affect expressie, activiteit en kwaliteit van de 

motoriek meten. De mentale en de motorische schaal resulteren in normscores en/of 

ontwikkelingsleeftijden, de gedragsobservatieschaal in percentielscores (Kievit, Tak & Bosch, 

2002).  Voor een betrouwbare vergelijking met de Griffiths Schalen worden de mentale- 

(MDI) en motorische (PDI) ontwikkelingsindexen omgerekend tot z-scores. De Bayley 

Schalen-II hebben een gemiddelde gestandaardiseerde score van 100 en een 

standaardafwijking van 15 (Bayley, 1993). De test-hertestbetrouwbaarheid van de 

gedragsobservatieschaal ligt echter aanzienlijk lager dan die van de andere twee schalen, 

waardoor sommige onderzoekers er voor kiezen deze niet te gebruiken (Harris, Megens, 

Bakcman, & Hayes, 2005). De doelgroep van deze schaal zijn kinderen in de leeftijd van nul 

jaar en één maand tot en met drie jaar en zes maanden oud en de meetpretentie is het 

vaststellen van het huidige mentale en motorische ontwikkelingsniveau (Kraijer & Plas, 2006; 

Nellis & Gridley, 1994).  

 

Data analyse 

Om te onderzoeken of er associaties bestaan tussen de scores op de Bayley Schalen en de 

scores op de Griffiths Schalen worden Pearson correlatiecoëfficiënten berekend. De MDI-

scores op de Bayley Schalen, de scores die de cognitieve capaciteiten weergeven, worden 

eerst omgerekend tot de z-scores (Zmdi.corr/Zmdi.chr) om vergelijking met de Griffiths 

Schalen mogelijk te maken. Dit wordt berekend door de MDI-scores minus het gemiddelde 

van de Bayley Schalen 100 te doen en dit te delen door de standaardafwijking 15. Deze 

procedure wordt zowel uitgevoerd voor de ongecorrigeerde leeftijd als de gecorrigeerde 

leeftijd van de kinderen. De z-scores van de Griffiths Schalen worden over de vier schalen B, 

C, D en E opgeteld en gedeeld door 4 om de gemiddelde z-score voor de cognitieve 

capaciteiten te berekenen (Zcogn.corr/Zcogn.chr). Hierbij is gekozen voor de z-scores omdat 

de leeftijdsequivalenten van de Griffiths Schalen niet te berekenen waren door de twee 
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verschillende versies van de handleidingen. Bij de analyses wordt schaal F ‘praktische 

redeneren’ niet mee genomen omdat kinderen hier geen items positief op scoorden, de schaal 

was hierdoor niet representatief genoeg om mee te nemen in de analyses. 

 De PDI scores van de Bayley Schalen, die de motorische ontwikkeling van het kind 

weergeven, worden op dezelfde manier omgerekend tot de z-scores (Zpdi.corr/Zpdi.chr) en 

vergeleken met de z-scores van de loco-motoriek schaal van de Griffiths Schalen 

(Zacorr/Zachr). Deze procedure wordt zowel uitgevoerd voor de ongecorrigeerde leeftijd als 

de gecorrigeerde leeftijd van de kinderen.  

 Om te onderzoeken of er een relatie bestaat tussen de vroege neonatale status van het 

kind en de mate van overeenkomst op de scores op de Bayley en Griffiths Schalen wordt er 

met behulp van multiple regressie bekeken of verschillende kenmerken van het kind, namelijk 

geslacht, opleidingsniveau moeder, zwangerschapsduur en geboortegewicht, de gevonden 

verbanden tussen de scores op de Bayley Schalen en de Griffiths Schalen kunnen voorspellen.  

 

Resultaten 

Samenhang tussen de scores op de Bayley Schalen en de Griffiths Schalen 

De spreiding van de scores op de cognitieve schaal op de Bayley Schalen was groter dan de 

spreiding van de scores op de Griffiths Schalen. Dit blijkt ook duidelijk uit tabel 3. Op de 

Bayley Schalen scoort 14% van de prematuur geboren kinderen en/of kinderen met een (zeer) 

laag geboortegewicht licht afwijkend (tussen de z-scores -1 en -2 in) en 7% zeer laag (onder 

de z-score -2) voor gecorrigeerde leeftijd. Voor de ongecorrigeerde leeftijd is dit zelfs 14% 

licht afwijkend en 17% zeer laag in verhouding tot de normgroep van de Bayley Schalen. Van 

de prematuur geboren kinderen en/of kinderen met een zeer laag geboortegewicht scoort 97% 

binnen de normale range op de gecorrigeerde leeftijd voor cognitie op de Griffiths Schalen. 

Voor de ongecorrigeerde leeftijd scoort 28% van deze steekproef licht afwijkend (tussen de z-

scores -1 en -2 in) op de cognitieve schaal. De beschrijvende statistieken van de scores op de 

Bayley Schalen en de scores op Griffiths Schalen zijn weergegeven in tabel 2 en 3. 

 Op de motoriek schalen is de spreiding op de Bayley Schalen ook groter dan op de 

Griffiths Schalen. Opvallend hieraan is dat op de Bayley Schalen meer kinderen onder de 

normale range scoren dan op de Griffiths Schalen. Zo scoort bijna de helft (48%) licht 

afwijkend op de motoriek schaal van de Bayley Schalen voor de gecorrigeerde leeftijd. Voor 

de ongecorrigeerde leeftijd scoort 28% licht afwijkend en 35% zeer laag onder het 

gemiddelde. Op de Griffiths Schalen scoren kinderen van deze steekproef voor gecorrigeerde 

leeftijd maar 3% licht afwijkend en voor ongecorrigeerde leeftijd 10% licht afwijkend. 
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Tabel 2  

Gemiddelde z-score en standaard deviatie op de Bayley Schalen en Griffiths Schalen  

 Gemiddelde 

z-score 

    Sd 

z-score 

     Minimum Maximum N 

Bayley Schalen 

Cognitie z-score (gecorrigeerd) 

Cognitie z-score (ongecorrigeerd) 

 

 0.12 

-0.58 

 

1.19 

1.11 

 

-2.13 

-2.53 

 

2.50 

1.73 

 

29 

29 

Motoriek z-score (gecorrigeerd) 

Motoriek z-score (ongecorrigeerd) 

-0.60 

-1.33 

0.79 

0.87 

-1.80 

-2.47 

1.13 

0.60 

28 

28 

Griffiths Schalen  

Cognitie z-score (gecorrigeerd) 

Cognitie z-score (ongecorrigeerd) 

 

-0.18 

-0.76 

 

0.47 

0.48 

 

-1.35 

-1.96 

 

0.94 

0.35 

 

29 

29 

Motoriek z-score (gecorrigeerd) 

Motoriek z-score (ongecorrigeerd) 

 0.39 

-0.10 

     0.58 

0.65 

-1.18 

-1.88 

1.18 

0.74 

29 

29 

   

     

Tabel 3 

Aantal (%) kinderen ingedeeld in categorieën op de Griffiths Schalen en Bayley Schalen 

 

   Z-scores: 

     Gecorrigeerde leeftijd 

N    Cognitie (%)   N    Motoriek (%) 

     Ongecorrigeerde leeftijd 

 N   Cognitie (%)    N     Motoriek (%) 

Griffiths Schalen         

Vooruitlopers (≥ 2) 

Licht vooruitlopend (1<2) 

Normale ontwikkeling (0<1) 

Normale ontwikkeling (-1<0) 

Licht afwijkend (-1<-2) 

Abnormaal (≤ -2) 

0        0  

0        0 

9        31  

19      66  

1        3 

0        0 

         0          0  

         4          14 

         19        66 

         5          17  

         1          3   

         0          0 

 

 

 

 

 

0          0 

0          0 

1          3 

20        69 

8          28 

0          0 

0             0 

0             0 

16           55 

10           35 

3             10 

0             0 

Bayley Schalen                

Vooruitlopers (≥ 2) 

Licht vooruitlopend (1<2) 

Normale ontwikkeling (0<1) 

Normale ontwikkeling (-1<0) 

Licht afwijkend (-1<-2) 

Abnormaal (≤ -2) 

Missing values 

2        7 

6        21 

8        27  

7        24 

4        14 

2         7 

           0          0 

           1          3 

           7          24 

           6         21 

           14       48 

           0         0 

           1         4  

 

 

 

 

 

0         0 

3         10 

8         28 

9         31 

5         17 

4         14 

 

  0            0 

  0            0  

  1            3 

  9            31  

  8            28 

  10         35 

   1           3 

 

Om Pearson correlaties te berekenen is eerst bekeken met behulp van spreidingsdiagrammen 

of er sprake is van een lineaire samenhang tussen de Bayley Schalen en de Griffiths Schalen. 



 14 

Dit wordt bevestigd door alle vier de diagrammen. Uit de spreidingsdiagrammen blijkt dat er 

geen sprake is van zeer extreme scores. Er wordt voldaan aan de voorwaarden om de Pearson 

correlaties uit te voeren. Uit de analyse blijkt een sterke positieve significante samenhang (r = 

0.807; p < 0.001; n = 29) te zijn tussen de scores op de Bayley Schalen en de scores op de 

Griffiths Schalen op de cognitieve schaal gerekend voor de gecorrigeerde leeftijd. Ook op de 

ongecorrigeerde leeftijd blijft deze samenhang positief significant (r = 0.809; p < 0.001; n = 

29). Voor de motoriek schaal blijkt er geen significante samenhang (r = 0.345; p = 0.072; n = 

28) te zijn tussen de scores op de Bayley Schalen en de scores op de Griffiths Schalen 

berekend voor de gecorrigeerde leeftijd. Ook op de ongecorrigeerde leeftijd blijft deze 

correlatie niet significant (r = 0.352; p = 0.066; n = 28). Om de gemiddelden van de scores op 

de Bayley schalen te vergelijken met gemiddelden van de scores op de Griffiths Schalen 

wordt er een afhankelijke t-toets uitgevoerd. Er wordt tweezijdig getoetst. Hier is voor 

gekozen omdat recent vergelijkend onderzoek over beide schalen niet beschikbaar is voor de 

gereviseerde versies. Resultaten van deze afhankelijke t-toets zijn weergegeven in tabel 4. 

Gemiddeld genomen scoren kinderen die prematuur geboren zijn en/of een laag 

geboortegewicht hadden iets hoger op de cognitieve schaal bij de Bayley Schalen 

(gemiddelde = 0.11; sd = 1.19) dan op de Griffiths Schalen (gemiddelde = -0.16; sd = 0.50). 

Dit verschil is niet significant; t = -1.76; df = 28; p = 0.089 voor de gecorrigeerde leeftijd. 

Voor ongecorrigeerde leeftijd scoren kinderen wederom iets hoger op de Bayley Schalen 

(gemiddelde = -0.58; sd = 1.10) dan op de Griffiths Schalen (gemiddelde = -0.74; sd = 0.51). 

Ook dit verschil is niet significant; t = -1.15; df = 28; p = 0.287 voor de ongecorrigeerde 

leeftijd. 

Op de motoriek schaal scoren kinderen prematuur geboren en/of met een laag 

geboortegewicht gemiddeld genomen hoger op de Griffiths Schalen (gemiddelde = 0.41; sd = 

0.59) dan op de Bayley Schalen (gemiddelde = -0.59; sd = 0.78). Dit verschil is significant 

voor de gecorrigeerde leeftijd; t = 6.93; df = 27; p < 0.001. Voor de ongecorrigeerde leeftijd 

scoren de kinderen ook hoger op de Griffiths Schalen (gemiddelde = -0.09; sd = 0.66) dan op 

de Bayley Schalen (gemiddelde = -1.33; sd = 0.85). Dit verschil is significant; t = 7.70; df = 

27; p < 0.001.  
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Tabel 4 

Resultaten van de afhankelijke t-toets op de scores van de Bayley Schalen versus de scores op 

de Griffiths Schalen 

                                          Gemiddelde        sd 

                                            (per schaal)  

Verschil in 

gemiddelden
1 

sd t Df p 

(tweezijdig) 

Gecorrigeerde leeftijd 

Bayley Schalen MDI               0.11             1.19 

versus Griffiths cognitief       -0.16             0.50 

Bayley Schalen PDI               -0.59             0.78 

versus Griffiths motoriek        0.41             0.59 

 

-0.27 

 

1.03 

 

0.84 

 

0.79 

 

-1.76 

 

6.93 

 

28 

 

27 

 

 

0.089 

 

    0.000** 

Ongecorrigeerde leeftijd 

Bayley Schalen MDI              -0.58            1.10 

versus Griffiths cognitief        -0.74            0.51 

Bayley Schalen PDI                -1.33           0.85 

versus Griffiths motoriek        -0.09           0.66 

 

-1.15 

 

-1.27 

 

0.75 

 

0.88 

 

-1.09 

 

7.70 

 

28 

 

27 

 

0.287 

 

    0.000** 

 

 1: Bayley score minus Griffiths score,                                   * p < 0.05,       ** p < 0.01 

 

Voorspellende waarde van neonatale variabelen op de scores van de Griffiths Schalen en de 

Bayley Schalen 

Voor het voorspellen van de scores op de Bayley Schalen en de Griffiths Schalen met 

neonatale variabelen wordt gebruik gemaakt van multipele regressie. De neonatale variabelen 

die meegenomen worden in de analyse zijn sekse, opleidingsniveau moeder, geboortegewicht 

en zwangerschapsduur. Er wordt voldaan aan de voorwaarden om een multipele regressie uit 

te voeren. Er is geen sprake van extreme scores en de steekproef is (net) voldoende groot. Er 

worden 8 analyses uitgevoerd, met als afhankelijke variabele de cognitieve of motorische 

schaal van de Bayley Schalen of de Griffiths Schalen. Dit wordt zowel voor de gecorrigeerde 

als voor de ongecorrigeerde leeftijd uitgevoerd. Voordat er een multipele regressie uitgevoerd 

mag worden, wordt sekse hergecodeerd. Jongens worden hergecodeerd tot variabele 0 en 

meisjes worden hergecodeerd tot variabele 1.  

 Voor het voorspellen van de cognitieve scores van de Griffiths Schalen is een 

multipele regressie uitgevoerd waar alle vier de variabelen in één keer in zijn gevoerd. 

Resultaten van deze multipele regressie zijn weergegeven in tabel 5. Er zijn geen significante 

resultaten voor de neonatale variabelen gevonden. Wel zijn opleidingsniveau moeder en sekse 

bijna significant bevonden (p < 0.05) op de gecorrigeerde en de ongecorrigeerde leeftijd. De 

voorspellende waarde van zwangerschapsduur en geboortegewicht is opmerkelijk genoeg zeer 

gering.  
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De voorspellende waarde van alle vier de neonatale variabelen op de motorische 

schaal van de Griffiths Schalen is zeer gering. Er zijn geen significante resultaten, noch 

resultaten die bijna significant zijn. Sekse, opleidingsniveau moeder, geboortegewicht en 

zwangerschapsduur lijken niet te volstaan om de motorische capaciteiten van prematuur 

geboren kinderen en/of kinderen met een laag geboortegewicht binnen deze steekproef te 

voorspellen voor de Griffiths Schalen. 

 

Tabel 5 

Resultaten van de multipele regressie analyses 

           Gecorrigeerde leeftijd                               Ongecorrigeerde leeftijd 

                                                Bong      SD     Bgest.       t           p                  Bong.     SD       Bgest       t             p        

Griffiths cognitie  

Sekse                                     .35       .19      .130       1.87      .074 ·     

Opleidingsniveau moeder     .10       .05      .010       1.81      .084 ·     

Geboortegewicht                  .00        .00      .000       0.75      .460        

Zwangerschapsduur              .06       .07      .008       0.86      .400         

.37       .18       .129       2.00       .057 · 

.10       .05       .010       1.89       .071 ·  

.00       .00       .000       0.70       .509  

.10       .06       .012       1.51       .143 

Griffiths motoriek  

Sekse                                     .16       .25      .068       0.64      .531 

Opleidingsniveau moeder     .06       .07      .007       0.85      .403 

Geboortegewicht                   .00       .00      .000       0.24      .814 

Zwangerschapsduur              .09       .09      .014       0.99      .331 

.19       .28       .081       0.68       .501            

.07       .08       .009       0.85       .403  

.00       .00       .000       0.26       .798    

.12       .10       .018       1.25       .224  

Bayley cognitie 

Sekse                                     .81       .42       .287      1.94      .064 · 

Opleidingsniveau moeder     .29       .11       .027      2.49      .020 · 

Geboortegewicht                   .00       .00       .000      0.47      .646 

Zwangerschapsduur              .11       .15       .014      0.74      .465 

 

.72       .40       .259      1.79       .087 · 

.25       .11       .025      2.18       .039 *   

.00       .00       .000      0.62       .545  

.13       .14       .016      0.95       .352 

Bayley motoriek  

Sekse                                     .49       .31       .196       1.56     .134 

Opleidingsniveau moeder    -.04       .09       .005     -0.419   .679 

Geboortegewicht                   .00       .00       .000      1.89     .072 · 

Zwangerschapsduur             -.10       .11      -.014     -0.94     .355 

.30       .36       .127    0.85       .406  

-.01      .10       .001   -0.06       .951  

.00       .00       .000    1.70       .102 

-.06      .12       .008     -0.45      .658              

 ·  score is bijna significant  * p < 0.05,         ** p < 0.01 

 

Op de cognitieve schaal van de Bayley Schalen is wel een significant resultaat gevonden. 

Opleidingsniveau van moeder heeft voor scores op de cognitieve schaal van de Bayley 

Schalen, voor de ongecorrigeerde leeftijd, een positief significante (p = 0.039) voorspellende 



 17 

waarde. Op de gecorrigeerde leeftijd is dit resultaat bijna significant (p = 0.20). Sekse is 

zowel op gecorrigeerde (p = 0.064) als ongecorrigeerde leeftijd (p = 0.087) bijna significant 

bevonden. Geboortegewicht en zwangerschapsduur hebben een zeer geringe voorspellende 

waarde voor de scores op de cognitieve schaal van de Bayley Schalen. Geboortegewicht en 

zwangerschapsduur hadden wel een hoge correlatie met elkaar (r = 0,57; p < 0.001). 

De neonatale variabelen op de motorische schaal van de Bayley Schalen hebben geen 

significant voorspellend waarde voor de scores op deze schaal. Wel heeft geboortegewicht 

bijna een significant resultaat (p = 0.072) op gecorrigeerde leeftijd voor de scores op de 

motorische schaal. 

 

Discussie 

In dit onderzoek is onderzocht of er een verband bestaat tussen de scores op de Bayley 

Schalen en de scores op de Griffiths Schalen, afgenomen bij kinderen die te vroeg en/of met 

een laag gewicht (<1000 gram) geboren zijn, op de gecorrigeerde leeftijd van 24 maanden. 

Dit is onderzocht voor zowel de scores gebaseerd op de gecorrigeerde leeftijd van 24 

maanden als op de scores gebaseerd op de ongecorrigeerde leeftijd van het kind. Daarnaast is 

onderzocht of de variabelen opleidingsniveau moeder, geslacht, geboortegewicht en 

zwangerschapsduur een voorspellende waarde hebben voor de scores op de Griffiths Schalen 

en de scores op de Bayley Schalen.  

Er blijkt een sterke positieve significante samenhang te zijn tussen de scores op de 

Bayley Schalen en de scores op de Griffiths Schalen op de cognitieve schaal gerekend voor de 

gecorrigeerde leeftijd en de ongecorrigeerde leeftijd. Het verschil in gemiddelden tussen de 

Bayley Schalen en de Griffiths Schalen van de cognitieve schaal wijkt niet significant af voor 

de gecorrigeerde en voor de ongecorrigeerde leeftijd. Dit is in strijd met de resultaten van het 

onderzoek van Ramsay en Fizthardinge (1977). Hun bevindingen suggereren dat de scores op 

de Griffiths Schalen consistent hoger waren dan de scores op de Bayley Schalen bij een 

steekproef van prematuur geboren kinderen en/of kinderen met een extreem laag 

geboortegewicht.  

Er werd geen samenhang gevonden tussen de scores op de Bayley Schalen en de 

scores op de Griffiths Schalen voor de motorische schalen. Ook is er op de motoriek schaal 

een significant verschil gevonden tussen de gemiddelden van beide ontwikkelingsschalen. 

Deze gemiddelden wijken significant van elkaar af op zowel gecorrigeerde als 

ongecorrigeerde leeftijd. Dit kan impliceren dat de motoriek schaal van beide schalen niet 

hetzelfde construct meten. 
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 Opvallend is ook het resultaat, dat op de Bayley Schalen meer kinderen op de 

motorische schaal onder de normale range scoren dan op de Griffiths Schalen. Dit zou kunnen 

impliceren dat de Bayley Schalen sneller motorische achterstanden kunnen identificeren dan 

de Griffiths Schalen. Een mogelijke verklaring voor dit verschil, is dat schaal A van de 

Griffiths Schalen niet representatief is voor de motorische vaardigheden van een kind. Luiz, 

Foxcroft en Stewart, (1999) bevestigen in hun onderzoek dat de Griffiths Schalen meer dan 

één construct meten. Er bevinden zich namelijk ook items voor de fijne motoriek (oog-

handcoördinatie) in schaal D van de Griffiths Schalen. Schaal D is, in navolging van Ramsey 

en Fitzhardinge (1977), in dit onderzoek gebruikt om de gemiddelde score van de cognitieve 

capaciteiten van een kind te berekenen. Bij de Bayley Schalen is er een duidelijker 

onderscheid te vinden tussen motoriek en cognitie. Echter, ook hier zijn items behorend bij de 

motoriek schaal die ook cognitieve vaardigheden van het kind vragen. Cognitie en motoriek 

zijn moeilijk apart te meten. Zo heeft een kind ook cognitief begrip nodig, om opdrachtjes uit 

te voeren. Verschillen tussen beide ontwikkelingsschalen op de motoriek schaal kunnen ook 

verklaard worden door dat veel items op de Griffiths Schalen gescoord mogen worden op 

basis van gegevens die ouders vertellen. Mogelijk is dit van invloed geweest op de resultaten.  

De resultaten van de scores op de motoriek schalen van de Bayley- en de Griffiths 

Schalen zijn in overeenstemming met het onderzoek van Ramsey en Fitzhardinge (1977). 

Prematuur geboren kinderen en/of kinderen met een laag geboortegewicht scoren op de 

motoriek schaal gemiddeld genomen hoger op de Griffiths Schalen dan op de Bayley Schalen. 

Deze verschillen in de resultaten kunnen verklaard worden doordat Ramsay en Fitzhardinge 

de oorspronkelijke versies van de Bayley Schalen en de Griffiths Schalen gebruikt hebben in 

hun onderzoek. In dit onderzoek zijn voor beide schalen de gereviseerde versies gebruikt. Ook 

de leeftijden waarop Ramsay en Fitzhardinge de kinderen getest hebben, verschilt met het 

huidige onderzoek. Ramsay en Fitzhardinge hebben kinderen getest op de ongecorrigeerde 

leeftijd van 12 tot 16 maanden, dit onderzoek heeft kinderen getest op de gecorrigeerde 

leeftijd van 24 maanden. 

 Een ander opvallend resultaat is dat de variabelen sekse, opleidingsniveau moeder, 

geboortegewicht en zwangerschapsduur in dit onderzoek, geen voorspellende waarde hebben 

voor de scores op de Bayley- en de Griffiths Schalen. Dit in tegenstelling tot andere 

onderzoeken die hier wel verbanden tussen gevonden hebben (DeZoete, MacArthur, & Tuck, 

2003; Giannì, 2007; Gibson, Carney & Wales, 2006; Gutbrod, Wolke, Soehne, Ohrt, & 

Riegel, 2007; Hindmarsh, O’Callaghan, Mohay & Rogers, 2000; Kirkegaard, Obel, 

Hedegaard, & Henriksen, 2008). De resultaten van dit onderzoek kunnen minder betrouwbaar 
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zijn omdat er 4 variabelen in de analyse zijn meegenomen. Volgens Baarda, De Goede en Van 

Dijkum (2003) heb je voor elke variabele die je meeneemt in de multipele regressie een 

steekproef van n = 10 nodig. In de steekproef van dit onderzoek (n = 29) zouden er dus maar 

3 variabelen in de multipele regressie analyse meegenomen mogen worden. Gezien het 

resultaat dat sekse en opleidingsniveau moeder op beide schalen bijna significant waren, zou 

dit resultaat verklaard kunnen worden door een (te) kleine steekproef (n = 29). Conclusies 

gebaseerd op deze steekproef moeten dan ook voorzichtig getrokken worden. 

 Een andere beperking van het onderzoek is dat de Griffiths Schalen zijn afgenomen 

door een studente die hier nog niet eerder ervaring mee had in de thuisomgeving van de 

kinderen. De Bayley Schalen zijn afgenomen door een ervaren orthopedagoge in het 

ziekenhuis. Een verschil in vaardigheden tussen beide onderzoekers die de scores kan 

beïnvloeden is niet uit te sluiten. Daarnaast is het niet uit te sluiten dat de thuisomgeving een 

ander effect op de prestaties van het kind kan hebben dan de testafname in het ziekenhuis.  

Er is voor dit onderzoek, gebruik gemaakt van twee verschillende versies van de 

Griffiths Schalen. Namelijk de versie van 0-2 jaar en de versie van 3-8 jaar. Deze versies zijn 

genormeerd op twee verschillende normgroepen, waardoor er in principe niet gewisseld mag 

worden tussen de schalen om de scores te berekenen. Er is toch voor het gebruik van beide 

versies gekozen, omdat de kinderen van 24 maanden soms onder het gemiddelde van de 

normgroep scoorden, waardoor terug gegaan moest worden naar de schaal van 0-2 jaar. Om 

de plafondscores te behalen waren de items van de schaal 3-8 jaar nodig. De twee 

verschillende versies van de Griffiths Schalen maakten het niet mogelijk om 

ontwikkelingsleeftijden van kinderen te berekenen.  

Ook schaal F ‘praktisch redeneren’ van de Griffiths Schalen is discutabel. Veel 

kinderen van de steekproef scoorden hier geen items positief op. Wanneer een kind geen 

items positief scoorde op deze schaal, zou de schaal berekend moeten worden door het 

gemiddelde van schaal A t/m E te berekenen. Schaal F gaf hierdoor geen representatief beeld 

meer van het praktische redeneren van een kind, maar gaf een gemiddelde van de overige 

subschalen. Om deze rede is er in dit onderzoek voor gekozen om schaal F niet mee te nemen 

in het gemiddelde van de cognitieve vaardigheden van de kinderen.  

In de analysehandleiding van de Griffiths Schalen staat dat de leeftijden naar de 

dichtstbijzijnde maanden naar beneden moeten worden afgerond. Dit is niet gedaan bij de 

gecorrigeerde leeftijden, wel bij de chronologische leeftijden in het onderzoek. Hier is voor 

gekozen, omdat er anders bij 12 kinderen de andere versie van de GMD gebruikt zou moeten 

worden, namelijk die van 0 tot 2 jaar omdat deze kinderen dan een gecorrigeerde leeftijd 
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zouden hebben van 23,5 (waarvan de meerderheid vaak een gecorrigeerde leeftijd had van 23 

maanden en 28 of meer dagen). Beide versies van de Griffiths Schalen zijn genormeerd op 

verschillende groepen. De afweging of het afronden van deze 12 kinderen naar boven of het 

gebruiken van normscores van een andere normgroep is gemaakt en het leek de onderzoeker 

betrouwbaarder om van dezelfde versie gebruik te blijven maken.  

  Sterke punten van dit onderzoek waren dat de testleiders bij de afname van de Bayley 

Schalen-II en de Griffiths Schalen niet op de hoogte waren van de eerder behaalde testscores 

van de kinderen. Onderzoekers gingen zo objectief mogelijk het testonderzoek in waardoor 

vooroordelen bij de afname en scoring een minimale rol gespeeld hebben. Een ander sterk 

punt is, dat er weinig tijd, namelijk maximaal twee weken, tussen de afname van de Griffiths 

Schalen en de Bayley Schalen zat. 

De Bayley Schalen lijken een goed diagnostiek onderzoeksinstrument bij prematuur 

geboren kinderen omdat, in tegenstelling tot de Griffiths Schalen, ze ook een Nederlandse 

normgroep heeft. Cultuurverschillen kunnen hierdoor geen invloed uitoefenen op de scores 

van een kind. Zo beargumenteren Giagazoglou et al. (2004) dat een voorwaarde om 

ontwikkelingstesten te gebruiken, is dat er een normering bestaat voor de populatie waar de 

test op toegepast wordt. In elk land zijn immers specifieke gebruiken en 

omgevingskarakteristieken die ontwikkelingsstappen kunnen beïnvloeden. Zo lijkt het item 

van de Griffiths Schalen ‘het kind loopt zelfstandig de trap op’ niet toepasbaar in Nederland 

omdat ouders het hier niet verantwoordelijk lijken te vinden om het kind dit alleen te laten 

doen, al zou hij het motorisch gezien wel zelfstandig kunnen. De predictieve validiteit van de 

Bayley Schalen voor cognitief functioneren op schoolleeftijd is echter zwak (Hack et al., 

2005). 

 Overige discutabele onderwerpen van de Griffiths Schalen 3-8 jaar zijn dat de 

geografie van de normgroep niet representatief is. De gebieden Buckinghamshire, Edinburgh, 

Gwent en Surrey zijn de vier gebieden waar de steekproef van de normgroep uit bestaat. De 

verhoudingen tussen stedelijke en landelijke gebieden zijn niet gelijk. De eerste steekproef 

was de verhouding, 61% (stad) tegenover 39 % (landelijk), en de tweede steekproef zelfs 94% 

(stad) tegenover maar 6% (landelijk). De landelijke kinderen scoren over het algemeen lager 

dan de stedelijke kinderen (Luiz et al., 2006). Deze steekproef vermindert echter de 

betrouwbaarheid en validiteit van de normgroep.  
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Conclusie 

Er blijkt een positieve significante samenhang te zijn tussen de scores op de Bayley Schalen 

en de scores op de Griffiths Schalen op de cognitieve schaal gerekend voor de gecorrigeerde- 

en de ongecorrigeerde leeftijd. Voor de scores op de motoriek schaal blijkt er geen samenhang 

te zijn tussen de scores op de Bayley Schalen en de scores op de Griffiths Schalen, berekend 

voor gecorrigeerde- en ongecorrigeerde leeftijd. De scores behaald op de motoriek schaal van 

de Griffiths Schalen en de Bayley Schalen lijken hierdoor niet goed onderling vergelijkbaar.  

Neonatale variabelen lijken geen voorspellende waarde te hebben voor de scores op de 

Griffiths Schalen en de Bayley Schalen. Opleidingsniveau moeder en sekse hebben bijna een 

significante voorspellende waarde voor de scores op de cognitieve schalen van de Griffiths 

Schalen en de Bayley Schalen voor gecorrigeerde- en ongecorrigeerde leeftijd. Nader 

onderzoek met een grotere steekproef is echter gewenst om hier betrouwbare uitspraken over 

te kunnen doen.  

Uit onderzoek blijkt dat de Griffiths Schalen een goede predictieve validiteit lijkt te 

hebben. Van de Bayley Schalen is bekend dat ze voor de leeftijd van 24 maanden een lage 

predictieve validiteit lijkt te hebben. De Griffiths Schalen lijken echter per subschaal meer 

dan één construct te meten. Revisie van de subschalen zou per leeftijdsgroep onderzocht 

moeten worden. Een beperking van de Griffiths Schalen is dat de versie van 0-2 jaar voor 

kinderen van 24 maanden niet ver genoeg reikt om hun plafondscores te behalen. De versie 

van 3-8 jaar is echter niet toereikend voor kinderen van deze leeftijdsgroep om hun 

drempelscores te behalen en eventuele ontwikkelingsachterstanden vast te stellen. Er wordt 

bij het gebruik van de Griffiths Schalen aanbevolen prematuur geboren kinderen en/of 

kinderen met een (zeer) laag geboortegewicht niet te testen in de leeftijd van 20 tot 30 

maanden. In deze leeftijdsrange kunnen beter de Bayley Schalen-II worden afgenomen. 
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