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Enquête Sectie Kinderrevalidatiegeneeskunde VRA 

 

De PEDI- Wat? 

De PEDI-CAT is een computergestuurde vragenlijst die het dagelijks functioneren van 

kinderen en jongeren (0-21 jaar) in kaart brengt. Het meetinstrument is geschikt voor alle 

kinderen met een beperking, onafhankelijk van de diagnose. Het instrument is 

onderverdeeld in vier domeinen: dagelijkse activiteiten, mobiliteit, sociaal-cognitief en 

verantwoordelijkheid. De PEDI-CAT is ontwikkeld in de Verenigde Staten, reeds vertaald 

naar het Nederlands en aangepast aan de Nederlandse cultuur. 

 

Enquête onder leden van de sectie Kinderrevalidatiegeneeskunde (VRA 2016/2017) 

Alle 141 leden van de sectie kinderrevalidatie hebben een uitnodiging gehad om mee te 

doen aan een enquête over de PEDI-CAT. Met deze enquête wilden wij de kennis van en 

mening over de PEDI-CAT helder krijgen. De vragenlijst bestond uit 10 korte open en 

meerkeuze vragen. 29% (41) van de benaderde professionals hebben gereageerd. 

Daarnaast hebben wij leden van de sectie gevraagd om mee te denken over mogelijke 

faciliterende/belemmerende factoren bij de toekomstige implementatie. De antwoorden 

hebben waardevolle informatie opgeleverd. Met deze informatie hopen wij de 

implementatie optimaal te laten verlopen. 

 

Bevindingen 

De deelnemers beoordeelden de aanvullende waarde van de PEDI-CAT voor de dagelijkse 

praktijk met een gemiddeld rapportcijfer van 7.8. Snelheid, het gericht stellen van doelen 

en het volgen van de ontwikkeling van een kind waren volgens respondenten de 

belangrijkste pluspunten van het toekomstige gebruik. 94% wil de PEDI-CAT in de praktijk 

in gaan zetten zodra deze beschikbaar is.  

 

Is de PEDI-CAT wel geschikt voor alle kinderen met beperking? 

Ondanks dat de PEDI-CAT is ontwikkeld voor alle kinderen met een beperking, vroegen wij 

de participanten of zij van mening waren dat de PEDI-CAT voor specifieke diagnoses wel 

of juist niet geschikt is. Voor vrijwel alle diagnosegroepen in de kinderrevalidatie, zoals 

cerebrale parese, ontwikkelingsstoornissen, spina bifida, en NAH achtte men de PEDI-CAT 

geschikt. Er was met name terughoudendheid in het gebruik bij kinderen met een 

progressieve aandoening, neuromusculaire aandoeningen in het bijzonder.  
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Uit de enquête kwamen diverse factoren naar voren die van belang zijn bij de toekomstige 

implementatie: goede ICT voorzieningen, gebruiksvriendelijke software, toegankelijkheid, 

korte afnameduur en lage kosten. Aan vrijwel al deze ‘wensen’ kan worden voldaan. Het 

streven is namelijk om de PEDI-CAT-NL met zijn gebruiksvriendelijke software digitaal 

beschikbaar te maken voor ouders. Er wordt geïnventariseerd of en hoe de software in 

Nederland geïntegreerd kan worden in bestaande systemen. De tijdswinst van snelle 

afname levert inherent financiële voordelen op. 

 

Toekomst  

De PEDI-CAT projectgroep heeft de vertaling naar het Nederlands afgerond en enkele 

voorbeelden in items aangepast aan de Nederlandse cultuur. Zeer waarschijnlijk komt in 

augustus 2018 het originele computerprogramma van de PEDI-CAT met de Nederlandse 

vertaling beschikbaar via http://www.pedicat.com, en kunnen eerste 

praktijkervaringen worden opgedaan. Wij hopen dat ervaringen worden gedeeld, 

bijvoorbeeld door casuïstiek-besprekingen. Gebruikservaringen kunnen worden 

teruggekoppeld aan de Nederlandse PEDI-CAT projectgroep (zie 

www.dehoogstraat.nl/KCRU/PEDICAT) en via de werkgroep ‘PEDI-CAT’ via het Revalidatie 

Kennisnet (www.revalidatiekennisnet.nl), zodat die weer worden meegenomen bij de 

verdere ontwikkeling en implementatie. 

En… we zijn er nog niet! Er moeten nog flinke vervolgstappen worden gezet, zoals evaluatie 

van de cross-culturele equivalentie en het evaluatieve vermogen bij specifieke 

diagnosegroepen. We streven ernaar de PEDI-CAT op te nemen in een Nederlands systeem 

om daarmee een koppeling met het EPD mogelijk te maken. Deze stappen zijn niet 

eenvoudig, vragen  specifieke expertise, kosten tijd en dus geld. Op dit moment zijn er 

nog geen financiële middelen om deze vervolgstappen te zetten. Er wordt hard gezocht 

naar subsidiemogelijkheden. 

Onze vorderingen in het project PEDI-CAT kunt u volgen via: 

www.dehoogstraat.nl/KCRU/PEDICAT 

 

Voor meer informatie of vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Namens de projectgroep PEDI-CAT, 

Madelon Engel, revalidatiearts i.o. 

m.engel@dehoogstraat.nl 

Iris van Wijk, kinderrevalidatiearts 

i.v.wijk@dehoogstraat.nl 

Marjolijn Ketelaar, senior onderzoeker 

m.ketelaar@dehoogstraat.nl en M.Ketelaar-4@umcutrecht.nl 
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