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Aanleiding videomethode

• Start met vraag KFT 2e lijn 

• Past in de digitale tijdperk, jonge ouders

• Tijd en afstand vormen geen belemmering meer

• Gebruiksvriendelijk en laagdrempelig motoriek observeren: frequentie    ?

• Gebruik videomethode als aanvulling, geen vervanging!

Videomethode is valide¹, is het ook haalbaar voor ouders? 
¹ Boonzaaijer M, Dam van E, Haastert van C, Nuysink J. Concurrent validity between live and home-video observations of 

gross motor behavior in early infancy using the Alberta Infant Motor Scale (submitted 2015)
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Videomethode vraagt iets van ouders
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Rol van ouders

• ‘Ouders hebben rijke en gevarieerde informatie te bieden; ze kunnen een 
belangrijke rol spelen in de vroege opsporing van ontwikkelingsproblemen’ 
Glascoe FP et al.,  1995

• Screeningslijst voor ouders van de Ages and Stages Questionnaire (ASQ-3 
Dutch version) is vergeleken met de uitkomsten op de BSIDIII-NL. Sensitiviteit 
en specificiteit acceptabel bij 18-42 mnd.                                                          
Steenis LJ.et al.,  2015

• De ‘Early Motor Questionnaire’ (3-24 mnd) voor ouders is vergeleken met
motorische testen afgenomen door professionals: hoge correlaties.  
Ouders kunnen betrouwbare en valide gegevens verschaffen over de 
vroeg motorische ontwikkeling van hun kind.
Libertus, K., & Landa, R. J., 2013
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Wat vraagt de videomethode van ouders?

1. Instructie doornemen
2. Maken video-opname

& hanteren kind 
3. Uploaden video-opname
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Onderzoek ervaringen ouders
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Opzet pilot longitudinaal
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Onderzoeksvragen haalbaarheid
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Populatie  

Pilot longitudinale trajecten        n=57

Gem. zwangerschapsduur: 39,2 wkn [37- 42 wkn]

Plaats in het gezin: 1e kind =57%

2e kind =36% 

3e kind =7%

Ouders:     76 % hoger opgeleid

Invullen vragenlijst: 95% moeders
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Voorlopige resultaten haalbaarheid

Pilot longitudinale trajecten n= 57

Beoogd aantal video-opnames totaal

Aantal video-opnames nu bij onderzoeker

Ouders die nog geen enkele video-opname geüpload 

hebben

Ouders die gestopt zijn

230

147

14

7

Redenen uitval
- Kind met aandoening

- Te druk, niet toegekomen aan filmen

- Persoonlijke omstandigheden

- Gestopt vanwege problemen uploaden

1

3

2

1
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N=147 video-opnames

Gemiddelde video duur (range) 11.25 min [4.35-25.44]

State kind 

Vrolijk, actief

Rustig, minder actief

Mopperig, jengelig

Slaperig, niet actief

130

12

1

1

Video-opnames niet te beoordelen 

(Onscherp/ wazig beeld, te korte opnames)

3
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Voorlopige resultaten ervaringen

Belasting  
0 = geen belasting

10 = zeer grote belasting

Verwacht (n=46) Ervaren (n=26)

Inschatting ouders voor ouders 3,9  [2-7] 4,1   [2 -10]

Inschatting ouders voor kind 2,1  [0-7] 1,7   [0 -7]

Belemmerende factoren 

Aanwezigheid van beide ouders 

lastig te plannen

Optimale tijd vinden voor filmen van 

het jonge kind soms moeilijk 

Tijd nodig voor uploaden van 

filmbeelden 

Bevorderende factoren 

Leuk om op andere manier bezig te zijn 

met je kind

Bevestiging, geruststelling dat het goed 

gaat

Eens in de 2 maanden filmen is goed te 

doen
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Voorlopige conclusies

Ja, ouders de regie !!

• Longitudinaal filmen lijkt haalbaar voor deze ouders

• Belasting kind en ouders acceptabel

• State kind optimaal door gebruik videomethode

• Gebruiksvriendelijke en operationele webportal : absolute voorwaarde
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Discussie

Hoog opgeleide ouders: generaliseerbaar?

Ouders van gezonde kinderen: 

+ minder belang bij filmen; toch weinig uitval
- zijn niet belast met de extra zorg van een risico kind

Vervolg onderzoek ouders prematuren van belang!
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