
 

Telehealth en de WISC-V-NL   
Een telehealth testafname is een afname waar 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 
(d.w.z. een teleconferentieprogramma), nemen testleider en kind -( indien nodig 
samen met een ouder/ 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 teleconferentie platform. 
 
De Wechsler Intelligence Scale for Children - Nederlandstalige bewerking 
(WISC–V-NL) kan worden afgenomen in een telehealth sessie met behulp van de 
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-deel functionaliteiten 
van teleconferentieplatforms. Details over Q-global en hoe het wordt gebruikt, 
vindt u op de Q-global productpagina. 
 
Er zijn verschillende opties beschikbaar voor afname van de WISC-V-NL via 
telehealth. Welke optie geschikt is, is afhankelijk van de rol en aanwezigheid van 
de begeleiding ter plaatse:   

1. Getrainde, professionele begeleider op locatie: als er op locatie een 
getrainde begeleider aanwezig is, dan kan er gebruik worden gemaakt van 
manipulatieve middelen (bijv. blokken van blokpatronen), responsboekjes 
en audiovisuele apparatuur. Met deze methode kunnen alle traditioneel 
gepubliceerde WISC-V-NL indexscores bepaald worden. Resultaten uit 
studies die de equivalentie ondersteunen worden verderop in dit artikel 
beschreven.  

2. Ouder(s)/verzorger(s) op locatie: Tijdens de COVID-19 pandemie zou het 
mogelijk kunnen zijn dat de enige persoon die een testafname op 
testlocatie zou kunnen faciliteren een ouder/verzorger van het kind is. Het 
is goed mogelijk dat deze ouder/verzorger geen ervaring heeft met 
testafnames.  

Ten eerste moet er zorgvuldig worden afgewogen of een testafname wel 
noodzakelijk is, en zo ja, in welke hoedanigheid deze zou moeten plaatsvinden. 
Indien er een persoon aanwezig is die verder geen professionele rol vervult (bv. 
ouder/verzorger), zal de testleider zijn professionele oordeel moeten gebruiken 
om te bepalen of deze persoon de handelingen die in deze richtlijnen 
beschreven staan correct kan uitvoeren zonder de testafname te verstoren.  
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Als de begeleider ter plaatse een ouder/verzorger is, volg dan de richtlijnen uit 
de Afname- en scoringshandleiding met betrekking tot de aanwezigheid van een 
ouder of verzorger in de kamer, om ervoor te zorgen dat de juiste richtlijnen 
voor een gestandaardiseerde afname worden gevolgd. Zoals aangegeven in de 
handleiding, is het ongebruikelijk dat de ouder/verzorger tijdens het testen in de 
kamer blijft. Hier wordt verderop in meer detail op ingegaan. Het wordt 
bijvoorbeeld afgeraden dat de ouder/verzorger blokjes of stimulusboeken aan 
het kind presenteert. De ouder/verzorger mag alleen helpen met de 
audiovisuele ondersteuning.  

 
Niet-Motorische Totaalscore als alternatief voor TIQ 
 
Als tijdens de COVID-19 (coronavirus) pandemie blijkt dat het noodzakelijk is de 
test af te nemen en de begeleider op locatie een ouder/verzorger is, dan is het 
mogelijk om de WISC-V-NL op een alternatieve manier af te nemen. Met deze 
alternatieve afname kan er een Niet-motorische Totaalscore worden 
gegenereerd. De aanpak zorgt ervoor dat de testleider minder afhankelijk is van 
de ouder/verzorger op locatie, omdat er geen subtests worden afgenomen 
waarbij blokken of responsformulieren nodig zijn. Wanneer er geen blokken en 
responsformulieren worden gebruikt, kan er met behulp van speciaal 
ontwikkelde scores (zie de tabel in de Q-Global resourcebibliotheek )een 
Niet-motorische Totaalscore worden verkregen. Deze scores zijn ontwikkeld 
voor de specifieke afname-omstandigheden gedurende de COVID-19 
(Coronavirus) pandemie, waarbij geen gebruik kan worden gemaakt van 
blokken en/of responsformulieren en moeten derhalve niet als 
standaardmethode worden gebruikt. Deze scores maken gebruik van Figuur 
Samenstellen in plaats van Blokpatronen en de subtest Symbool Substitutie 
Coderen wordt niet gebruikt. De Niet-Motorische Totaalscore is met andere 
woorden gebaseerd op de som van de geschaalde scores van de subtests 
Overeenkomsten, Matrix Redeneren, Cijferreeksen, Woordenschat, Gewichten 
en Figuur Samenstellen. Gedurende de COVID-19 (Coronavirus) pandemie kan 
de Niet-Motorische Totaalscore gebruikt worden in plaats van het Totaal IQ. 
Andere scores die verkregen kunnen worden zijn de Verbaal Begrip Index, Fluide 
Redeneren Index, Werkgeheugen Index, Kwantitatief Redeneren Index en de 
Auditief Werkgeheugen Index. Indien er gebruik wordt gemaakt van de 
Niet-Motorische Totaalscore, dient de testleider in het onderzoeksverslag te 
vermelden dat het een niet-standaardafname betreft en dat niet alle 
cognitieve functies zijn onderzocht. Extra voorzichtigheid bij in het interpreteren 
van de onderzoeksresultaten is geboden.  
   



 

Een Telehealth afname doen 
 
Een valide testafname in een telehealth sessie 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 
tests van Pearson af te nemen en te scoren op afstand (Eichstadt et al., 2013).  
 

1. De audiovisuele setting   
 
Computers en connectiviteit 
Tijdens een telehealth sessie zijn er twee computers met audio- en 
videomogelijkheden nodig (één voor de testleider en één voor het kind) en is het 
van belang dat de internetverbinding stabiel is. Zowel de testleider als het kind 
heeft een vaste webcam, een microfoon en luidsprekers of een koptelefoon 
nodig. Het wordt aanbevolen dat de testleider een tweede computerscherm ter 
beschikking heeft, zodat hij of zij tegelijkertijd de Afname- en 
scoringshandleiding kan inzien. Uiteraard kan de papieren handleiding  ook 
gebruikt worden. 
 
Teleconferentie-software 
Het is noodzakelijk om te beschikken over een beveiligd 
teleconferentieprogramma, waarbij er gebruik kan worden gemaakt van 
schermdeling.  
 
Video 
Video van hoge kwaliteit (een webcam, bij voorkeur HD) is vereist tijdens de 
afname. Zorg ervoor dat de gezichten van de testleider en het kind helemaal te 
zien zijn. Alle relevante visuele stimuli moeten op volledig scherm getoond 
worden aan het kind wanneer de testleider instructies geeft of wanneer het kind 
bezig is met de items. Het beeld van de testleider op het scherm van het kind 
mag het kind namelijk niet belemmeren of afleiden bij het maken van de items. 
 
Schermdeling en andere digitale onderdelen 
Digitale testonderdelen worden gedeeld binnen het teleconferentieprogramma 
volgens de aanwijzingen in Tabel 1. Er zijn twee manieren om digitale 
testonderdelen in de Q-global resourcebibliotheek te bekijken: via de pdf-viewer 
in het browservenster of op volledig scherm in presentatiemodus. 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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Beeld- en schermgrootte  
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 testleider of ouder/begeleider op locatie of er een 
extra, losse camera (zoals beschreven in de volgende alinea) 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.  
 
Losse camera 
Het kan nuttig zijn een losse camera neer te zetten om de sessie vanuit een 
andere hoek te kunnen bekijken of om de voortgang van het kind live te kunnen 
volgen. Als alternatief kan de begeleider ter plaatse de telehealth sessie volgen 
via een apart apparaat (bijvoorbeeld een smartphone met een camera of een 
andere losse camera) en deze in een stabiele positie plaatsen zodat de 
antwoorden die het kind aanwijst of opschrijft te kunnen zien. 
De begeleider ter plaatse moet het geluid en de microfoon van de losse 
apparatuur dempen om storend geluid te voorkomen. Instrueer de begeleider 
de camera in de juiste positie te zetten voordat de kind met de testafname 
begint. Deze livestream is vooral van belang bij taken en subtests waarbij 
gevraagd wordt om iets aan te wijzen of te noteren (symbool substitutie 
coderen,  symbool zoeken, blokpatronen - zie tabel 1). Met behulp van deze 
live-stream kunt u het kind bekijken en real time reacties zien. Instrueer de 
begeleider om geen video-opname of foto's te maken van het materiaal, 
aangezien dit een schending van het auteursrecht is.  
 
Gebaren 
Wanneer de testleider iets moet aanwijzen op één van de stimuluspagina’s, 
maak dan gebruik van de muiscursor op het scherm.  Zie tabel 1 voor specifieke 
instructies per subtest.  
 



 

Audio 
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.  
 
Controle van audio-apparatuur 
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. 
 
Omgaan met audiovisuele afleiding 
Zoals bij elke testafname, moet  de omgeving van het kind vrij zijn van auditieve 
prikkels en visuele afleiding. Als u niet bekend bent met de fysieke locatie van 
het kind, vraag dan voorafgaand aan de testafname aan de begeleider om de 
testruimte virtueel te tonen. Geef hierbij aan welke afleidende prikkels 
verwijderd moeten worden. Verwijder bijvoorbeeld afleidende voorwerpen, zet 
alle elektronica op stil en sluit deuren. Zorg ervoor dat radio's, televisies, andere 
mobiele telefoons, faxapparaten en alle andere apparatuur die ruis zou kunnen 
geven worden gedempt en indien mogelijk uit de kamer worden verwijderd. 
Vraag het kind en de begeleider om alle andere programma’s op de computer of 
laptop af te sluiten en om waarschuwingen en meldingen op stil te zetten.  
 
Verlichting 
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. 
 
 
 
   



 

2. Overwegingen voor testleiders 
 
Oefenen 
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 
afnameprocedures. Gebruik bijvoorbeeld een collega om mee te oefenen. 
 
Gestandaardiseerde procedures 
Volg zoveel mogelijk de standaard afnameprocedures van de test. Als 
bijvoorbeeld een verbale instructie in de gestandaardiseerde afname niet meer 
dan één keer mag worden gegeven, geef deze dan in een telehealth sessie ook 
niet vaker dan één keer, tenzij er een technische moeilijkheid is die verhinderde 
dat het kind de instructie hoorde. 
 
Rol van de begeleider 
De rol van de getrainde begeleider of ouder/verzorger ter plaatse in een 
telehealth sessie is vooral om audiovisuele ondersteuning te bieden. Instrueer 
de begeleider om eventuele problemen op te lossen die tijdens de testsessie 
kunnen ontstaan, zoals de camerahoek, belichting en audio opnames. Het is niet 
de bedoeling dat de begeleider op een andere manier betrokken is bij de 
afname. Hij of zij mag de prestaties of reacties van het kind niet hinderen of 
bevorderen. 
 
Zoals hierboven werd beschreven moet de testleider bij gebruik van een 
begeleider op locatie die geen professionele rol vervult (bijv. ouder/verzorger), 
zijn of haar professionele oordeel gebruiken om te bepalen of de begeleider in 
staat is de vereiste taken correct uit te voeren zonder verstoring van de 
testafname. De testleider moet de verwachtingen over de rol van de begeleider 
duidelijk communiceren. Het is belangrijk dat deze communicatie in afwezigheid 
van het kind én voorafgaand aan de testafname plaatsvindt, zodat storing 
tijdens het onderzoek wordt voorkomen en wordt vermeden dat het kind vooraf 
informatie krijgt over de uit te voeren taken. Zorg dat de begeleider niet vooraf 
al materiaal laat zien aan het kind of instructies geeft over de test. Zodra de 
audiovisuele middelen  zijn klaargezet en getest, wordt verwacht dat de 
begeleider de kamer verlaat.  
 
Elke andere taak of verantwoordelijkheid waarbij een testleider ondersteuning 
nodig heeft, zoals bijvoorbeeld het corrigeren van gedrag als het kind dingen 
doet die niet mogen, moeten vóór het begin van de testafname worden 
besproken en getraind met de begeleider. De testleider dient tevens alle 
gedragingen van de begeleider tijdens de testafname te documenteren en deze 



 

mee te nemen als factor bij het interpreteren en rapporteren van scores en 
uitkomsten in het onderzoeksverslag.  

 
 

3. Overwegingen voor het kind 
 

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. 
 
Voorbereiding 
Zorg vóór de start van de testafname dat het kind goed is uitgerust, voorbereid 
en klaar is om volledig mee te kunnen doen met de testsessie.  
 
Rol van de begeleider 
Leg uit wat de rol is van de getrainde begeleider of ouder/verzorger zodat dit 
duidelijk is voor het kind. 
 
Hoofdtelefoon 
Voor sommige kinderen kan het minder geschikt  om een 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 prettig volume staan.  
 
Muis 
Op sommige teleconferentie platforms kunt u de controle van de muis aan het 
kind geven. Het kind kan dan de muis gebruiken om zelf antwoorden aan te 
wijzen. Dit is acceptabel, zolang het past binnen de mogelijkheden van het kind.  
 
   

https://www.psynip.nl/


 

4. Test en Testmateriaal 
 
Auteursrecht 
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.  
 
Digitale hulpmiddelen 
Oefen net zolang met de digitale hulpmiddelen, totdat de testafname op afstand 
net zo soepel verloopt als een standaard afname.  
 
Overwegingen 
Bekijk Tabel 1 voor specifieke aanwijzingen per subtest bij een testafname via 
telehealth. 
 
Voorwaarden voor in- en output en bewijs van equivalentie 
Houd het gebruiksdoel en afnameprocedures van elke taak in het oog  (zie tabel 
2) en bepaal in hoeverre gestandaardiseerde afname mogelijk is via telehealth. 
Raadpleeg tevens beschikbare studies omtrent de equivalentie tussen telehealth 
en klassieke afname per taak.  
 
Telehealth versus face-to-face afname 
Een equivalentiestudie vergeleek afnames op de WISC–VA&NZ (Australië en 
Nieuw-Zeeland) via telehealth met face-to-face afname bij personen met 
specifieke leerstoornissen. Hieruit bleek een hoge correlatie tussen het TIQ van 
beide afnameversies en ook tussen de primaire indexscores (Hodge et al., 2019). 
Een studie naar de equivalentie van de telehealth-versie en de face-to-face 
versie van de Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WASI; Pearson, 1999), 
toonde bij een groep testpersonen met een verstandelijke beperking 
vergelijkbare resultaten (Temple et al., 2010). Verschillende onderzoeken naar 
taken uit de Wechsler-schalen hebben tevens bewijs geleverd voor de 
equivalentie tussen telehealth en face-to-face afname bij respondenten met een 
verscheidenheid aan klinische aandoeningen (Cullum et al., 2006, 2014; 
Galusha-Glasscock et al., 2016; Grosch, Weiner, Hynan, Shore, & Cullum, 2015; 
Hildebrand, Chow, Williams, Nelson, & Wass, 2004; Ragbeer et al., 2016; Stain et 
al., 2011; Temple et al., 2010; Wadsworth, Dhima, et al., 2016; Wadsworth, 
Galusha-Glasscock, et al., 2018). Andere studies met niet-klinische respondenten 
ondersteunen de equivalentie tussen de telehealth en face-to-face versie van 
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taken die sterk overeenkomen met die van de WISC-V , zowel op gebied van 
afname als scoring (Galusha-Glasscock et al., 2016; Sutherland et al., 2017; 
Wright, 2016, 2018). Bovendien biedt een meta-analyse van 
telehealth-onderzoeken sterke ondersteuning van het bewijs van de equivalentie 
tussen telehealth en face-to-face versies (Brearly et al., 2017).  
 
Digitale versus traditionele afname 
Telehealth omvat zowel het gebruik van digitale technologie bij de testafname 
als het op beeldscherm tonen van stimuli. Om deze reden zijn studies die 
digitale- en traditionele afnamewijze met elkaar vergelijken eveneens relevant.  
 
Een aantal onderzoeken naar de Wechsler Intelligence Scale for Children - Fourth 
Edition (WISC-IV; Wechsler, 2003) en de WISC-V leveren bewijs voor equivalentie 
van een digitale versus een traditionele pen en papier-afname en scoring bij 
testpersonen zonder klinische aandoeningen (Daniel, 2012; Daniel et al., 2014; 
Raiford, Zhang, et al., 2016). Bovendien werd dergelijke equivalentie aangetoond 
bij klinische groepen, zoals bij respondenten met hoogbegaafdheid of een 
verstandelijke beperking (Raiford et al., 2014, Raiford, Zhang, et al., 2016.), bij 
respondenten met een aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis en bij 
respondenten met een autisme spectrum stoornis (Raiford, et al., 2015; Raiford, 
Zhang, et al., 2016) en bij respondenten met specifieke leerstoornissen met 
betrekking tot lezen of rekenen (Raiford, Drozdick, et al., 2016; Raiford, Zhang, et 
al., 2016). 
 
Bewijs per subtest 
Tabel 2 geeft een overzicht van de WISC-V-NL subtests. Per subtest worden de  
aanwijzingen van de onderzoeker (input) en de benodigde responses van het 
kind (output) weergegeven. Daarnaast wordt onderzoek dat bewijs levert voor 
de equivalentie van telehealth vs. face-to-face afname aangehaald naast 
resultaten van onderzoek naar digitale vs. traditionele afname en het bewijs 
voor equivalentie bij vergelijkbare taken. De nummers in de kolommen met  
‘Bewijs’ corresponderen met de onderzoeken die vermeld zijn in de referenties.  
De referenties staan op alfabetische volgorde met een onderscheid in telehealth  
vs digitaal en digitale vs traditioneel secties. Voor de duidelijkheid is elke studie 
aangeduid met een T of D, waarbij de T staat voor een studies die telehealth met  
face-to-face afname vergelijken en de D staat voor studies die digitale en  
traditionele pen en papier-testformats met elkaar vergelijken.  
 
 

 



 

5. Overig 
 
Vermeld in uw rapport dat de test via telehealth is afgenomen en beschrijf kort 
de gebruikte methode van telehealth. Bijvoorbeeld: “De WISC-V-NL werd 
afgenomen via telehealth op afstand met behulp van digitale stimulusmaterialen 
op het Pearson Q-global-systeem. Tijdens de live videoverbinding met gebruik 
van [naam van telehealthprogramma of videoconferentieprogramma]. Een 
[ouder/getrainde begeleider] hielp bij het opzetten en testen van de 
audiovisuele apparatuur voordat de afname plaatsvond. ” 
 
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]. De WISC-V subtests, of vergelijkbare taken, 
afgenomen via telehealth op afstand in een digitaal formaat zijn in gevalideerd 
in studies onder verschillende doelgroepen en geven zo een goed beeld van de 
vaardigheden en capaciteiten van het kind." 
 
 

Conclusie 
 
De WISC-V-NL is niet genormeerd in een telehealth setting; hiermee moet 
rekening worden gehouden bij het gebruik van de test en interpreteren van de 
resultaten.  
Voordat u een afname doet via telehealth en u zich een oordeel vormt over de 
toepasbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit van een afname van de 
WISC-V-NL in een telehealth-setting, dient u de overwegingen die in dit artikel 
besproken worden grondig door te nemen. U mag de onderstaande 
gepubliceerde WISC-V-NL -materialen via telehealth gebruiken zonder 
aanvullende toestemming van Pearson: 

● WISC-V-NL handleidingen, en digitale stimulusboeken via Q-global 
● WISC-V-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 WISC-V-NL materialen voor gebruik in 
telehealth-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. 

   



 

Tabel 1. Specifieke overwegingen bij Telehealth afname van de WISC-V-NL 
subtests 
Subtest(s)   Overwegingen 

Overeenkomsten 
Woordenschat 
Begrijpen 

Vereist hoogwaardige audio voor testleider en het kind. 
 
Woordenschat: de testleider wijst met de muis naar de stimuli 
op het scherm bij de items 1-4.  

Blokpatronen  Deze subtest wordt niet aanbevolen zonder een getrainde 
professionele testleider. De testleider moet goed zijn opgeleid 
om de blokken op een gestandaardiseerde manier te 
demonstreren en neer te leggen. Het wordt niet aanbevolen 
om WISC-V-NL blokken op te sturen voor afnames waarbij 
ouders /begeleider optreden als testleiders voor de afname. 

Figuur Samenstellen 
Matrix Redeneren 
Gewichten 
 

Vereist hoge kwaliteit van het beeld (webcam) voor testleider 
en het kind. De onderzoeker wijst met de muis op de stimuli 
op het scherm. Een losse camera moet op een stabiele positie 
worden geplaatst, zodat het scherm van het kind kan worden 
getoond en niet-verbale antwoorden (bijvoorbeeld wijzen) 
kunnen worden gezien. 
 
Bij Figuur Samenstellen wordt het niet aangeraden om het 
kind de muis of het touchpad te laten gebruiken om keuzes 
aan te wijzen, omdat er meerdere antwoorden nodig zijn en 
het daardoor niet altijd duidelijk is wat de beoogde reactie is. 
Bij Matrix Redeneren en Gewichten kan het kind wel de muis 
of het touchpad gebruiken om een antwoord aan te wijzen, 
indien het teleconferentie platform het kind hiertoe in staat 
stelt. 
Bij Figuur Samenstellen en Gewichten gebruikt de testleider 
een stopwatch. De testleider moet ervoor zorgen dat het kind 
binnen de tijdslimiet van het item stopt. 
 

Rekenen  Vereist audio en video van hoge kwaliteit voor testleider en het 
kind. Een losse camera/ smartphone moet in een stabiele 
positie worden geplaatst, zodat deze het scherm van het kind 
toont en zicht geeft op reacties van het kind.   
Voor items met visuele stimuli wijst de testleider de stimuli op 
het scherm aan. Het kind kan mogelijk ook een reactie geven 
door een aantal vingers op te steken. De testleider gebruikt 
een stopwatch. De testleider moet ervoor zorgen dat het kind 
stopt binnen de tijdslimiet van het item. 



 

Cijferreeksen 
Cijfers en Letters 
Nazeggen  

Vereist audio van hoge kwaliteit voor testleider en het kind. 
Herhaal geen items tenzij deze niet werden gehoord vanwege 
technische problemen. 

Plaatjesreeksen  Vereist video en audio van hoge kwaliteit voor testleider en het 
kind. De testleider wijst de stimuli aan op het scherm. De 
testleider gebruikt een stopwatch. Een losse camera moet op 
een stabiele positie worden geplaatst, zodat het scherm van 
het kind kan worden getoond en non-verbale antwoorden 
(bijvoorbeeld wijzen) kunnen worden gezien. Het wordt niet 
aanbevolen om het kind de muis of het touchpad te laten 
gebruiken om keuzes aan te wijzen, omdat er meerdere 
antwoorden achter elkaar moeten worden gegeven en anders 
het gegeven antwoord niet altijd goed kan worden bepaald.  

Symbool Substitutie/ 
Coderen 
Symbool Zoeken 
figuur zoeken 

Deze subtests worden niet aanbevolen zonder een getrainde 
professionele testleider. De testleider moet goed zijn opgeleid 
om de demonstratie-items op een gestandaardiseerde manier 
uit te leggen, eventueel bladzijden om te slaan en de 
tijdwaarneming heel precies uit te voeren. Het wordt niet 
aanbevolen om WISC-V-NL responsboekjes op te versturen 
voorafnames waarbij ouders/ begeleider optreden als 
begeleider voor de afname. 

 
 
   



 

Tabel 2. WISC-V-NL subtest input en output vereisten en bewijs voor 
equivalentie.   

WISC-V-NL 
Subtest 

Inputa  Outputb  Direct 
bewijsc 

Bewijs voor vergelijkbare 
takenc,d  

Overeenkomsten 
(OV) 

VI, VS   OR, VR  R T: 7, 8, 11 
D: 1, 2, 3, 4, 
5, 6 

T: 6, 7, 8, 11–VC; 14– Oral 
Vocabulary (OV), General 
Information (GI); 15–Guess 
What (GW), Verbal Reasoning 
(VR) 

Woordenschat 
(WS) 

VI, NI, 
GS, VS 

OR, VR  T: 6, 7, 8, 11 
D: 1, 2, 3, 4, 
5, 6 

T: 4–Picture Naming; 14–OV, 
GI; 15–GW, VR 

Begrijpen (BG)  VI, VS   OR, VR  D: 1, 2, 3, 4, 
5 

T: 6, 7, 8, 11–VC; 7, 11– SI; 
10–WD; 14–OV, GI 

Blokpatronen 
(BP) 

VI, NI, 
MD, 
FM, GS 

GMR, IN  T: 7, 11 D: 
1, 2, 3, 4, 5, 
6 

  

Figuur 
Samenstellen (FS) 

VI, KA, 
NI, GS  

KVR of 
WR, IN, 
MC 

T: 7 D: 2, 3, 
4, 5, 6 

T: 7–FW; 7, 11–MR; 14– 
Visualization (VZ); 15– Odd 
Item Out (OI) D: 1, 2, 3, 4, 5, 
6–MR, FW 

Matrix 
Redeneren (MR) 

VI, KA, 
NI, GS 

KVR of 
WR, MC 

T: 6, 7, 11 
D: 1, 2, 3, 4, 
5, 6 

T: 7–VP; 14–Concept 
Formation (CF); 15–OI D: 1, 2, 
3, 4, 5, 6: VP, FW 

Gewichten (GW)  VI, KA, 
NI, GS  

KVR of 
WR, IN, 
MC 

T: 7 D: 2, 3, 
4, 5, 6 

T: 6, 11–MR; 7–VP; 14– CF; 
15–OI; D: 1, 2, 3, 4, 5, 6– VP, 
MR 

Rekenen (RE)  VI, NI, 
GS, VS 

KVR, IN, 
OR.  

D: 1, 2, 3, 4, 
5 

T: 8–VC; 14–Applied Problems 
D: 1, 2, 3, 4, 5, 6 



 

Cijferreeksen (CR)  VI, VS   OR, VR.   T: 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8, 9, 13 
D: 1, 2, 3, 4, 
5, 6 

T: 10–Recalling Sentences 
(RS); 14– Verbal Attention (VA), 
Numbers Reversed (NR); 
15–Verbal Memory (VM) 

Plaatjes Reeksen 
(PR) 

VI, NI, 
GS, TW 

KVR of 
WR, MC.  

T: 7 D: 2, 3, 
4, 5, 6 

T: 15–Nonverbal Memory 
(NM) 

Cijfers en Letters 
Nazeggen (CLN) 

VI, VS   OR, VR.   D: 1, 2, 3, 4, 
5 

T: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13–DS; 
10–RS; 14–VA, NR; 15–VM D: 1, 
2, 3, 4, 5, 6–DS 

Symbool 
Substitutie 
Coderen (SSC) 

VI, NI, 
WR, 
PR, GS 

TN, SFR.   T: 4, 7 D: 1, 
6 

T: 7–SS; 14–LetterPattern 
Matching (LPM), Sentence 
Reading Fluency (SRF), Math 
Facts Fluency (MFF); 15– 
Speeded Picture Search (SPS 
ages 7+) D: 1, 6–SS 

Symbool Zoeken 
(SZ) 

VI, NI, 
WR, 
GS, PR 

TN, SSR.   T: 7 D: 1, 6  T: 4, 7–CD; 14–LPM, SRF, MFF; 
15–SPS ages 7+ D: 1, 6–CD 

Figuur Zoeken 
(FZ) 

VI, KA, 
NI, GS, 
PR 

TN, SSR.   D: 1, 2, 3, 4, 
5 

T: 7, 14–LPM, SRF, MFF; 
15–SPS ages 7+ D: 1, 6: CD, SS 

a) Input afkortingen: VI= verbale instructies, KA = Kleur afhankelijke items, NI = Nonverbale instructies, MD = 
Motorische demonstratie, FM = Fysieke Materialen, GS = Geïllustreerde stimuli, PR = Papieren 
responsboekje, LGA = letters, getallen of afgedrukte symbolen, VS = verbale stimuli, TW = Tijdwaarneming. 
b) Output afkortingen: KVR = Korte verbale reactie, GMR = Grove motorische reactie, IN = item-niveau 
tijdslimiet, MC = Multiple choice, OR = Open reactie, WR = Wijzende reactie, VR = Verbale reactie, SSR = 
Simpele schriftelijke reactie, TN = Taakniveau tijdslimiet, SFR = Schriftelijke of fijn-motorische reactie. 
c) Literatuur is op nummer terug te vinden in de referentielijst. T = Telehealth versus face-to-face 
equivalentie, D = Digitaal versus traditionele afname equivalentie. 
d) De namen en afkortingen van de tests in deze kolom zijn in het Engels, omdat deze studies hebben 
plaatsgevonden met Amerikaanse testen en derhalve niet naar het Nederlands zijn te vertalen.  
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