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Deze gratis Nieuwsbrief is voor vakgenoten, die betrokken zijn bij intelligentiediagnostiek bij kinderen 
en jongeren. U wordt praktijkgericht geïnformeerd over vakinhoudelijke ontwikkelingen. Download de 
Nieuwsbrief via apollopraktijk.nl > Nieuws. Verspreiding in ongewijzigde vorm is toegestaan. 
 
Klik hier voor Aanmelden / Afmelden voor de Nieuwsbrief 
 
De vorige Nieuwsbrieven gemist? Kijk op de website onder ‘Nieuws’ en lees 2017-2 en 2017-1. 
 
 

In deze Nieuwsbrief… 
1) WISC-III Scorehulp video tutorial 
2) Update: WISC-III Scorehulp 1.17d 
3) Eendaagse cursussen Intelligentiediagnos-

tiek bij K&J: vrijdag 1/12 (Rotterdam), 
zaterdag 9/12 (Assen), zaterdag 16/12 
(Utrecht) en zondag 17/12 (Almere) 

4) WISC-V: nu al aanschaffen of nog even 
wachten? 

5) WISC-V: what else is new? 
6) Risico’s online scoren 
7) Het 95%-betrouwbaarheidsinterval in IQ-

tests: hoe zat het ook alweer? 
8) Test-hertesttermijnen WISC-III, WISC-V, 

WPPSI-III en WAIS-IV: 1 of 2 jaar? 
9) WISC-III afname: hoe lang moet een kind 

eigenlijk in Nederland zijn? 
10) TIQ als ‘allround’ schaatsklassement 
11) Oogcontact bij werkgeheugentaken? 
12) Hebben mensen met een lager IQ een 

grotere kans op psychose? 
13) IQ-beloop 10 jaar na 1e psychose 
14) Kosteloos full-text pdf-artikelen via Sci-

hub.io 
15) Pas op met ‘i.o.’ bij opleidelingen 
16) Tweedehands testverkoop en gratis 

behandelmaterialen 
 
 
 
 
 
 

1) WISC-III Scorehulp video tutorial 
Via het YouTube kanaal van Apollo Praktijk 
kunt u sinds kort een video tutorial bekijken 
over de WISC-III Scorehulp. In deze video krijgt 
u in ruim twaalf minuten een rondleiding door 
de Scorehulp voor allerlei IQ-tests: de WISC-III, 
WAIS-III, WAIS-IV, WPPSI-III, SON-R 2-8, SON-R 
6-40, RAKIT-2, KAIT en WNV. Misschien bent u 
nog niet bekend met de Scorehulp en wellicht 
werkt u er ook al sinds de eerste versie in 
2006 mee. Bent u benieuwd of u het bestand 
wel op de juiste manier gebruikt en of u mis-
schien handige mogelijkheden onbenut laat? 
Bekijk dan deze instructievideo (klik op de 
afbeelding). 
 

 
 
Mocht de achtergrondmuziek u afleiden, dan 
kunt u het geluid uitzetten zonder verder iets 
van de inhoud te missen. 
 
Op het YouTube kanaal van Apollo Praktijk 
vindt u verder nog een trailer van de 15-
Woorden Test Scorehulp, meerdere ontspan-
ningsoefeningen voor kinderen en een inte-
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ressante TED-Talk over het Flynn-effect door… 
mr. Flynn himself! 
  
 

2) Update: WISC-III Scorehulp 1.17d 

Op de website vindt u onder ‘WISC-III’ de 
nieuwste update van de Scorehulp. Of down-
load de nieuwste versie direct via de link 
WISC-III Scorehulp 1.17d. Via werkblad ‘Info’ 
kunt u zien wat er is veranderd. En via de knop 
‘Controleren op Scorehulp updates’ kunt u 
vanuit werkblad ‘Testleeftijd’ altijd checken of 
u de meest recente versie heeft. 
 
 

3) Eendaagse cursussen Intelligen-
tiediagnostiek bij K&J 

Mocht u onder de CAO-GGZ vallen en denken 
dat u deze cursus waarschijnlijk niet vergoed 
krijgt van uw werkgever… de november 
nieuwsbrief van het NIP brengt u goed nieuws! 
Als u onder de CAO-GGZ valt, dan leest u 
daarin onder meer: “Heeft uw werkgever in 
het jaar waarop het scholingsverzoek betrek-
king heeft, géén scholingsplan en/of -budget 
opgesteld, dan wordt uw individuele verzoek in 
principe toegewezen.” Lees het hele kopje uit 
de Nieuwsbrief en lees de betreffende CAO-
tekst (hoofdstuk 11B) voor de details. 
 
Op onderstaande data verzorg ik de ruim ge-
accrediteerde eendaagse cursus 'Intelligentie-
onderzoek bij kinderen en adolescenten'. De 
uitvoeringen van zaterdagen 9, 16 en 17 de-
cember organiseer ik in eigen beheer (Apollo 
Praktijk). Kijk op de website voor testimonials 
en wie u zoal voorgingen. Voor meer informa-
tie kunt u de Cursusbeschrijving lezen, incl. 
alle accreditaties (o.a. NIP K&J/ELP, NVO OG, 
SKJ). Ook de WISC-V komt uitgebreid aan bod! 
 
Data, locaties & kosten 
- Vrijdag 1 december 2017 in Rotterdam 

(GITP PAO, klik hier voor cursusinfo): 9:00-
17:00 uur, €475,- p.p. (incl. lunch). 

- Zaterdag 9 december 2017 in Assen (vlak-
bij station): 9:30-17:00 uur, €275,- p.p. 
(zelf lunch meenemen, u bent van harte 
welkom om aan te sluiten bij deze in-
company training). Aanmelden via 
ykaldenbach@hotmail.com. 

- Zaterdag 16 december 2017 in Utrecht 
(centrum, loopafstand Utrecht CS): 9:30-
17:00 uur, €285,- p.p. incl. zeer luxe 
lunchbuffet. Aanmelden via 
ykaldenbach@hotmail.com. 

- Zondag 17 december 2017 in Almere 
(vlakbij station Almere Centrum): 9:30-
17:00 uur, €275,- p.p. (mogelijk zelf lunch 
meenemen, u bent van harte welkom om 
aan te sluiten bij deze in-company trai-
ning). Aanmelden via 
ykaldenbach@hotmail.com. 

 
 

4) WISC-V: nu al aanschaffen of nog 
even wachten? 

Testuitgever Pearson verwacht eind december 
de WISC-V-NL uit te brengen. Dat de WISC-V 
eraan komt, kan u bijna niet zijn ontgaan. Er is 
veel aandacht aan besteed in nieuwsbrieven 
van de uitgever, er werden ‘roadshows’ door 
het hele land gehouden, er werd een congres 
aan gewijd en veel instellingen lieten zich be-
zoeken door een medewerker van Pearson, 
die voorlichting kwam geven over de nieuwe 
WISC-V. 
Als u nog in 2017 de WISC-V bestelt, dan ont-
vangt u van de uitgever een korting, waarmee 
ze het voor u aantrekkelijk maken om snel 
over te stappen. Daar is niets mis mee. 
Pearson is een commercieel internationaal 
bedrijf, dus het is volstrekt normaal dat zij 
reclame maken en u met acties proberen te 
stimuleren om de test snel te kopen. 
 
In Nieuwsbrief 2017-1 besteedde ik al aan-
dacht aan de WISC-V, wat ons te wachten 
staat en hoe lang we de WISC-III dan nog mo-
gen blijven gebruiken. 
 
Ik ontvang inmiddels bijna dagelijks vragen 
van collega’s uit het land die advies willen 
over het moment van aanschaf van de WISC-
V. De strekking is dat men wil weten of ze 
direct moeten overstappen zodra de WISC-V 
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er is, of dat men ook nog even mag wachten. 
En of dit wellicht zelfs niet beter is. 
 
Uiteraard is het geheel aan u wat u hierin be-
slist, maar op verzoek noem ik overwegingen 
die mij relevant lijken. 
 
Voordelen van ‘direct overstappen’ 
1. Wellicht heeft u nog ‘geoormerkt’ budget 
voor 2017 wat anders komt te vervallen? Dan 
is het zonde dit niet op te maken, los van aan 
welke test u dit besteedt. 
 
2. Een ander voordeel is de korting (‘introduc-
tieaanbieding’) die Pearson biedt als u dit jaar 
nog aanschaft. Hoe groot dit voordeel is, 
hangt ook af van of u van plan bent om online 
te gaan scoren en met iPad-afnames te gaan 
werken. Op de test zelf krijgt u slechts 3,86% 
korting (u betaalt €1995,- i.p.v. €2075,-): €80,- 
verschil dus (alle hier genoemde bedragen zijn 
excl. btw). 
Interessanter wordt het als u ook ‘iets’ digi-
taals met de test gaat doen. Als u nu bestelt, 
krijgt u 5 jaar gratis onbeperkt online scoren 
via Q-global t.w.v. €250,- en 1 jaar licentie 
voor Q-interactive t.w.v. €150,- Dit laatste 
betreft de jaarlicentie voor testafname via 
iPads. De licentie is voor 1 gebruiker en ui-
teraard moet u zelf de iPads aanschaffen. Als 
u niet van plan bent de test via iPads te gaan 
afnemen, dan is deze korting voor u niet inte-
ressant. 
Om de korting voor het ‘5 jaar gratis onbe-
perkt online scoren via Q-global’ veilig te stel-
len, zou volgens mij de aanschaf van een enkel 
WISC-V exemplaar nu volstaan. Als u gewoon 
met de handleiding blijft scoren, dan is deze 
korting voor u niet van belang. 
 
Even een ‘zijspoor’: Mocht u zich overigens 
afvragen of Q-interactive ook voor Android 
tablets beschikbaar is, dan is het antwoord 
‘nee’. De uitgever heeft laten weten dat het 
(vooralsnog) alleen beschikbaar is voor iPads. 
Dit heeft te maken met technische redenen 
(er is geen exclusieve deal met Apple gesloten, 
mocht u dit vermoeden). 
 
En dan wilt u natuurlijk ook weten of de WISC-
V-NL wel genormeerd is voor die iPad afname, 
want misschien geeft dat wel andere uitkom-

sten (kinderen vinden iPads wellicht leuker en 
dat kan motiveren, we weten daarnaast dat 
het ‘blauwe licht’ van dit soort schermen ef-
fect heeft op het brein, enz.). Ook hier is het 
antwoord ‘nee’. Volgens de uitgever laat zgn. 
‘equivalentieonderzoek’ bij andere tests zien 
dat de uitkomsten over het algemeen verge-
lijkbaar zijn. Vermoedelijk is dit onderzoek 
waarbij de conclusies gebaseerd zijn op groe-
pen. Interessant is natuurlijk wat er in indi-
viduele gevallen aan verschillen kunnen op-
treden. Want we nemen immers uitsluitend 
IQ-tests af ten behoeve van de individuele 
psychodiagnostiek. Einde zijspoor , terug 
naar de overwegingen om wel of niet snel een 
WISC-V-NL te bestellen. 
 

 
 
3. Overstappen betekent meegaan met de 
nieuwe ontwikkelingen; een test die geba-
seerd is op de internationale standaard en die 
meegaat in de verder ontwikkelde theorie-
vorming over intelligentie (CHC-model). 
 
Laat u overigens niet wijsmaken dat de WISC-
III hopeloos verouderd en klinisch onbruikbaar 
zou zijn. Er zitten enkele gedateerde items in, 
maar deze zijn uiteindelijk op één hand te 
tellen. In Nieuwsbrief 2017-1 kon u lezen dat 
de WISC-III volgens de COTAN pas vanaf 2019 
verouderde normen heeft, welke pas vanaf 
2024 een ‘onvoldoende’ krijgen. 
Het CHC-model (Cattell-Horn-Carroll) is in de 
Belgische klinische praktijk al jarenlang popu-
lair (zie het CHC-platform van Thomas More). 
In Nederland wint het de laatste jaren ook aan 
belangstelling. Voor de theoretische basis van 
de WISC-V is gebruik gemaakt van dit model, 
waarop overigens ook kritiek is. En als u echt 
het CHC-model aanhangt, dan dekt de WISC-V 
niet alle domeinen en is de begin 2018 nog te 

http://www.pearsonclinical.nl/wisc-v-nl-introductie-aanbieding-2017
https://www.helloq.nl/onderzoek/
https://www.apollopraktijk.nl/Verwijzers_bestanden/Nieuwsbrief%20Intelligentie%20Kaldenbach%202017-1.pdf
http://www.thomasmore.be/psychodiagnostisch-centrum/chc-platform-0


Apollo Praktijk Nieuwsbrief Intelligentie 2017-3                 4                    ykaldenbach@hotmail.com / www.apollopraktijk.nl 

verschijnen IDS-2 een serieus alternatief. Maar 
de WISC is de meest gebruikte IQ-test bij K&J 
en het kan handig zijn daarbij aan te sluiten. 
 

 
 
Ik adviseer u om de komende 1-2 jaar over te 
stappen op de WISC-V en de WISC-III te verla-
ten, tenzij er ‘gedoe’ rondom de WISC-V gaat 
ontstaan, wat we nu nog niet kunnen overzien 
(bijvoorbeeld een negatief COTAN-oordeel). 
 
Redenen om nog even te wachten 
1. Intelligentietests zijn erg duur, dus er moet 
budget beschikbaar zijn. Misschien is het geld 
voor dit jaar al op? Wellicht valt er in dat geval 
nog wel iets met de uitgever te regelen over 
wanneer u bestelt en welke factuurdatum 
wordt gehanteerd? 
 
2. Misschien wilt u de COTAN-beoordeling 
van de WISC-V eerst afwachten, voordat u 
deze test gaat gebruiken. Hoewel de COTAN 
een test nooit goedkeurt of afkeurt, kijken ze 
wel op gedifferentieerde wijze naar de (psy-
chometrische) kwaliteit van een test. En dat is 
nou juist waar de meesten van ons sinds onze 
studie weinig mee gedaan hebben en nog 
weinig van snappen. Kortom, we hebben dan 
een betrouwbare en onafhankelijke deskun-
dige nodig die de test daarop voor ons beoor-
deelt. Want handleidingen hebben ook altijd 
wel paragrafen over de normen, validiteit en 
betrouwbaarheid, maar daarin komt een test 
doorgaans gunstiger uit de bus (‘de slager die 
zijn eigen vlees keurt’). 
 
Pearson zal de test pas na publicatie aan de 
COTAN voorleggen. Zij hebben geen invloed 
op het inhoudelijke oordeel en de beoorde-
lingstermijn. Het ligt voor de hand dat de 

COTAN, gezien het belang voor het veld, deze 
test met voorrang zal beoordelen. De ver-
wachting is dat dit minstens enkele maanden 
zal duren en waarschijnlijk langer. Ik verwacht 
voor de zomer een beoordeling. 
 
Een aantal collega’s weet nog goed hoe de 
eerste jaren met de WISC-III-NL verliepen. 
Deze test,die bij introductie overigens nog niet 
onder Pearson viel, kende in de periode 2002-
2005 veel psychometrische ellende. De test 
verscheen in 2002 en kreeg een ‘onvoldoende’ 
op alle belangrijke COTAN-categorieën: nor-
men, betrouwbaarheid en beide validiteitscri-
teria. De normgroep bleek onder meer te 
hoog opgeleid. Vervolgens verscheen er in 
oktober 2003 een erratum en in april 2005 
een herziene handleiding. Deze 2005-editie, 
waar we nu nog mee werken, werd opnieuw 
door de COTAN beoordeeld. Van de vier on-
voldoendes bleef alleen ‘criteriumvaliditeit’ als 
onvoldoende over, daarnaar was te weinig 
onderzoek gedaan. 
 
De uitgever heeft veel belang bij een positief 
oordeel, dus ik veronderstel dat alles in het 
werk gesteld zal zijn om de test ‘COTAN-proof’ 
te maken. Men weet immers dat het veld 
waarschijnlijk niet zal overstappen als er be-
langrijke onvoldoendes zijn. 
 
3. In de eerste jaren van de WISC-III-NL ont-
dekte ik allerlei verschillende versies van de 
handleiding, waarbij er in de nieuwere versies 
telkens fouten waren verbeterd, zonder dat 
hiervan ooit een erratum was verschenen of 
enige andere communicatie richting de ge-
bruikers had plaatsgevonden. In de allereerste 
versie liepen de IQ’s tot 188, als ik het mij 
goed herinner. Later werd besloten dit af te 
kappen bij 3 sd’s boven het gemiddelde. 
 

 

http://www.hogrefe.nl/producten/producten-single/ids-2-intelligentie-en-ontwikkelingsschalen-voor-kinderen-en-jongeren.html?tab=1
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Het betrof niet alleen aanpassingen in lay-out 
en verbetering van taalfouten, maar ook ge-
corrigeerde foute getallen in normtabellen. 
Ondanks mijn aandringen bij de uitgever des-
tijds werden gebruikers nooit geïnformeerd 
middels een erratum of nieuwsbericht. In die 
periode ontdekte ik ongeveer 8 verschillende 
versies van de WISC-III handleiding en het 
antwoordformulier. Pas later nam Pearson de 
test over. Maar geen van alle uitgevers neemt 
haar verantwoordelijkheid om gebruikers 
structureel te informeren over fouten in eer-
dere versies van testhandleidingen, scorefor-
mulieren en scoreprogramma’s. 
 
Korter gezegd: een argument om niet bij de 
WISC-V voorverkoop te ‘hamsteren’, kan zijn 
dat u er belang bij heeft om de ‘kinderziektes’ 
af te wachten en pas in te stappen bij een 
volgende druk, waarin wijzigingen zijn door-
gevoerd. U kunt ook in etappes bestellen (nu 
vast 1 of 2 en later meer), zodat u kunt verge-
lijken en ook recentere testversies heeft. 
 
4. Een collega verwoordde het als volgt: “Zou 
je als bedrijf voor je wagenpark gelijk 10 
auto’s bestellen van een nieuw nog niet ver-
schenen model? Ik zou eerst een proefrit wil-
len maken en een enkel exemplaar een paar 
maanden willen uitproberen, voordat ik een 
grote order plaats. En als we in ons kerstpak-
ket voor iedereen een fles wijn doen, dan wil 
ik die eerst uitgebreid proeven.” Wellicht wilt 
u eerst ervaring opdoen met de test voordat 
u besluit om over te stappen en ook even af 
te wachten welke geluiden u erover in het 
veld gaat tegenkomen? Aan de andere kant 
ligt het wel in de verwachting dat we vroeg of 
laat allemaal zullen overstappen. 
 
 

5) WISC-V: what else is new? 

In Nieuwsbrief 2017-1 las u al allerlei informa-
tie over wat u kunt verwachten bij de WISC-V-
NL (‘de WISC-V: what to expect?’). U las over 
de subtests en de veranderde volgorde (start 
met 2 abstracte subtests Blokpatronen en 
Overeenkomsten), dat het een soort ‘WAIS-IV 
junior’ is en dat we een ingekorte versie t.o.v. 

de Engelstalige versie hebben, waarbij helaas 
een aantal subtests is gesneuveld. 
 

 
 
 

Primaire en secundaire indexen 
Hoewel nog onder voorbehoud, veronderstel 
ik dat de indexstructuur hetzelfde zal zijn als in 
de Amerikaanse versie met 5 primaire in-
dexen (jaja, ik weet dat ik in een vorige 
nieuwsbrief nog uitlegde dat het correcte 
meervoud ‘indices’ is en dat is ook ècht zo, 
maar nu heel Nederland het stug verkeerd 
doet en de uitgever hier ook in meegaat, geef 
ik mijn taalstrijd op ): 
 
Verbaal Begrip   Visueel-ruimtelijk 
- Overeenkomsten - Blokpatronen 
- Woordenschat - Figuur Samenstellen 
- (Begrijpen) 
 
Fluid Redeneren Werkgeheugen 
- Matrix Redeneren - Cijferreeksen 
- Gewichten  - Plaatjesreeksen 
- (Rekenen) - (Cijfers en Letters  

  Nazeggen) 
 
Verwerkingssnelheid 
- Symbool Substitutie Coderen 
- Symbool Zoeken 
 
Het valt u direct op dat iedere index slechts 2 
standaardsubtests heeft. Fluid Redeneren en 
Werkgeheugen hebben nog een derde, maar 
die telt waarschijnlijk niet mee voor het index-
IQ. Dat is erg jammer. Bij de WISC-III zijn we 
altijd al wat voorzichtiger met de VS-factor en 
niet alleen omdat deze psychometrisch zwak-

https://www.apollopraktijk.nl/Verwijzers_bestanden/Nieuwsbrief%20Intelligentie%20Kaldenbach%202017-1.pdf
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ker is. Over achterliggende vaardigheden kun 
je toch wat minder stevige uitspraken doen, 
wanneer deze gebaseerd zijn op slechts 2 in 
plaats van 4-5 subtests. Daar waar de WISC-III 
enkele capaciteiten uitdiept (2 schalen of 3 
factoren, waarvan 2 verdiepend), lijkt de 
WISC-V met de primaire indexen meer in de 
breedte een groter aantal domeinen te scree-
nen (5 indexen met per index 2 meewegende 
subtests). De WISC-V bestaat in feite uit alle-
maal verschillende ‘VS-factortjes’. 
 
Daarnaast kent de WISC-V ook bijkomende of 
secundaire indexen. Ook hiervan is nog niet 
bekend of de WISC-V-NL hierin de Ameri-
kaanse versie zal volgen, maar ik vermoed dat 
men alles zo uniform mogelijk zal houden en 
de statistiek wel erg moet afwijken, voordat 
men de internationale indeling verlaat. Zoals u 
hieronder ziet, komen sommige subtests on-
der meerdere indexen terug. Het is een an-
dere manier van subtests categoriseren, die 
van betekenis kan zijn bij de interpretatie. 
 
Kwantitatief  Auditief 
Redeneren  Werkgeheugen 
- Gewichten  - Cijferreeksen 
- Rekenen  - Cijfers en Letters  

  Nazeggen 
 
Non-   Algemene 
verbaal   Vaardigheid 
- Blokpatronen  - Overeenkomsten 
- Figuur Samenstellen - Woordenschat 
- Matrix Redeneren - Blokpatronen 
- Gewichten  - Matrix Redeneren 
- Plaatjesreeksen - Gewichten 
 
Cognitieve Competentie 
- Cijferreeksen 
- Plaatjesreeksen 
- Symbool Substitutie Coderen 
- Symbool Zoeken 
 

 

Subtest Begrijpen: moralistisch karakter 
Ik ben heel benieuwd naar uw ervaringen 
straks met subtest Begrijpen. Het onderdeel 
lijkt niet aangepast aan Nederland en bevat 
vertalingen van de Amerikaanse items. Er zit-
ten, afhankelijk van de drempelwaarde van 
uw allergie, 10-15 vragen in waarbij aan het 
kind wordt gevraagd uit te leggen waarom 
moreel voorbeeldig/braaf gedrag wenselijk is 
en onwenselijk gedrag ‘slecht’ is. Vragen van 
het type “Waarom moet je…/is het belangrijk 
dat…/slecht om…/niet netjes om…”. Ik noem 
hier vanzelfsprekend geen testitems, om te 
voorkomen dat deze op straat komen te liggen 
en de test devalueert, maar het onderdeel 
voelt bijna als een pedagogische interventie. 
Ik kan me voorstellen dat dit onderdeel bij 
jongeren met gedragsproblemen op weer-
stand kan stuiten, omdat er een waardeoor-
deel in zit over aspecten van hun gedrag. De 
toekomst zal het leren… 
 

 
 
TIQ op basis van 7 subtests 
Nieuw is dat het WISC-V totaal IQ op basis van 
7 subtests berekend wordt: Overeenkomsten, 
Woordenschat, Blokpatronen, Matrix Redene-
ren, Gewichten, Cijferreeksen en Symbool 
Substitutie Coderen (ik snap niet waarom men 
deze onmogelijke en ingewikkelde laatste 
naam in analogie van de WAIS-IV heeft over-
genomen, het principe is gelijk aan WISC-III 
‘Substitutie’). Dit zijn allemaal standaardsub-
tests van de 5 primaire indexen, maar van de 
primaire indexen zitten 3 standaardsubtests 
weer niet in het TIQ: Figuur Samenstellen, 
Plaatjesreeksen en Symbool Zoeken. 
 
Bij de WISC-III bestond het TIQ nog uit 10 sub-
tests; de subtests van de verbale en perfor-
male schaal. Het WISC-V-NL TIQ kan dus snel-
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ler worden berekend maar is daarmee ook iets 
globaler, nu de helft van de WISC-V-NL sub-
tests er geen onderdeel meer van uitmaakt. 
Als je de hele test afneemt, kan op individueel 
niveau het TIQ hierdoor afwijken van de ge-
hele testprestatie, nu het TIQ de helft van de 
subtests niet meeneemt. 
 
Verschillen online vs. handmatig scoren 
In handleidingen van allerlei IQ-tests wordt 
gewerkt met leeftijdsgroepen. De WISC-III 
handleiding werkt met cohorten van 4 maan-
den. Bijvoorbeeld 13.4.0 - 13.7.30 jaar. Het 
kind wordt dus vergeleken met andere kinde-
ren die minder dan 4 maanden van hem/haar 
in leeftijd verschillen. Als je een kind van 
13.7.30 test, dan hanteert u een andere tabel 
dan als u het kind één dag later test en hij 
‘ineens’ 13.8.0 jaar is. En dat kan schelen in de 
normscores en IQ’s die een kind behaalt. Het 
werken met dagnormen is daarom wenselij-
ker. Het scorebeloop is dan geleidelijker en 
een dagje verschil in de testleeftijd kan nooit 
leiden tot het hierboven beschreven scenario, 
waarin het kind ineens vergeleken wordt met 
kinderen die gemiddeld 4 maanden ouder/ 
jonger zijn. 
 
Overigens weer even een belangrijk ‘zijspoor’ 
: mocht er een reden zijn waarom u de IQ-
test niet in één keer kunt afnemen (wat wel 
de voorkeur heeft), zorg dan dat het tweede 
meetmoment z.s.m. hierop volgt en hanteer 
voor beide momenten de normtabel van de 
testleeftijd bij de eerste meting. Als u per me-
ting een andere tabel hanteert, dan krijgt u 
reliëf in uw profiel waarbij u niet meer weet of 
dit verschillen in capaciteiten weergeeft of 
een gevolg is van niet constante normgege-
vens. Uiteraard vermeldt u in het rapport 
waarom het niet gelukt is de test in één af-
name te voltooien. Einde zijspoor. 
 
Terug naar de dagnormen, deze zijn dus ei-
genlijk wenselijker. Maar voor papieren 
handleidingen zou dat geen doen zijn, dan 
moet je van één leeftijdsjaar al 365 tabellen in 
de handleiding opnemen en krijg je meerdere 
telefoonboeken vol met normen. En dan is het 
fijn dat er gescoord kan worden met een 
computerprogramma. De software van de 
SON-R die u bij bestelling op USB-stick erbij 

krijgt, scoort bijvoorbeeld ook aan de hand 
van dagnormen. Maar, zoals besproken, wordt 
bij de WISC-V geen scoreprogramma meege-
leverd. Het scoreprogramma is alleen online 
beschikbaar, waarbij de verderop (onder punt 
6) in deze Nieuwsbrief genoemde bezwaren 
van belang zijn. Dit betekent dat veel mensen 
zullen kiezen voor gebruik van de handleiding-
tabellen. Belangrijk om te weten is dat online 
scoren via het Q-global testplatform van 
Pearson andere scores kan opleveren dan 
scoring via de handleidingtabellen! Daarmee 
wordt het ook belangrijk dat u in uw rapport 
bij de test altijd vermeldt welke normen u 
heeft gebruikt. U kunt dus verschillende 
normscores krijgen en dit kan leiden tot ver-
schillende IQ’s. Bij dagnormen is de afkapping 
minder ‘hard’. Van de uitgever begrijp ik dat 
de verschillen waarschijnlijk hooguit 1-2 pun-
ten bedragen. Omdat we bij online scoren niet 
per afname betalen voor de WISC-V, maar 
voor een vast jaarbedrag onbeperkt hiervan 
gebruik mogen maken, is het mogelijk proef-
ondervindelijk fictief te scoren om te onder-
zoeken wat er verandert als we bijvoorbeeld 
variëren met een testdatum of scores. Dit zou 
een duur experiment worden als iedere af-
name credits had gekost. Met dit fictieve sco-
ren zou de database overigens wel ‘vervuilen’, 
één van de redenen waarom de database niet 
gebruikt kan worden voor toekomstig norme-
ringsonderzoek. Een uitgever heeft er geen 
enkel zicht op of alle scores ook echt zijn. 
 

 
Oproep: Als u ervoor kiest de WISC-V online te 
gaan scoren, dan zult u vermoedelijk, zeker in 
het begin, ook met de handleiding scoren, 
omdat u nieuwsgierig zult zijn naar evt. ver-
schillen. Mag ik u vragen mij dan te laten we-
ten wat uw bevindingen zijn? Ik ben dan geïn-
teresseerd in de exacte testleeftijd van het 
kind en welke verschillen u gevonden heeft 
tussen online scoring en de handleiding. Ook 
als u geen verschillen aantreft, hoor ik dit 
graag (dat zou alleen maar geruststellend zijn). 
Ik kan me dan een beeld vormen van de wer-
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kelijke omvang van evt. verschillen en dit is 
weer relevant om naar u als WISC-V gebruiker 
te kunnen communiceren. Hetzelfde geldt 
voor andere IQ-tests als de WPPSI-III en WAIS-
IV, die u nu ook online kunt scoren. 
 
WISC-V bestanden Kaldenbach & cursus 
Ik ben zeker van plan om ook voor de WISC-V 
allerlei materialen en cursusaanbod te gaan 
ontwikkelen, zoals ik dat ook sinds 2006 voor 
de WISC-III heb gedaan. Maar… geef me ook 
even de tijd, ik wil ook eerst ervaring met de 
WISC-V opdoen en mijn expertise uitbreiden. 
Houd de website en Nieuwsbrief in de gaten. 
 
 

6) Risico’s online scoren 

In Nieuwsbrieven 2017-1 en 2013-1 werd 
gewezen op de risico’s t.a.v. online scoren in 
het algemeen (dus niet specifiek t.a.v. de 
WISC-V of een bepaalde testuitgever). Zoals ik 
het zie, verstrekt u aan een commerciële partij 
vertrouwelijke en tot individuele cliënten 
herleidbare cliëntgegevens als u online scoort. 
Het zal voor niemand een discussiepunt zijn of 
individuele testscores gerekend moeten wor-
den tot vertrouwelijke cliëntgegevens, dat zijn 
het gewoon. Vervolgens is dan belangrijk hoe 
anoniem het scoren plaatsvindt; zijn de gege-
vens die we op de server van de uitgever ach-
terlaten en waar de uitgever bij kan tot indivi-
duele cliënten herleidbaar? In richtlijnen 
rondom anonimisering (denk bijvoorbeeld aan 
het anonimiseren van casuïstiek t.b.v. het be-
halen van registraties) staat beschreven dat 
anonimiseren veel meer is dan het weglaten 
van een naam. Ook een geboortedatum ver-
groot de herkenbaarheid, net als de testda-
tum. En omdat u online scoort via een abon-
nement, logt u in bij de uitgever en identifi-
ceert u zich daarmee als instelling. Kortom, 
door online te scoren, vertelt u de uitgever in 
feite op welke dag uw cliënt met zijn speci-
fieke geboortedatum bij uw instelling be-
paalde scores heeft behaald. En dan ga ik er 
voor het gemak nog maar even van uit dat u 
zelf al bedacht had dat het niet ‘handig’ is om 
uw naam als onderzoeker en vooral de naam 
van het kind in te vullen (of af te korten). 
Hoewel deze gegevens voor ons wel prettig 
zijn op de prints en zelfs kunnen voorkomen 

dat wij cliënten door elkaar halen, wilt u na-
tuurlijk geen extra persoonlijke gegevens in-
vullen, die niet eens noodzakelijk zijn voor het 
scoren. U haalt daarmee bij wijze van spreken 
het ‘balkje’ voor de ogen van uw cliënt weg en 
schendt de privacy nog verder in de manier 
waarop u de gegevens achterlaat bij de uitge-
ver. 
 
En dit doet u doorgaans ook nog eens zonder 
toestemming van uw cliënt en ook zonder dat 
u enig zicht heeft op wie er toegang hebben 
tot deze vertrouwelijke gegevens en wat men 
met deze gegevens gaat doen. Er ontstaat bij 
de uitgever een database van gegevens die 
natuurlijk heel interessant kunnen zijn om 
analyses op los te laten. Kunnen wij voorko-
men dat ‘onze’ vertrouwelijke gegevens wor-
den gebruikt voor data-analyse, normontwik-
keling, wetenschappelijk onderzoek of iets 
anders (‘vruchtgebruik’)? 
 
Ik heb mijn bezwaren voorgelegd aan de uit-
gever, omdat ik benieuwd was hoe zij dit zien. 
Om u geen eenzijdig beeld te geven, vind ik 
het van belang dat u ook hun reactie leest en 
zelf uw positie bepaalt t.a.v. online scoren: 
 
Ten aanzien van het ‘verstrekken’ van patiënt-
gegevens: er is niet sprake van 
het verstrekken van vertrouwelijke patiëntge-
gevens aan een ‘derden’. Dit impliceert het 
delen van medische gegevens zonder medewe-
ten van de patiënt en t.b.v. vruchtgebruik door 
deze derde. Hier is sprake van 
de verwerking van vertrouwelijke medische 
gegevens door een derde in opdracht van de 
medisch professional. Feitelijk niet anders dan 
het beheer van patiëntendossier middels een 
online administratiesysteem. 
  
Het verwerken van (gevoelige) persoonlijke 
data middels een derde partij - data processor 
genoemd in de context van data privacy & 
security wetgeving - is een keuze die gemaakt 
wordt door de klant. Wettelijk is en blijft de 
klant als data controller hiervoor de eerst ver-
antwoordelijke richting de patiënt. De huidige 
wetgeving en de nieuwe, de GDPR spreekt van 
wettelijke basis die verwerking toestaat. Twee 
hiervan zijn tenminste van toepassing; 

https://www.apollopraktijk.nl/Verwijzers_bestanden/Nieuwsbrief%20Intelligentie%20Kaldenbach%202017-1.pdf
https://www.apollopraktijk.nl/Verwijzers_bestanden/Nieuwsbrief%20Intelligentie%20Kaldenbach%202013-1.pdf


Apollo Praktijk Nieuwsbrief Intelligentie 2017-3                 9                    ykaldenbach@hotmail.com / www.apollopraktijk.nl 

- Toestemming van de patiënt; Dit is gevat 
binnen de algehele overeenkomst / ver-
trouwensband tussen zorg professional en 
patiënt en hoeft niet specifiek per informa-
tie systeem geformaliseerd te worden  

- Nodig voor de uitvoering van de dienstver-
lening;  

Pearson voldoet aan alle geldende en toekom-
stige wetgeving m.b.t. data privacy en security 
die op een data processor van toepassing zijn. 
 
Waar we het over eens zijn, is dat toestem-
ming van de cliënt van belang is als gegevens 
‘naar buiten’ gaan. Het is alleen de vraag of 
het ethisch is uw cliënt, met wie u in een af-
hankelijkheidsrelatie zit en die wellicht lastig 
kan inschatten waarvoor hij/zij tekent, te vra-
gen om toestemming te geven voor het toe-
gankelijk maken van zijn vertrouwelijke gege-
vens via de opslag op de systemen van een 
testuitgever. En vaak is er bovendien een al-
ternatief (hoewel net wat minder nauwkeurig 
dan dagnormen): handmatig scoren via de 
handleiding. In die zin is online scoren dus niet 
nodig of in ieder geval niet noodzakelijk voor 
de dienstverlening. 
 
De uitgever zegt dus heel terecht dat de te 
maken keuze bij de klant ligt; bij ons. Voor alle 
duidelijkheid: de testuitgevers overtreden bij 
mijn weten inderdaad geen enkele wet of 
regel door de mogelijkheid tot online scoren 
te bieden. Wij zijn als professionals vermoe-
delijk degenen die in overtreding zijn als we er 
gebruik van maken, omdat wij ons beroepsge-
heim dan schenden (ook als je geen lid van 
een beroepsvereniging of BIG-geregistreerd 
bent). 
 

 

Dan wat betreft de discussie m.b.t. wat ‘ver-
strekken’ en ‘verwerken’ is. Juridisch is dit 
mogelijk een relevant onderscheid, maar de 
bottom line, zoals ik het zie, is dat wij gege-
vens van onze cliënten invoeren in een sys-
teem van een commerciële uitgever. Ook al is 
het primaire doel voor hen geen ‘vruchtge-
bruik’, het gaat erom dat wij niet kunnen na-
gaan of uitsluiten dat er ‘vruchten gebruikt’ 
worden en dat er allerlei mensen bij onze 
‘vruchten’ kunnen, die op geen enkele manier 
bij de diagnostiek of behandeling van onze 
‘vruchten’ betrokken zijn. En dat de gegevens 
herleidbaar zijn tot individuele ‘vruchten’. 
Maar nogmaals, de uitgever is niet in overtre-
ding, ik denk alleen dat wij de fout in gaan als 
we online IQ-tests scoren. Zij hebben geen 
probleem, het is ons probleem. Daarom zou 
het zo fijn zijn als uitgevers ons zouden willen 
helpen om ons probleem op te lossen, nu zij 
eigenaar van de software zijn. Ons probleem 
zou opgelost zijn als we het scoreprogramma 
zouden mogen kopen, zoals je ook andere 
computerprogramma’s in de winkel of online 
koopt: op een USB-stick, schijfje of via een 
downloadlink. Dan kunnen we het op ons ei-
gen beveiligde netwerk installeren, waarop we 
zelf toezicht hebben. Zeker nu de aandacht 
voor ‘datalekken’ toeneemt; er is al een meld-
plicht en in 2018 wordt de wetgeving op dit 
vlak nog strenger. 
 
 

7) Het 95%-betrouwbaarheidsinter-
val in IQ- tests: hoe zat het ook al-
weer? 

In De Psycholoog van november 2017 stond 
een interessant artikel van Kimberley Lek en 
collega’s over betrouwbaarheidsintervallen in 
intelligentietests; wat zijn de verschillende 
manieren waarop deze berekend kunnen 
worden en hoe interpreteer je deze? Het blijkt 
namelijk dat we dat nogal eens verkeerd 
doen… Lees hier het artikel, waarin de WISC-III 
als illustratie wordt gebruikt. 
 

 

https://www.apollopraktijk.nl/Overige%20tests_bestanden/Artikel%202017-11%20Het%20betrouwbaarheidsinterval%20in%20IQ-tests%20(Lek%20e.a.).pdf
https://www.apollopraktijk.nl/Overige%20tests_bestanden/Artikel%202017-11%20Het%20betrouwbaarheidsinterval%20in%20IQ-tests%20(Lek%20e.a.).pdf
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8) Test-hertesttermijnen WISC-III, 
WISC-V, WPPSI-III en WAIS-IV: 1 of 
2 jaar? 

Veel collega’s denken ten onrechte dat er tus-
sen twee WISC-III afnames minimaal 2 jaar 
moet zitten, de zogenaamde minimale ‘test-
hertest termijn’. De WISC-III mag echter al na 
1 jaar herhaald worden. De WISC-III handlei-
ding zegt hierover op blz. 10-11: 
- ‘Op basis van de beschikbare 

onderzoeksresultaten zou ten minste één 
jaar gewacht moeten worden alvorens 
nogmaals een kind met dezelfde test te 
onderzoeken (Schittekatte, 2000).’ 

- ‘Performale subtests zijn gevoeliger voor 
testherhaling dan verbale subtests (zie 
Hoofdstuk 3 voor meer gedetailleerde in-
formatie over test-hertest onderzoek dat 
in 2004 in Nederland werd uitgevoerd).’ 

 
Waarom zou je al na 1 jaar willen hertesten? 
Hertesten doe je eigenlijk alleen als je een 
geldige reden hebt. Normaal gesproken is een 
IQ van een jaar geleden nog gewoon geldig, 
tenzij je een reden hebt om daaraan te twij-
felen en een actueel beeld van de mogelijkhe-
den van een kind nodig is. Soms zijn er twijfels 
gerezen over de vorige meting, bijvoorbeeld 
omdat de uitkomsten niet werden herkend 
door ouders en school of omdat de resultaten 
niet bij het functioneren pasten. 
 
Soms kan een (eerdere) meting gekleurd zijn 
door omstandigheden tijdens of rondom het 
onderzoek. Denk aan het testen van een kind 
dat net de dag(en) ervoor teruggekomen is 
van vakantie in Amerika en een ‘jetlag’ heeft. 
Of kinderen die de avond ervoor laat zijn gaan 
slapen omdat er een voetbalwedstrijd op tv 
was. En tijdens de Olympische Spelen in een 
ander werelddeel mogen kinderen ’s nachts 
soms kijken naar het optreden van ‘onze’ atle-
ten. Hartstikke leuk, maar niet handig voor de 
testprestatie. En zou een IQ-meting tijdens de 
vastenmaand (Ramadan) geen invloed kunnen 
hebben op het cognitief presteren, nu dit over 
voeding en nachtrust gaat? Je test een kind ‘s 
morgens terwijl het misschien al 03:30 is op-
gestaan om te ontbijten. Vervolgens heeft het 
uren niets gegeten of gedronken, terwijl van 

het kind een intensieve geestelijke inspanning 
wordt gevraagd. 
En wat als er bij 
prikkelgevoelige kinderen is 
getest in de hectische 
decembermaand? Soms 
blijkt ook achteraf 
dat een jongere 
geblowd had 
rondom het 
vorige 
onderzoek, is 
het kind naderhand ingesteld op broodnodige 
medicatie en wil je weten wat het beeld is als 
een kind minder wordt gehinderd door aflei-
ding, stemmen, depressie/angst of pijn.  
Of het kind was de vorige keer ziek (“Rick had 
vanmorgen koorts, maar we vonden het on-
derzoek zó belangrijk, dat we toch maar zijn 
gekomen. Voor school hebben we hem ziek 
gemeld”). Of het kind werd de vorige keer 
getest in een turbulente context; ouders die in 
scheiding lagen, traumatisering, te hoog ge-
doseerde medicatie, een opname in een in-
stelling waarbij het kind wel wat anders aan 
zijn hoofd had dan puzzelen en nadenken over 
het aantal poten van een dier. En vergeet ook 
de kinderen van migranten niet (bijvoorbeeld 
de Syrische vluchtelingen), die op het gebied 
van de taal nog een achterstand kunnen heb-
ben. 
Factoren als stress, voeding, gezondheid en 
vermoeidheid hebben invloed op cognitieve 
prestaties. En als het kind u niet aardig vond 
of weerstand had tegen het onderzoek, dan 
kan dit de meting ook beïnvloeden. 
 
Kortom, er kunnen allerlei redenen zijn om al 
na een jaar een IQ-meting te willen herhalen, 
omdat de vorige meting onbetrouwbaar lijkt 
te zijn geweest. Het gebeurt niet voor niets 
regelmatig dat er grote verschillen worden 
gevonden tussen twee metingen (lees het 
artikel over het verlenen van betekenis aan 
test-hertestverschillen bij intelligentieonder-
zoek). De werkelijke mogelijkheden van een 
kind kunnen op een niveau liggen dat buiten 
het gerapporteerde 95%-betrouwbaarheidsin-
terval ligt. Er kan door allerlei omstandighe-
den sprake geweest zijn van een onderpresta-
tie of meetfout en die kans kan in individuele 
gevallen veel groter zijn dan 5% (zie het eer-

https://www.apollopraktijk.nl/Publicaties_bestanden/WISC-III%20Kaldenbach%20-%20Artikel%202012c%20(test-hertestverschillen).pdf
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der genoemde artikel over de betrouwbaar-
heidsintervallen). Wanneer heeft u eigenlijk 
voor het laatst een meting naar de prullenbak 
verwezen? 
 
Belang onderzoek naar test-hertesteffecten 
Test-hertesttermijnen kunnen per test ver-
schillen, omdat je eigenlijk onderzoek per test 
wilt, dat laat zien hoe groot de test-hertest-
effecten zijn na bepaalde periodes en na hoe-
veel tijd ze ‘verdampen’ of stabiliseren. Maar 
dat onderzoek is duur en commercieel niet 
interessant voor uitgevers. Als men het in de 
handleiding wil meenemen, dan moet de re-
lease van de test dus enkele jaren uitgesteld 
worden, terwijl dit extra onderzoek geen in-
vloed op de verkoop heeft. Bij de WISC-III was 
het dus nog onderzocht, maar verder zijn we 
voor de toekomst waarschijnlijk vooral aan-
gewezen op onderzoekers en universiteiten 
die hiervoor hun masterstudenten zouden 
kunnen inzetten. Een zeer praktijkrelevant 
onderzoek, waarbij je van tevoren weet dat 
publicatie ervan in een grote behoefte zal 
voorzien. 
 
Hertesttermijnen WPPSI-III, WAIS-IV, WNV en 
WISC-V 
Over het algemeen wordt bij kinderen de 
vuistregel van een jaar gehanteerd bij IQ-tests. 
Bij volwassenen hanteert men vaak een tus-
senliggende periode van bij voorkeur mini-
maal 2 jaar. 
 
Als je de handleidingen van bijvoorbeeld de 
WPPSI-III en WAIS-IV er op naslaat, dan blijkt 
dat er met deze tests geen gedegen onder-
zoek naar test-hertesttermijnen is verricht. 
Men verwijst naar algemene stelregels of on-
derzoek met andere tests. 
 
De WPPSI-III handleiding zegt hier op blz. 13-
14 e.e.a. over. Vrij vertaald is er geen gedegen 
onderzoek gedaan met de WPPSI-III, maar op 
basis van ander onderzoek met andere/ 
eerdere tests noemt men dat de test-hertest 
effecten na 1-2 jaar verwaarloosbaar zijn. Blz. 
14 vermeldt dat een tweede afname na ge-
middeld 32 dagen een gemiddelde stijging gaf 
van +6 punten bij het TIQ, +5 punten bij het 
VIQ en +4 punten bij het PIQ. In individuele 

gevallen werd de tweede keer ook lager ge-
scoord. 
Als er na een maand slechts een punt of 5 
hoger werd gescoord op de WPPSI-III, dan lijkt 
een jaar mij meer dan genoeg om opnieuw 
een WPPSI-III te kunnen afnemen. 
 
De WAIS-IV handleiding bespreekt dit onder-
werp op blz. 11 (‘1.4.2 Hertesten voor here-
valuatiedoeleinden). ‘Het kortste test-hertest-
interval dat geen significante leereffecten op 
de WAIS-IV-NL tot gevolg zal hebben, is nog 
niet vastgesteld. Sommige onderzoeken met 
voorafgaande edities van de Wechsler-intelli-
gentieschalen gaven aan dat leereffecten op 
Performale subtests (nu Perceptueel Redene-
ren en Verwerkingssnelheid) worden gemini-
maliseerd na een interval van 1 tot 2 jaar. 
Voor Verbale subtests (nu Verbaal Begrip en 
Werkgeheugen) is dat interval ongeveer 1 
jaar.’ 
 
De WNV-handleiding meldt op blz. 6: ‘Om een 
beeld te kunnen krijgen van de te verwachten 
veranderingen in de scores bij een tweede 
afname wordt gekeken naar de resultaten van 
het test-hertestonderzoek (zie hoofdstuk 4 van 
de Technische Handleiding). Uit de resultaten 
van dit onderzoek is gebleken dat, als de 
tweede afname binnen twee tot drie maanden 
na de eerste plaatsvindt, de Totale Schaalscore 
voor de batterij van vier subtests voor de jon-
gere leeftijdsgroep (4-7) met ongeveer zes 
punten zal toenemen. Voor de oudere leef-
tijdsgroep (8-21) blijkt de Totale Schaalscore 
met ongeveer negen punten toe te nemen. 
Waarschijnlijk zal dit effect afnemen als het 
test-herrestinterval groter wordt. Het staat 
echter nog niet vast welke test-hertestinter-
valperiode geen significante leereffecten ople-
vert. Uit onderzoek met 
eerdere edities van de Wechsler-intelligentie-
tests is gebleken dat het- leereffect op de non-
verbale subtests na een interval van één tot 
twee jaar minimaal is.’ 
 
Naar ik begrijp zal ook de binnenkort te ver-
schijnen WISC-V handleiding zich straks be-
perken tot algemene uitspraken hierover en in 
de handleiding geen specifieke minimale her-
testtermijn vermelden. 
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9) WISC-III afname: hoe lang moet 
een kind eigenlijk in Nederland 
zijn?  

Nu we toch met ‘weetjes’ 
bezig zijn: De WISC-III 
normgroep bestaat uit 
kinderen die minimaal 
6 jaar in Nederland of 
Vlaanderen woonden 

(zie handleiding, blz. 33). 
Dus als je een kind met de WISC-III 

test terwijl die bijvoorbeeld pas 4 jaar in 
NL is, dan benadeel je het kind strikt ge-

nomen en zou het passend zijn een tekst op-
nemen waarin je toelicht dat je het kind hebt 
vergeleken met kinderen die 6 jaar de tijd 
hebben gehad de Nederlandse taal en cultuur 
te leren kennen en dat uw meting hierdoor 
een onderschatting van de werkelijke moge-
lijkheden vormt en een tijdelijk karakter heeft. 
Hertesten op termijn kan dan wenselijk zijn.  
 
Het feit dat de kinderen in de normgroep ten 
minste 6 jaar in Nederland of Vlaanderen 
woonden, betekent niet automatisch dat een 
kind ook minstens 6 jaar hier moet hebben 
gewoond voordat u een WISC-III mag doen. 
 
Wat mij betreft heeft het toch al eerder de 
voorkeur om de WISC-III te doen, als een kind 
voldoende Nederlands spreekt. Kinderen leren 
dat soms al heel aardig in enkele jaren. De 
Syrische vluchtelingen zijn daar een mooi 
voorbeeld van. Het alternatief is vaak dat u 
non-verbaal gaat testen (een SON-R of WNV). 
Wat mij betreft is de aderlating van non-ver-
baal testen zo groot, dat u dit echt alleen 
maar moet doen ‘als het echt niet anders kan’ 
(bijvoorbeeld omdat een kind doof is of geen 
Nederlands spreekt). 
 
Waarom? Er zijn doorgaans twee redenen 
waarom je een kind test: Je wilt het functione-
ren van de afgelopen periode verklaren 
(waarom komt een kind niet mee in de klas?) 
of je wilt het functioneren voor de toekom-
stige periode voorspellen (bijvoorbeeld een 
schooladvies geven). Dat functioneren is altijd 
in een context en die context is in principe 
altijd talig. Non-verbaal testen wordt daarmee 
al gauw een ‘deelmeting’, die een essentiële 

verklarende en voorspellende factor van het 
functioneren (taal) weglaat. 
 
Tenzij een non-verbale test nodig is voor indi-
catiestelling, zou ik klinisch de voorkeur geven 
aan het afnemen van alle non-verbale sub-
tests van de WISC-III. Dan heb je al 7 in plaats 
van 4 subtests, zoals op de SON-R 6-40 of 
WNV (de SON-R 2-8 heeft 6 subtests en ligt nu 
bij de COTAN ter beoordeling). Daarbij speelt 
in dit advies voor mij ook mee dat van zowel 
de SON-R als de WNV bekend is dat ze vaak 
overschatten en een te gunstig beeld van het 
niveau van functioneren geven.  
Helaas wordt een ‘halve WISC’ door indicatie-
organen niet geaccepteerd en een hele non-
verbale test wel, terwijl die ‘halve WISC’ uit-
gebreider en daardoor informatiever is. 
 
 

10) TIQ als ‘allround’ schaatsklas-
sement 

In de vorige nieuwsbrief 2017-2 stond het 
kopje ‘Tour de France winnaar Froome 
illustreert TIQ-uitschieters’, waarin genoemd 
werd dat Chris Froome de Tour de France af-
gelopen zomer won zonder ook maar één 
etappe te winnen. Ik vergeleek dit met het TIQ 
dat op te vatten is als een eindklassement, 
waarbij deze totale score kan afwijken van de 
scores van de schalen of indexen waaruit het 
is opgebouwd. Ik kreeg hierop veel leuke reac-
ties. 
 
Voor de mensen die geen genoeg kunnen krij-
gen van de sportmetaforen om dit aan col-
lega’s of ouders te kunnen uitleggen, zie hier-
onder; een bericht dat enkele jaren geleden 
op teletekst verscheen. Sven Kramer werd 
Nederlands kampioen ‘allround’ zonder ook 
maar één afstand te winnen. 
 

 

 

https://www.apollopraktijk.nl/Verwijzers_bestanden/Nieuwsbrief%20Intelligentie%20Kaldenbach%202017-2.pdf
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11) Oogcontact bij werkgeheugen-
taken? 

De meeste mensen zijn geneigd in een ge-
sprek de blik regelmatig af te wenden van de 
gesprekspartner en het oogcontact tijdelijk te 
verbreken. De Psycholoog van februari 2017 
bracht een interessante publicatie van 
Kajimura et al. (2016) hierover onder de aan-
dacht, waaruit blijkt dat oogcontact hersenca-
paciteit kost en het afwenden van de blik 
functioneel kan zijn om beter te kunnen na-
denken. Als we ons cognitief hard moeten 
inspannen, kijken we dus niet voor niets soms 
naar het plafond, naar de grond of sluiten we 
zelfs onze ogen. Daar is niets autistisch aan. 
Vertaald naar de praktijk van het psychodia-
gnostisch onderzoek voelen we daarom alle-
maal aan dat het weliswaar belangrijk is om 
contact te maken met kinderen die we onder-
zoeken, maar dat we ze niet indringend en 
ongeduldig moeten blijven aankijken, terwijl 
ze hun antwoorden formuleren of bezig zijn 
met concentratietaken. Daar zouden we ons 
trouwens zelf ook ongemakkelijk bij voelen 
(en niet alleen tijdens een testafname), als we 
het gevoel hebben dat iemand maar naar ons 
blijft kijken. Hoewel testinstructies er met 
geen woord over reppen, hebben de meeste 
collega’s de gewoonte ontwikkeld om bij ta-
ken die een extra intensief beroep doen op 
concentratie en (werk)geheugen oogcontact 
nog meer en vooral ook bewuster te vermij-
den. Denk bijvoorbeeld aan de 15-Woorden 
Test en subtests als WISC-III/WISC-V Cijfer-
reeksen en WAIS-IV/WISC-V Cijfers en Letters 
Nazeggen, waarbij we meten wat de maximale 
capaciteit is en wanneer ‘de ballon knapt’. 
Zowel tijdens het oplezen van de reeksen als 
bij het aanhoren van de antwoorden, gaat 
onze blik intuïtief opvallend vaak omlaag naar 
het antwoordformulier en proberen we ons 
even stil, bewegingloos en onzichtbaar te 
houden. Waarom? Omdat we gelukkig al aan-
voelden wat onderzoek nu bevestigt: oogcon-
tact interfereert tijdens dergelijke cognitief 
inspannende taken. We willen tijdens de taak 
geen afleidend contactueel en cognitief appèl 
doen. Het kind heeft zijn handen… ehhh… 
hoofd al vol aan de taak zelf. 
 

 
 
 

12) Hebben mensen met een lager 
IQ een grotere kans op psychose? 
Onderstaande tekst is (vrijwel integraal) over-
genomen uit de bekende Nieuwsbrief Gedach-
ten Uitpluizen (nummer 145 van 16-07-2017, 
zie www.gedachtenuitpluizen.nl of klik hier 
voor de originele tekst). Ik kan u van harte 
aanbevelen zich aan te melden voor deze gra-
tis Nieuwsbrief van enkele zeer bevlogen en 
deskundige collega’s, die als autoriteit gelden 
op het gebied van diagnostiek, behandeling en 
onderzoek bij psychose. 
 
Samenvatting 
Een lager IQ hangt samen met een meer dan 
twee keer grotere kans op psychose. Het gaat 
vooral om een grotere kans op stemmen ho-
ren. Dit lijkt mede te komen doordat mensen 
met een lager IQ vatbaarder zijn voor trauma 
en voor depressieve stemming. 
 

 
 

Onderzoek 
Om de vraag “Hebben mensen met een lager 
IQ een grotere kans op psychose?” uitgebrei-
der te beantwoorden: Daar lijkt het wel op. De 
Adult Psychiatric Morbidity Surveys waarin 
ongeveer om de 7 jaar een grote groep Britten 
wordt onderzocht op psychische klachten, zijn 
belangrijke datamijnen waarmee al vele epi-
demiologische vragen over psychische stoor-
nissen beantwoord zijn. Zo werd eerder een 
relatie tussen lager IQ en depressie aange-
toond. En nu onderzocht men of een lager IQ 
(70-85) ook een verhoogde kans op psychose 
geeft. 

https://www.apollopraktijk.nl/Verwijzers_bestanden/De%20Psycholoog%202017-02%20(oogcontact%20kost%20hersencapaciteit).pdf
http://sci-hub.io/10.1016/j.cognition.2016.10.002
http://www.gedachtenuitpluizen.nl/
http://www.gedachtenuitpluizen.nl/nieuws/mensen-lager-iq-grotere-kans-op-psychose/
https://www.gov.uk/government/statistics/adult-psychiatric-morbidity-survey-mental-health-and-wellbeing-england-2014
https://www.apollopraktijk.nl/Verwijzers_bestanden/De Psycholoog 2017-02 (oogcontact kost hersencapaciteit).pdf


Apollo Praktijk Nieuwsbrief Intelligentie 2017-3                 14                    ykaldenbach@hotmail.com / www.apollopraktijk.nl 

Theoretisch wordt vooral een relatie tussen IQ 
en achterdocht verondersteld. Achterdocht 
heeft alles te maken met hoe je prikkels, zoals 
het gedrag van anderen, interpreteert. En de 
verwachting is dat mensen met een lager IQ 
hier gemiddeld genomen meer moeite mee 
hebben. 
 
Van de 15.983 onderzochte Britten had 10.9% 
een verlaagde verbale IQ-score en deze men-
sen hadden 2,3 keer zo vaak klachten die vol-
deden aan de criteria van een psychotische 
stoornis (0,98% vs. 0,42% van de mensen met 
een gemiddeld IQ). Hierbij werd gecorrigeerd 
voor leeftijd, gender, sociale klasse en etnici-
teit. De relatie tussen een verlaagd IQ en psy-
chose werd voornamelijk verklaard door de 
aanwezigheid van depressieklachten (ver-
klaarde 17,9% van die relatie) en het totaal 
aantal ervaringen van slachtofferschap, ofwel 
trauma (6%). 
 
Mensen met een verlaagd IQ rapporteerden 
2,9 keer zo vaak stemmen (2,06% vs. 0,81%), 
maar zij bleken, en dat is toch wel opvallend, 
niet vaker achterdochtig te zijn (8,9% vs. 
8,6%). Aangezien dit toch een zeer grote data-
set betreft, kunnen we er wel vanuit gaan dat 
dit robuuste resultaten zijn. 
 
Deze studie laat weer eens zien hoe belangrijk 
de interactie tussen stemming en psychose is 
en dat we dus aandacht moeten hebben voor 
stemming in de behandeling en preventie van 
psychosen. Het feit dat stemmen horen vaker 
voorkomt bij mensen met een lager IQ is een 
interessante bevinding. Mogelijk zijn er rela-
ties tussen de verbale intelligentie en factoren 
zoals bronmonitoring, het vermogen goed te 
onderscheiden welke belevingen van binnen 
en welke van buiten komen. En minstens zo 
interessant is toch dat de verbale intelligentie 
geen grote rol lijkt te spelen in het ontwikke-
len van achterdocht. Bepaalde denkstijlen zijn 
wel duidelijk geassocieerd aan achterdocht, 
mogelijk staan die dus echt los van hoe slim 
iemand is. 
 
Hassiotis, A., Noor, M., Bebbington, P., Afia, A., Wieland, 
J., & Qassem, T. (2017). Borderline intellectual 
functioning and psychosis: Adult psychiatric morbidity 
survey evidence. The British Journal of Psychiatry: The 

Journal of Mental Science. 
doi:10.1192/bjp.bp.116.190652 

 
Artikel (link naar PubMed). 
 
 

13) IQ-beloop 10 jaar na 1e 
psychose 

Ook hier past een bronvermelding: wederom 
met dank aan de website Gedachten Uitplui-
zen (zie hier). 
 
Samenvatting 
Het cognitief functioneren is verminderd tij-
dens een eerste psychose en dit verval is al 
zichtbaar tijdens de aanloop naar de psychose. 
Gemiddeld genomen gaat het IQ niet achteruit 
in 10 jaar na de eerste psychose. Maar van-
wege de heterogeniteit van psychotische 
stoornissen zijn gemiddelden minder informa-
tief en lijkt het nuttiger om cognitieve profie-
len en verschillen in het beloop van de beper-
king in ogenschouw te nemen. 
 
Onderzoek 
Enkele jaren geleden werd een onderzoek 
gepubliceerd over het IQ-beloop in de 10 jaar 
na een eerste psychose. 
 
Het cognitief functioneren is verminderd tij-
dens een eerste psychose en dit verval is al 
zichtbaar tijdens de aanloop naar de psychose 
toe. Maar hoe gaat het verder, nadat de psy-
chose zich geopenbaard heeft? In deze studie 
bekeken de onderzoekers het geschatte IQ 
van patiënten met een eerste psychose over 
een periode van 10 jaar. Zij waren vooral be-
nieuwd of het IQ-beloop type samenhing met 
de ernst van de aandoening, meer specifiek de 
duur van de psychotische periode. 
 
De Scandinavische TIPS-onderzoekers volgen 
zo’n 300 patiënten met een eerste psychose 
langdurig. Bij 89 patiënten schatten zij het IQ 
op basis van de prestaties op de subtests 
Overeenkomsten, Blokpatronen en Cijferreek-
sen van de WAIS-R op baseline en opnieuw 10 
jaar later. Het is voor het eerst dat zo’n lang 
tijdsinterval werd toegepast en als er sprake 
zou zijn van een verder cognitief verval na de 
eerste psychose, dan zou dat binnen deze 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28385706
http://www.gedachtenuitpluizen.nl/nieuws/iq-beloop-10-jaar-na-de-1e-psychose/
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studie gemeten moeten zijn. Maar… het ge-
schatte IQ bleef in deze groep gemiddeld ge-
nomen stabiel. 
 
Op zoek naar verschillende belooptypen on-
derscheidden de onderzoekers twee maten 
ten aanzien van de psychoseduur, namelijk de 
duur van de psychose voor de start van be-
handeling (DUP) en de duur van de psychose 
na aanvang van de behandeling (DAT). De DUP 
bleek niet van invloed op het beloop van het 
IQ, maar de DAT wel. De groep met de langste 
DAT (3 tot 10 jaar, gemiddeld 360 weken) liet 
een slechter IQ-beloop zien dan de groep met 
een korte (1 tot 22 weken, gemiddeld 10 we-
ken) of middellange DAT (23 tot 144 weken, 
gemiddeld een jaar). Niet alleen reageerde 
hun psychose dus minder goed op de behan-
deling, maar hun intellectueel functioneren 
was ook meer aangedaan. Het verlaagde IQ 
zat met name in een achteruitgang op de sub-
test Cijferreeksen; een taak die onmiddellijke 
verbale reproductie en het werkgeheugen 
meet. Bij aanvang verschilden de prestaties 
van deze groepen niet significant, maar het 
gemiddelde lag in de groep met de langste 
DAT wel al lager. 
 
De onderzoekers stellen terugkijkend dat een 
lager IQ bij aanvang kan wijzen op meer 
kwetsbaarheid voor een ernstiger beloop van 
de ziekte en een slechter functionerend werk-
geheugen. 
 
Wat valt er te concluderen? 
Gemiddeld genomen gaat het IQ niet achteruit 
in 10 jaar na de eerste psychose. Maar psy-
chotische stoornissen zijn heel heterogeen en 
zo lang als ze op een hoop gegooid worden 
zullen onderzoeken tegenstrijdige bevindingen 
rapporteren. Het lijkt nuttiger om cognitieve 
profielen en verschillen in het beloop van de 
beperking in ogenschouw te nemen. Wie weet 
is cognitieve revalidatie een lichtpuntje in het 
werken aan herstel bij mensen die onvol-
doende profiteren van behandeling. 
 
Barder, H.E., Sundet, K., Rund, B.R., et al. (2015). 10 year 
course of IQ in first-episode psychosis: relationship 
between duration of psychosis and long-term 
intellectual trajectories. Psychiatry Research, 225, 515–
521. doi: 10.1016/j.psychres.2014.11.054 

 
Artikel (link naar PubMed) 
 
 

14) Kosteloos full-text pdf-artikelen 
via Sci-hub.io 

Er is al veel over geschreven; het is raar dat 
veel publicaties van wetenschappelijk onder-
zoek zo slecht toegankelijk zijn, terwijl deze 
doorgaans gefinancierd zijn met belastinggeld 
en allerlei fondsen. Een samenvatting 
(‘abstract’) is meestal wel te vinden, bijvoor-
beeld via PubMed of PsycINFO. Maar als u dan 
het gehele artikel wilt lezen (de ‘full-text pdf’), 
dan moet u per artikel doorgaans enkele tien-
tallen euro’s neertellen. Dit komt omdat on-
derzoekers in tijdschriften van commerciële 
uitgevers publiceren. Hierdoor bereiken maat-
schappelijk gefinancierde onderzoeksresulta-
ten de ‘maatschappij’ minder goed. Tenzij je 
op een universiteit werkt of in een grotere 
instelling, die dure abonnementen heeft afge-
sloten om toegang te hebben tot de hele arti-
kelen. 
 
Dit is geen nieuwe ontdekking of frustratie. 
Auteurs staan vaak hun auteursrecht af aan de 
commerciële uitgever om hun onderzoek ge-
publiceerd te krijgen. En de uitgevers zetten 
de artikelen vervolgens ‘achter de decoder’ en 
vangen er geld voor. 
 
Er is al een aantal jaren een tegenstroming ac-
tief, waarbij artikelen via zgn. ‘open access’ 
platforms gratis worden aangeboden. Voor-
beelden zijn de Directory of Open Access 
Journals (DOAJ.org), PLOS.org, en Archive.org. 
Via deze websites worden tienduizenden arti-
kelen aangeboden. En toch betreft het een 
selectie. Er zijn nog heel veel artikelen die niet 
vrij verkrijgbaar zijn. 
 

 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25535007
http://sci-hub.io/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx
https://doaj.org/
https://www.plos.org/
https://archive.org/
http://sci-hub.io/
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Wellicht bent u bekend met de website 
http://sci-hub.io/ (‘sci’ verwijst naar 
‘science’)? Via deze website kunt u miljoenen 
‘full-text pdf’ artikelen lezen en downloaden, 
ook artikelen die via andere sites beperkt blij-
ven tot een ‘abstract’. U vindt de volledige 
artikelen door bijvoorbeeld de PubMed-URL 
(de ‘link’) in te voeren als zoekopdracht, of 
door te zoeken op het DOI-nummer van de 
publicatie. Dit is de Digital Object Identifier, 
een uniek nummer waaronder een publicatie 
geregistreerd wordt. Ook kunt u veel DOI-
nummers vinden via 
https://link.springer.com/search, ook van Ne-
derlandstalige vakboeken en tijdschriftarti-
kelen. 
 
Ik heb me niet verdiept in de juridische aspec-
ten hiervan en kan u ook niet adviseren. Dat is 
ieders eigen verantwoordelijkheid. Maar wel-
licht vindt u het prettig van het bestaan op de 
hoogte te zijn, zodat u weet welke (te-
gen)bewegingen er gaande zijn op het vlak 
van de (on)betaalde publicaties en discussie 
daarover. 
 
Naast deze specifieke website (die soms even 
niet bereikbaar of uit de lucht is) zijn er ook al-
lerlei zgn. ‘proxy’s’. Als u op Google zoekt op 
‘sci-hub’, dan vindt u ook andere websites die 
toegang geven tot deze database, met een 
identiek uiterlijk. Uiteraard bent u zich online 
altijd bewust van de veiligheidsrisico’s. 
 
 

15) Pas op met ‘i.o.’ bij 
opleidelingen 

Het heeft natuurlijk weinig te maken met het 
onderwerp intelligentiediagnostiek (maar u 
had natuurlijk allang door dat ik de Nieuws-
brief soms wat breder gebruik ). 
Ik krijg nog regelmatig aanmeldingen voor de 
Nieuwsbrief van stagiair(e)s die zich ‘psycho-
loog i.o.’ noemen en van gz-opleidelingen die 
zich ‘gz-psycholoog i.o.’ noemen in plaats van 
‘psycholoog i.o. tot gz-psycholoog’. Dit is 
doorgaans vanuit onwetendheid en zonder 
enige misleidende intentie. Om te voorkomen 
dat zowel de opleideling als de werkbegelei-
der/supervisor hiermee in de problemen kun-
nen komen (o ja, en in eerste instantie na-

tuurlijk om misleiding van cliënten te voorko-
men ), attendeer ik u graag op een eerdere 
publicatie hierover, waarin u leest wat u bo-
ven het hoofd kan hangen, waarom dit zo is 
en wat u eraan kunt doen. 
 

 
Kaldenbach, Y. (2006). i.o.: professionele misleiding. 
Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 61(5), 406-407. 

 
 

16) Tweedehands testverkoop en 
gratis behandelmaterialen 

Houd de website in de gaten als u op zoek 
bent naar testmateriaal met forse kortingen, 
vaak voor minder dan de helft of zelfs een 
kwart van de nieuwprijs. Momenteel worden 
er veel tests aangeboden, waaronder IQ-tests. 
Daarnaast verschijnen er regelmatig artikelen 
en nieuwe behandelmaterialen, om in uw 
behandeling te kunnen gebruiken. Recentelijk 
werd bijvoorbeeld een psycho-educatie do-
cument voor kinderen toegevoegd (geschikt 
voor de basisschoolleeftijd): 5 dingen je die 
wilt weten over angst. 
 

 
 
Hartelijke groet, 
 
Yaron Kaldenbach 
Gz-psycholoog 

http://sci-hub.io/
https://link.springer.com/search
https://www.apollopraktijk.nl/Downloads_bestanden/5%20dingen%20die%20je%20wilt%20weten%20over%20angst.pdf
https://www.apollopraktijk.nl/Downloads_bestanden/5%20dingen%20die%20je%20wilt%20weten%20over%20angst.pdf
https://www.apollopraktijk.nl/Publicaties_bestanden/MGv 2006-05 (blz 406-407) brief Kaldenbach i.o. & misleiding.pdf
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Ontvangt u deze Nieuwsbrief nog niet? Meld u 
gratis aan via ykaldenbach@hotmail.com. 
Vergeet niet uw adreswijziging door te geven 
als u van baan/provider verandert. Ook 
afmelden kan via dit e-mailadres. 
 
Het komt wel eens voor dat instellingen de 
Nieuwsbrief als mogelijke spam aanmerken en 
niet doorlaten, het kan daarom veilig zijn ook 
uw privémail op te geven en mijn mailadres 
toe te voegen aan uw contactpersonen en 
veilige lijst.  
 
Mailadressen waarop een foutmelding komt, 
worden uit het adressenbestand verwijderd. 
 
Vanwege het grote aantal geadresseerden, 
duurt het een aantal dagen voordat iedereen 
de Nieuwsbrief heeft ontvangen. Het kan dus 
zijn dat uw collega deze al wel heeft ontvan-
gen en u nog niet. 
 
Disclaimer: deze Nieuwsbrief is met grootst 
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
Apollo Praktijk en Yaron Kaldenbach aanvaar-
den echter geen enkele aansprakelijkheid voor 
foutieve of onvolledige informatie of voor 
(schadelijke) gevolgen voortvloeiend uit de 
inhoud van deze Nieuwsbrief. Aan de inhoud 
van deze Nieuwsbrief kunnen geen rechten 
worden ontleend. 
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