Handleiding

Boston BenoemTaak 2011
Een test voor woordvinding
E.K. Roomer
S. Brok
A.C. Hoogerwerf
D.E. Linn

Juli 2011

Hogeschool Utrecht
Logopedie

1

De auteur verklaart het volledige auteursrecht op zijn/haar werk te bezitten. Hij/zij vrijwaart de afdeling
Logopedie van de Hogeschool van Utrecht voor alle vorderingen van derden betreffende inhoud en
vorm van de producten. Vermenigvuldiging en verspreiding van het product, is zonder toestemming
van de Afdeling Logopedie, projectbegeleiders en auteur in gezamenlijk overleg, niet toegestaan. De
auteur zal bij een eventuele publicatie, gebaseerd op het product, de Afdeling Logopedie slechts
vermelden na verleende toestemming.

2

Inhoudsopgave Handleiding BBT 2011
Praktische handleiding

pag. 4

Onderbouwing

pag. 68

Literatuuronderzoek naar woordvinding in Nederland

pag. 79

3

Praktische Handleiding

Boston BenoemTaak 2011
Een test voor woordvinding
E.K. Roomer
S. Brok
A.C. Hoogerwerf
D.E. Linn

Juli 2011

Hogeschool Utrecht
Logopedie

4

Inhoudsopgave Praktische handleiding
1.

Voorwoord

pag. 7

2.

Inleiding

pag. 8

3.

Doel en doelgroep

pag. 9

3.1

Doelgroep handleiding BBT 2011

pag. 9

3.2

Doelgroep BBT

pag. 9

3.3

Doel van de BBT

pag. 9

3.4

In- en exclusiecriteria

pag. 9

4.

5.

6.

7.

Afnameprocedure

pag. 10

4.1

Testomgeving

pag. 10

4.1

Afnameduur

pag. 10

4.3

Testmateriaal

pag. 10

4.4

Benodigdheden

pag. 10

4.5

Instructie

pag. 10

4.5.1

Afname instructie

pag. 10

4.5.2

Herhalingen

pag. 10

4.5.3

Hulpstippellijntjes

pag. 10

4.5.4

Cues

pag. 10

4.6

Afbreeknorm

pag. 10

4.7

Geluidsopname

pag. 10

4.8

Reactietijd

pag. 10

Scoringssysteem

pag. 12

5.1

Toekennen van de hoofdscore

pag. 12

5.2

Indeling in benoemingshiërarchieën

pag. 12

5.3

Scoreformulier

pag. 13

Interpretatie en evaluatie

pag. 16

6.1

Gebruik van de normtabellen

pag. 16

6.2

Aantal punten op de BBT

pag. 16

6.3

Frequentie-effect

pag. 16

6.4

Hertesten: het meten van significante vooruitgang

pag. 16

Verkorte BBT (BBTK) en Verbale BBT (VBBT)

pag. 17

7.1

Verkorte Boston BenoemTaak (BBTK)

pag. 17

7.2

Verbale Boston BenoemTaak (VBBT)

pag. 17

5

8.

Samenvatting handleiding Boston BenoemTaak 2011

pag. 18

9.

Literatuur

pag. 20

Bijlagenoverzicht

pag. 21

Bijlage 1:

Scoreformulier BBT 2011*

pag. 22

Bijlage 2:

Scoringscriteria BBT

pag. 25

Bijlage 3:

Classificatie en correctietabellen

pag. 29

Bijlage 4:

Scoringsvoorbeelden

pag. 33

Bijlage 5:

Scoreformulier Verkorte BBT (BBTK)

pag. 62

Bijlage 6:

Scoreformulier Verbale BBT (VBBT)

pag. 64

Bijlage 7:

Correctietabel BBTK en VBBT

pag. 66

*Excelscoreformulier voor de BBT, BBTK en de VBBT zijn beschikbaar via de volgende links:
BBT:
https://spreadsheets0.google.com/spreadsheet/ccc?hl=en_US&key=tsqvvBY2SD3etOCW2otfzdw&hl=e
n_US#
BBTK:
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AkWp8DwcBfmAdDVNQkd6TlNVMmVKekpsN
HFGWjFZNmc&hl=nl#
VBBT:
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AkWp8DwcBfmAdEpyWExGMkpibmM2eThxS
U5manBUbmc&hl=en_US#gid=0

6

1.

Voorwoord

De handleiding Boston BenoemTaak (BBT) 2011 is ontwikkeld naar aanleiding van een probleem
vanuit het werkveld. Momenteel zijn meerdere versies van de handleiding van de BBT in omloop
waarin verschillende procedures en normen beschreven staan. In het werkveld wordt bij interpretatie
van de scoring van de BBT bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de normen van Van Loon – Vervoorn
(1996), maar ook van de normen van Heesbeen & Van Loon – Vervoorn (2001). Onder andere
hierdoor bestaat geen consensus over de scoring, afname en interpretatie van de BBT.

In 2010 heeft mw. Van Vorstenbosch onder de leden van de Nederlandse Vereniging Afasie Therapie
(NVAT) en onder 25 leden van haar kwaliteitskring een inventarisatie gedaan naar het gebruik van de
BBT. Uit deze inventarisatie is gebleken dat logopedisten de BBT op verschillende manieren afnemen,
scoren en interpreteren. Zo kwam bijvoorbeeld naar voren dat het item „plantenrek‟ door sommige
logopedisten wel gescoord wordt en door andere niet. Ook het scoren van de reactietijd bleek op
verschillende manieren te worden gedaan. Dit is beide van invloed op de totale score en daarmee van
invloed op de uitkomst en interpretatie van de test. Een reactie kan met behulp van de
benoemingshiërarchieën worden gecategoriseerd waardoor specifieker gescoord wordt. Deze
categorisatie bleek niet door alle logopedisten gebruikt te worden.

Het bestaan van meerdere handleidingen resulteert in te weinig eenduidigheid over de prestaties van
de patiënt op de BBT, wat problemen kan opleveren bij overdracht en logopedische verslaglegging.
Daarom is besloten een nieuwe handleiding voor de BBT te ontwikkelen welke de relevante en
beschikbare informatie van en over reeds bestaande handleidingen bevat en waaraan nieuwe
informatie is toegevoegd.

Deze handleiding is ontwikkeld als afstudeerproject. Onze dank gaat uit naar Hermine Stumpel en
Lydeke Fransen die ons hebben begeleid tijdens dit project. Ook willen wij onze opdrachtgeefster
Margot van Vorstenbosch bedanken voor haar betrokkenheid. Daarnaast bedanken wij allen die direct
of indirect een bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van deze handleiding.

Edda Roomer, Sabine Brok, Anne Hoogerwerf en Denise Linn.
Logopediestudenten van de Hogeschool Utrecht.

Juli 2011
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2.

Inleiding

Voor u ligt de handleiding Boston BenoemTaak* 2011, een test voor woordvinding. Tot op heden
werden verschillende versies van de handleiding van de Boston BenoemTaak (BBT) gebruikt (Van
Loon - Vervoorn et al., 1994, 1995, 1996 en 2005).

De handleiding BBT 2011 is ontwikkeld voor logopedisten die woordvinding willen onderzoeken bij
volwassenen die woordvindingsproblemen ervaren of waarbij woordvindingsproblemen worden
vermoed. Deze handleiding verschilt zowel wat betreft vorm als inhoud van de voorgaande
handleidingen van de BBT en bevat tevens nieuwe informatie. De handleiding is opgebouwd uit drie
delen: „praktische handleiding‟, „onderbouwing‟ en een „literatuuronderzoek naar woordvinding in
Nederland‟. In het praktische deel van de handleiding wordt beschreven hoe de BBT afgenomen,
gescoord en geïnterpreteerd moet worden. Voor uitleg en achtergrondinformatie van de keuzes die in
het praktische deel van de handleiding 2011 zijn gemaakt, wordt verwezen naar de onderbouwing. De
hoofdstukken en paragrafen in de onderbouwing zijn identiek genummerd aan de hoofdstukken en
paragrafen in het praktische deel van de handleiding zodat de gezochte informatie snel gevonden kan
worden. In het laatste deel van de handleiding is een literatuuronderzoek naar woordvinding
opgenomen. Daarnaast bevat de handleiding van de BBT 2011 de volgende toevoegingen:
De Verkorte en Verbale BBT zijn toegevoegd met uitleg over afname en scoring. De bijbehorende
scoreformulieren

zijn

opgenomen

in

de

bijlagen

van

de

praktische

handleiding;



Een nieuw scoreformulier is toegevoegd welke beschikbaar is in Word en Excel;



De „lange reactietijd‟ (score 2.1) is gedefinieerd;



Normen van Heesbeen (2001) gecorrigeerd voor leeftijd en opleidingsniveau zijn toegevoegd;



Percentielscores van alleen gezonde volwassenen zijn behouden.

In Nederland wordt standaard gebruik gemaakt van de Akense Afasie Test (AAT) (Graetz et al, 1992)
om afasie te diagnosticeren (Van Loon-Vervoorn, 2005). Met de testbatterij van de AAT kunnen
bovendien bijbehorende taalproblemen, zoals woordvindingsproblemen, worden geïnventariseerd.
Met de BBT is het mogelijk om lichte woordvindingsproblemen te objectiveren die op de subtaak
„Benoemen‟ van de AAT niet worden gevonden vanwege een plafondeffect. De BBT bevat meer items
welke een hogere moeilijkheidsgraad hebben. De test is daardoor gevoeliger dan het onderdeel
„Benoemen‟ van de AAT (Schoonk-Lammers et al., 2004). Bij afname van de BBT wordt gebruik
gemaakt van de afbeeldingen van de Amerikaanse Boston Naming Test (BNT) van Kaplan et al. uit
1983. Bij scoring van de BBT wordt gebruik gemaakt van een specifiek scoringssysteem, gebaseerd
op dat van de AAT.

*In de literatuur worden verschillende namen gebruikt voor de BBT. In deze handleiding is gekozen om de
test aan te duiden met „Boston BenoemTaak‟.
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3.

Doel en doelgroep

3.1

Doelgroep handleiding BBT 2011

De handleiding BBT 2011 is ontwikkeld voor logopedisten die woordvindingsproblemen willen
onderzoeken bij personen die woordvindingsproblemen ervaren of waarbij woordvindingsproblemen
worden vermoed. In deze handleiding zijn de normen opgenomen voor gezonde volwassenen van 1385 jaar waarmee de behaalde testresultaten vergeleken kunnen worden om woordvindingsproblemen
te diagnosticeren. De handleiding BBT 2011 is daarom geschikt voor logopedisten die volwassenen
willen testen op woordvindingsproblemen.

3.2

Doelgroep BBT

De BBT is in eerste instantie ontwikkeld voor afatici (Van Loon-Vervoorn, 2005). De BBT kan tevens
woordvindingsproblemen onderzoeken bij Nederlandse volwassenen die woordvindingsproblemen
ervaren (Van Loon-Vervoorn & van der Velden, 2006).

3.3

Doel van de BBT

De BBT is een confrontatiebenoemtaak om (lichte) woordvindingsproblemen te diagnosticeren, zowel
bij gezonde personen als bij personen met een taalstoornis ten gevolge van hersenletsel (Van LoonVervoorn & van der Velden, 2006).

3.4

In- en exclusiecriteria

Inclusiecriteria: personen van 13-85 jaar met een Nederlandse culturele achtergrond welke
Nederlands als moedertaal hebben.
Exlusiecriteria: de test kan niet worden afgenomen bij personen met ernstige visusproblemen. Bij de
aanwezigheid van visusproblemen kan onterecht de suggestie worden gewekt dat er sprake is van
benoemingsproblemen. De normen kunnen niet worden gehanteerd bij personen die doorgaans
spreken in een dialectvariant (Heesbeen, 2001).
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4.

Afnameprocedure

4.1

Testomgeving

De test dient afgenomen te worden in een één op één situatie in een rustige ruimte. De items van de
test

4.2

worden

in

de

vaste

volgorde

door

de

logopedist

aan

de

patiënt

gepresenteerd.

Afnameduur

De test dient in zijn geheel te worden afgenomen. De afnameduur van de Boston BenoemTaak (BBT)
bedraagt ongeveer 5 tot 30 minuten.

4.3

Testmateriaal

Het opgavenboek van de BBT bestaat uit 60 lijntekeningen van objecten. In de BBT zijn dezelfde
items opgenomen als in de Boston Naming Test (BNT) (Kaplan et al., 1983) en wordt dezelfde
volgorde gehanteerd. Het opgavenboek is niet opgenomen in deze handleiding en zal apart verkregen
moeten worden.

4.4

Benodigdheden

De benodigdheden voor afname van de BBT zijn:
-

Handleiding BBT 2011

-

Opgavenboek

-

Scoreformulier (Word of Excel versie)

-

Schrijfmateriaal

-

Geluidsopname apparatuur

-

Stopwatch / klok met secondewijzer

4.5

Instructie

4.5.1

Afname instructie

Het is de bedoeling dat de patiënt in één woord aangeeft wat er op de afbeelding staat. Enkel
mondelinge

reacties

worden

in

de

scoring

meegenomen.

De

instructie

luidt

als

volgt:

“U mag in één woord zeggen wat er op het plaatje staat.”
De patiënt mag aangemoedigd worden om in het geval van woordvindingsproblemen toch een
respons te geven, bijvoorbeeld:
“Kunt u tóch een poging doen om te zeggen wat de afbeelding voorstelt?”

4.5.2

Herhalingen

Wanneer de patiënt de neiging heeft uitingen te voorzien van commentaar, wordt de instructie bij het
volgende item herhaald.
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4.5.3

Hulpstippellijntjes

Vanaf item 29 (bever) is aan enkele van deze items met gestippelde lijn iets toegevoegd ter
verduidelijking van het doelitem. De functie van de hulpstippellijntjes is dat ze de afbeelding
ondersteunen en zo het doelwoord verduidelijken. Het is dus niet de bedoeling dat de
hulpstippellijntjes benoemd worden. Wanneer deze wel worden benoemd (bv. „hond‟ bij muilkorf)
wordt de patiënt gewezen op de doorgetrokken lijn van de afbeelding met de vraag dit deel van de
afbeelding te benoemen. Wanneer slechts een deel van de afbeelding wordt benoemd (bv. „penseel‟
bij palet), wordt gewezen op de rest van de afbeelding met de vraag of het geheel kan worden
benoemd.

4.5.4

Cues

Cues worden bij afname van de BBT niet gegeven.

4.6

Afbreeknorm

Er is geen afbreeknorm. De test wordt in zijn geheel afgenomen.

4.7

Geluidsopname

Bij afname dient een geluidsopname te worden gemaakt. Het is moeilijk om de test tijdens de afname
te scoren vanwege het toekennen van de juiste score en het meten van de reactietijd. Het is van
belang dat de onderzoeker de test terug kan luisteren als er twijfel bestaat over de reactietijd.

4.8

Reactietijd

Bij elk item wacht de therapeut maximaal 30 seconden op een respons voordat doorgegaan wordt
naar het volgende item. Wanneer de patiënt duidelijk aangeeft het item niet te kunnen benoemen,
mag voor het verstrijken van de maximale reactietijd worden doorgegaan naar het volgende item.
Als de patiënt gedurende 10 seconden geen reactie geeft en daarna alsnog het doelwoord correct
benoemt, wordt een score 2.1 toegekend.
Dit met inachtneming van de maximale reactietijd van 30 seconden. Als de patiënt tussen de 0-10
seconden juist reageert, wordt een hoofdscore 3 toegekend. Tussen de 10-30 seconden is er sprake
van een lange reactietijd en wordt een score 2.1 toegekend. De onderzoeker kan op het
scoreformulier aangeven of de patiënt er langer dan 10 seconden over heeft gedaan om tot een juiste
benoeming te komen. Bij twijfel dient de geluidsopname terug te worden geluisterd (zie: 4.7). Door
middel van een stopwatch of klok kan bepaald worden of de reactietijd inderdaad meer dan 10
seconden bedraagt.
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5.

Scoringssysteem

5.1

Toekennen van de hoofdscore

De scoring van de reacties van de patiënt op de Boston BenoemTaak (BBT) wordt verricht volgens het
scoringssysteem van de subtest „Benoemen‟ van de Akense Afasietest (AAT). Het AAT
scoringssysteem is voor de BBT aangepast en uitgebreid. In tabel I staan de aanvullingen gemarkeerd
met een „*‟. De reacties worden beoordeeld op een vierpuntsschaal (0, 1, 2 en 3) (Van Loon-Vervoorn,
2005):


Hoofdscore 3 (juiste benoeming) wordt toegekend aan een semantisch correcte reactie. Ook een
correcte, specifieke benoeming of een benoeming met een fonematische of dysartrische afwijking
(waarbij tenminste tweederde van de woordvorm juist is gerealiseerd) wordt beoordeeld met een
hoofdscore 3 (Van Loon-Vervoorn, 2005).



Hoofdscore 2 (goed passende benoeming) wordt toegekend wanneer een benoeming niet juist
is, maar wel een zo informatief mogelijke bovenschikking weergeeft (bv. „vogel‟ of „watervogel‟ bij
pelikaan) of een aan het doelwoord nauw semantisch verwante nevenschikking (bv. „lepelaar‟' bij
pelikaan of „dromedaris‟ bij kameel). Verder wordt een score 2 gegeven als met een zin of een zelf
bedacht woord (semantisch neologisme) een zodanige goed passende omschrijving van het
doelwoord wordt gegeven dat een onafhankelijke proefpersoon kan raden om welke afbeelding
het gaat zonder de afbeelding te kennen (bv. „hiermee luistert de dokter naar je hart en longen‟ of
„hartluisteraar‟ bij stethoscoop (Heesbeen, 2001). Om lichte woordsemantische stoornissen vast te
kunnen stellen, vallen onder score 2 ook juiste reacties die na een zelfverbetering optreden of na
een lange reactietijd (meer dan 10 seconden).



Hoofdscore 1 (enigszins passende benoeming) wordt toegekend bij een enigszins passende
benoeming of omschrijving (Van Loon-Vervoorn, 2005). Een enigszins passende benoeming is in
betekenis gerelateerd aan het doelwoord, maar te weinig informatief (bv. het bovenbegrip „dier‟ bij
pelikaan of de omschrijving „de dokter gebruikt het‟ bij stethoscoop) (Heesbeen, 2001).



Hoofdscore 0 (niet passende benoeming) wordt toegekend als er geen semantische gelijkenis
met het doelwoord is. Daarnaast worden geen reactie, een verkeerde waarneming of interpretatie
van het item, een automatisme of een perseveratie ook gescoord met een hoofdscore 0
(Heesbeen, 2001).

Wanneer bij een item meerdere (foutieve) reacties worden gegeven, wordt aangeraden de meest
informatieve reactie te scoren. Bijvoorbeeld wanneer „klepel‟ als eerste reactie wordt gegeven en
„deurtikker‟ als tweede reactie bij deurklopper, wordt de reactie „deurtikker‟ (2.7) gescoord en
„klepel‟ (1.5) niet (Van Loon-Vervoorn, 2005).

5.2

Indeling in benoemingshiërarchieën

Naast het toekennen van de hoofdscore aan de desbetreffende benoeming, dient deze extra te
worden

gecategoriseerd

door

middel

van

een

score

uit

de

benoemingshiërarchie.

De
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benoemingshiërarchie is een rangorde van de verschillende scoringscategorieën (een score „.6‟ uit de
benoemingshiërarchie definieert bijvoorbeeld altijd een semantische omschrijving). Toekenning van
deze extra score maakt zowel kwantitatief als kwalitatief een betere foutenanalyse van de
woordvindingsproblemen mogelijk (Heesbeen, 2001).

De indeling van de benoemingshiërarchie wordt in tabel I (zie volgende pagina) weergegeven. Om de
juiste score toe te kennen wordt aangeraden de volgende stappen te doorlopen:
Stap 1: Bekijk tabel I, deze bevat een kort overzicht van alle te behalen scores. Wanneer deze tabel
niet toereikend is kan gebruik gemaakt worden van de tabellen in stap 2 of 3.
Stap 2: Bekijk tabel II, III, IV of V (zie bijlage 2), in deze tabellen staan de te behalen scores uitgebreid
beschreven met enkele voorbeelden. Voor meer voorbeelden kan de tabel met scoringsvoorbeelden
geraadpleegd worden (stap 3).
Stap 3: Bekijk de lijst met scoringsvoorbeelden (zie bijlage 4), hier kan gebruik van worden gemaakt
om een beeld te krijgen welke soort reacties op welke manier gescoord worden.

5.3

Scoreformulier

Er zijn twee versies van het scoreformulier beschikbaar: het Word scoreformulier en het Excel
scoreformulier. Op beide versies van het scoreformulier is op het voorblad linksboven ruimte om de
persoonlijke gegevens van de patiënt in te vullen. Op pagina 1 staan item 1 t/m 20, op pagina 2 item
21 t/m 40 en op pagina 3 item 41 t/m 60. Deze indeling is bij het Word en het Excel scoreformulier
hetzelfde. Bij gebruik van het Excel scoreformulier kan naar pagina 1, 2 of 3 van het scoreformulier
worden gegaan met behulp van de tabs onderaan de pagina.

Beide scoreformulieren bestaan uit 5 kolommen : doeluiting, uiting (van de cliënt), reactietijd,
hoofdscore en (benoemings)hiërarchie. Hieronder wordt de inhoud en het gebruik van de kolommen
kort beschreven. Het cijfer achter elke beschrijving verwijst naar afbeelding 1 die hierna wordt
weergegeven.


Doeluiting: hier staat de juiste benoeming van de bijbehorende afbeelding beschreven (1.).



Uiting (van de patiënt): hierbij dient de uiting van de patiënt bij het bijbehorende item te
worden uitgeschreven of getypt (2.).



Reactietijd: indien de verstreken tijd tot een juiste uiting (reactietijd) van de patiënt langer is
dan 10 seconden, dient hier een kruisje te worden neergezet. De duur van de reactietijd
(indien die groter is dan 10 seconden) kan hier ook worden ingevuld (5.).



Hoofdscore: in deze kolom wordt de hoofdscore (0,1,2,3) ingevuld. De totaalscore en score
per pagina worden in het Excel scoreformulier automatisch op het voorblad opgeteld.
Wanneer gebruik gemaakt wordt van het Word scoreformulier dient de hoofdscore te worden
omcirkeld. De totaalscore moet het Word scoreformulier handmatig uitgerekend worden. De
gecorrigeerde score voor opleiding en leeftijd dient bij beide scoreformulieren te worden
bepaald aan de hand van de correctietabel in bijlage 3 (3.).
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Hiërarchie: hier moet de score uit de benoemingshiërarchie (zie tabel I of de tabellen in bijlage
2) worden ingevuld. In het Excel scoreformulier wordt automatisch uitgerekend hoe vaak een
bepaald cijfer van de benoemingshiërarchie voorkomt. Hieruit kan worden opgemaakt wat
voor soort fouten de patiënt maakt (4.).

Tabel I: Indeling benoemingshiërarchieën
Juiste benoeming

Goed passende
benoeming

Enigszins passende benoeming

Niet passende
benoeming

Score 3

Score 2

Score 1

Score 0

3.1 Juiste benoeming

2.1 Lang aarzelen of
onzekerheid

0.1 Geen uiting of
ontwijkende frase

3.2 Juiste benoeming
met fonematische- of
dysartrische
afwijking
Tenminste 2/3 goed

2.2 Zelfverbetering

0.2 Perseveratie

3.3 (onnodig) Specifieke
benoeming*

0.3 Automatisme
0.4 Fonematisch
neologisme
2.5 Semantisch goed
passende foutieve
benoeming

1.5 Semantisch enigszins passende
foutieve benoeming

0.5 Semantisch zwaar
afwijkende
benoeming

2.6 Semantisch goed
passende
omschrijving

1.6 Semantisch enigszins passende
omschrijving

0.6 Semantisch slecht
passende
omschrijving

2.7 Semantisch goed
passend neologisme

1.7 Semantisch enigszins passend
neologisme

0.7 Semantisch slecht
passend neologisme

2.8 Juiste benoeming met
semantisch goed
passende
specificering

1.8 Foute benoeming met
semantisch niet passende
specificering

0.8 Visuele fout
(incl. benoeming
stippellijnen of benoeming
van een deel van de
afbeelding)*

2.9 Semantische
bovenschikking en/of
2e deel samenstelling

1.9 Te hoge bovenschikking of 1e
deel van een samenstelling*

2.10 Synoniem in een
vreemde taal*
2.11 Goede benoeming in
een zin gebruikt*

*Niet in Akense Afasie Test
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Afbeelding 1: Voorbeeld van ingevulde pagina 3 van het scoreformulier
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6.

Interpretatie en evaluatie

6.1

Gebruik van de normtabellen

Om goed gebruik te maken van de normtabellen is allereerst de totaalscore nodig. De totaalscore
wordt bepaald door de behaalde hoofdscores (zie hoofdstuk 5) op de BBT bij elkaar op te tellen.
Vervolgens wordt bepaald in welke opleidingscategorie de patiënt valt (bijlage 3, zie tabel 1). Hierbij
wordt uitgegaan van de hoogst genoten opleiding. Met de correctietabel, ontwikkeld door Heesbeen,
(2001) (bijlage 3, zie tabel 2) kan de totaalscore worden gecorrigeerd voor leeftijd en opleiding. Deze
gecorrigeerde score kan worden omgezet naar een percentielscore (bijlage 3, zie tabel 3). Met de
e

percentielscore kan worden bepaald of de score afwijkend is. Vanaf het 5 percentiel (gecorrigeerde
totaalscore 149.6) is sprake van een afwijkende score en is sprake van woordvindingsproblemen. De
percentielscores van gezonde proefpersonen staan weergegeven in bijlage 3: Classificatie en
correctietabellen.

6.2

Aantal punten op de BBT

In de BBT wordt het item „plantenrek‟ niet meegenomen in de scoring. Voor de complete test (59
items) komt de maximale score daarom op 177 punten.

6.3

Frequentie-effect

De items op pagina‟s 1, 2 en 3 van het scoreformulier komen respectievelijk steeds minder vaak in de
Nederlandse schrijftaal voor. Dit betekent dat de frequentie van de woorden afneemt naar mate de
test vordert. Daarom dienen de hoofdscores per pagina te worden opgeteld zodat de totaalscore per
pagina kan worden bepaald. Wanneer de totaalscore per pagina afneemt, bestaat de mogelijkheid dat
het Fonologisch Output Lexicon (FOL) gestoord is. Aangeraden wordt, indien hier sprake van is, het
FOL nader te onderzoeken.

6.4

Hertesten: het meten van significante vooruitgang

Drie maanden na eerste afname kan de patiënt met de BBT hertest worden om aan te kunnen tonen
of

er

sprake

is

van

een

significante

vooruitgang

(na

bijvoorbeeld

behandeling

van

woordvindingsproblemen). De kritische waarde is het aantal punten dat bovenop de score van de
vorige testafname behaald moet worden om een significant verschil aan te tonen. De kritische waarde
op de BBT is vastgesteld op 18 punten. Wanneer de patiënt (na correctie voor leeftijd en opleiding)
minstens 18 punten hoger scoort op de BBT dan bij vorige afname kan worden gesteld dat een
significante verbetering heeft plaatsgevonden.
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7.

Verkorte BBT (BBTK) en Verbale BBT (VBBT)

7.1

Verkorte Boston BenoemTaak (BBTK)

De BBTK bestaat uit 29 items in plaats van de oorspronkelijke 59 items van de Boston BenoemTaak
(BBT). Omdat slechts een deel van de originele test wordt afgenomen kost het afnemen van de BBTK
minder tijd dan het afnemen van de BBT. Het toekennen van scores op de BBTK is overeenkomstig
met de BBT. Dit betekent dat wanneer een item wordt benoemd, deze op dezelfde manier wordt
geanalyseerd en gescoord als een uiting op de BBT. De score op de BBTK kan door middel van tabel
1, bijlage 7 worden omgezet naar een normale BBT score. Deze BBT score moet nog worden
gecorrigeerd voor leeftijd en opleiding (zie bijlage 3, tabel 2).

7.2

Verbale Boston BenoemTaak (VBBT)

De VBBT kan afgenomen worden bij patiënten met visusproblemen. Onder meer een neglect of
visuele agnosie kunnen de controleerbaarheid van de BBT beïnvloeden (Van Loon-Vervoorn & Van
der Velden, 2006). Om deze problemen te ondervangen zijn 24 omschrijvingen opgesteld met als doel
de namen van de betreffende afbeeldingen uit de BBT te activeren. Het gebruik van de afbeeldingen
wordt verder vermeden om verwarring te voorkomen. De omschrijvingen worden voorgelezen en in
een aantal gevallen ondersteund met een gebaar. Dit om de betekenis van het doelwoord te
ondersteunen. De omschrijvingen worden één voor één mondeling aangeboden met de instructie:
„Ik lees een aantal omschrijvingen van voorwerpen, dieren en planten voor. Kunt u proberen de naam
ervan te noemen?‟
Het toekennen van scores op de VBBT is overeenkomstig met de BBT. Dit betekent dat wanneer een
(omschreven) item wordt benoemd deze op dezelfde manier wordt geanalyseerd en gescoord als een
uiting op de BBT. De score op de VBBT kan door middel van tabel 2, bijlage 7 worden omgezet naar
een normale BBT score. Deze BBT score moet nog worden gecorrigeerd voor leeftijd en opleiding (zie
bijlage 3, tabel 2).
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8.
In

Samenvatting praktische handleiding Boston BenoemTaak 2011
deze

handleiding

is

de

Boston

BenoemTaak

(BBT)

beschreven.

De

BBT

is

een

confrontatiebenoemtaak waarbij 59 afbeeldingen achtereenvolgens moeten worden benoemd. Deze
handleiding is ontwikkeld voor logopedisten die woordvindingsproblemen willen onderzoeken bij
personen die woordvindingsproblemen ervaren of waarbij woordvindingsproblemen worden vermoed.
Achtereenvolgens zijn in deze handleiding afnameprocedure, scoringssysteem, interpretatie en
evaluatie van de BBT beschreven. In de bijlagen zijn respectievelijk het scoreformulier, de
scoringscriteria, classificatie en correctietabellen en een lijst met scoringsvoorbeelden opgenomen*.
Omdat alles uitgebreid is beschreven, volgt hieronder een samenvatting van de belangrijkste punten
voor afname, scoring en interpretatie van de BBT. Zo kan snel worden gekeken hoe deze test het
beste kan worden afgenomen en waar de belangrijkste informatie zich in deze handleiding bevindt.

Doel, doelgroep en duur BBT (hoofdstuk 3)
-

Het doel van de BBT is woordvindingsproblemen te diagnosticeren

-

De doelgroep van de BBT zijn personen bij wie woordvindingsproblemen worden vermoed in
de leeftijd van 13 tot 85 jaar

-

Duur van de test bedraagt ongeveer 5 tot 30 minuten

Benodigdheden voor afname van de BBT (hoofdstuk 4)
-

Het opgavenboek met 60 lijntekeningen van objecten

-

Het scoreformulier (Word of Excel)

-

Schrijfmateriaal

-

Geluidsopname apparatuur

-

Een stopwatch/ horloge of klok met secondewijzer

Afnameprocedure (hoofdstuk 4)
-

De test wordt in een rustige omgeving afgenomen

-

Er wordt een geluidsopname gemaakt gedurende de test

-

Leeftijd, hoogst genoten opleiding en geslacht van de patiënt worden genoteerd op het
scoreformulier

-

De instructie die aan de patiënt wordt gegeven, luidt:
“U mag in één woord zeggen wat er op het plaatje staat.”

-

Wanneer wordt afgeweken van deze instructie wordt deze bij het volgende item herhaald.

-

De patiënt kan worden aangemoedigd met “Kunt u tóch een poging doen om te zeggen wat de
afbeelding voorstelt?”

-

De items moeten achtereenvolgens worden benoemd door de patiënt

-

De logopedist noteert de uiting van de patiënt op het scoreformulier

-

De gehele test wordt doorlopen, er is geen afbreekregel
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De scoring (hoofdstuk 5)
-

Na het voltooien van de test wordt de geluidsopname, indien nodig, teruggeluisterd

-

Hoofdscores en de scores uit de benoemingshiërarchie kunnen genoteerd worden op het
scoreformulier

-

De hoofdscores en de scores uit de benoemingshiërarchie kunnen worden bepaald aan de
hand van hoofdstuk 5 en bijlage 4.

-

Na het toekennen van de score kan een totaalscore worden berekend door elke hoofdscore
(0, 1, 2 of 3) bij elkaar op te tellen

-

Met bijlage 3, tabel 1 kan worden bepaald in welke opleidingscategorie de hoogst genoten
opleiding van de patiënt valt

-

Met bijlage 3, tabel 2, kan deze totaalscore worden gecorrigeerd voor de eerder genoteerde
leeftijd en opleiding van de patiënt

-

Door middel van bijlage 3, tabel 3 kan de verkregen gecorrigeerde score als afwijkend dan wel
niet afwijkend worden beoordeeld

-

Wanneer er sprake is van een afwijkende score en dus van woordvindingsproblemen kan door
het raadplegen van de scores uit de benoemingshiërarchie kan een behandelplan voor
woordvindingsproblemen worden opgesteld

*De VBBT en de BBTK zijn in de handleiding ook beschreven. Hier wordt verder niet op ingegaan in deze
samenvatting. Voor meer informatie over de VBBT en de BBTK, zie Hoofdstuk 7 van de praktische
handleiding.
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Bijlage 1:

Scoreformulier Boston BenoemTaak
Naam cliënt:
Naam testleider:
Datum:

Score
Pagina 1:
Pagina 2:
Pagina 3:

Leeftijd:
Opleidingsniveau:
Doeluiting

1. Bed

Totaal(1+2+3):
Uiting

Reactietijd
(> 10 sec.)

Hoofdscore
(0 t/m 3)
3 2 1 0

2. Boom

3 2 1 0

3. Potlood

3 2 1 0

4. Huis

3 2 1 0

5. Fluit

3 2 1 0

6. Schaar

3 2 1 0

7. Kam

3 2 1 0

8. Bloem

3 2 1 0

9. Zaag

3 2 1 0

10. Tandenborstel

3 2 1 0

11. Helikopter

3 2 1 0

12. Bezem

3 2 1 0

13. Inktvis

3 2 1 0

14. Paddenstoel

3 2 1 0

15. (Kleer)hanger

3 2 1 0

16. Rolstoel

3 2 1 0

17. Kameel

3 2 1 0

18. Masker

3 2 1 0

19. Krakeling

3 2 1 0

20. Bank

3 2 1 0

Hiërarchie
(0 t/m 11)
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Doeluiting

21. (Tennis)racket

Uiting

Reactietijd
(> 10 sec.)

Hoofdscore
(0 t/m 3)
3 2 1 0

22. Slak

3 2 1 0

23. Vulkaan

3 2 1 0

24. Zeepaardje

3 2 1 0

25. (Dart)pijltje

3 2 1 0

26. Kano

3 2 1 0

27. Wereldbol,

3 2 1 0

globe
28. Krans

3 2 1 0

29. Bever

3 2 1 0

30. Mondharmonica

3 2 1 0

31. Neushoorn

3 2 1 0

32. Eikel

3 2 1 0

33. Iglo

3 2 1 0

34. Stelten

3 2 1 0

35. Dominostenen

3 2 1 0

36. Cactus

3 2 1 0

37. Roltrap

3 2 1 0

38. Harp

3 2 1 0

39. Hangmat

3 2 1 0

40. (Deur)klopper

3 2 1 0

Hiërarchie
(0 t/m 11)
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Doeluiting

41. Pelikaan

Uiting

Reactietijd
(> 10 sec.)

Hoofdscore
(0 t/m 3)
3 2 1 0

42. Stethoscoop

3 2 1 0

43. Piramide

3 2 1 0

44. Muilkorf

3 2 1 0

45. Eenhoorn

3 2 1 0

46. Trechter

3 2 1 0

47. (Trek)harmonica,

3 2 1 0

accordeon
48. Strop

3 2 1 0

49. Asperge

3 2 1 0

50. Passer

3 2 1 0

51. (Deur)klink

3 2 1 0

52. Statief

3 2 1 0

53. Oorkonde

3 2 1 0

54. IJstang

3 2 1 0

55. Sfinx

3 2 1 0

56. Juk

3 2 1 0

Hiërarchie
(0 t/m 11)

57. Plantenrek
58. Palet

3 2 1 0

59. Gradenboog

3 2 1 0

60. Telraam

3 2 1 0

Totaalscore:
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Bijlage 2:

Scoringscriteria
Tabel II:

Score 3, juiste benoeming

Juiste benoeming
Score 3

Toelichting

Voorbeeld uiting en doelwoord

3.1. Juiste benoeming

-

Enkelvoudige correcte benoemingen van het
item
Doelwoord in zinsframe (vb. 1)*
Doelwoord gevolgd door „of‟ met
nevenschikking, waarna een keuze wordt
gemaakt (vb. 2)
Toevoeging van bovenschikking (vb. 3)
Toevoeging van onderschikking (vb. 4)
Toevoeging van synoniem (vb. 5)
Volledige beschrijving bij het item (vb.6&7)
Verkleinwoord van doelwoord (vb. 8)

1.

5.
6.
7.
8.

„het is een …‟, „het lijkt wel een
…‟, *
‘kameel of dromedaris, kameel‟
bij kameel
„pijltje van een dartspel‟ bij
dartpijl
„krans, lauwerkrans of zo‟ bij
krans
„iglo of sneeuwhut‟ bij iglo
„hond met muilkorf‟ bij muilkorf
„jongen op stelten‟ bij stelten
„fluitje‟ bij fluit

Tweederde van de klanken van de benoeming
zijn juist gerealiseerd

1.
2.

„stethosfoon‟ bij stethoscoop
„knever‟ bij bever

Correcte, (onnodig) specifieke benoeming
Het doelwoord in deel van (specifieke)
samenstelling (vb. 1 t/m 3)
Neologistische specifieke benoemingen krijgen een
score 2.7 gezien ze het doelwoord niet nader
specificeren

1.
2.
3.

„herenhuis‟ bij huis
„duivelsmasker‟ bij masker
„straatbezem‟ bij bezem

-

3.2

Juiste benoeming met
fonematische- of
dysartrische afwijking

3.3 (Onnodig) specifieke
benoeming

-

-

2.
3.
4.

*Toegestaande zinsframes voor score 3.1 zijn: „het is een ..., het zijn ..., dat is een ..., kan zijn ..., dat heet een …, iets …,
iemand ..., een soort …, … of zo, lijkt wel een …, dat zijn van die …, zo‟n …, hoe heet zo‟n …‟
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Tabel III:

Score 2, goed passende benoeming

Goed passende benoeming
Score 2

Toelichting

Voorbeeld uiting en doelwoord

2.1 Lang aarzelen

-

1.
2.

-

Stilte langer dan 10 sec. met juist resultaat
(vb. 1)
niets zeggende frase langer dan 10 sec.
met juist resultaat (vb. 2 en 3)

3.

„… (>10 sec.) bed‟ bij bed
„eh…emm (> 10 sec.) passer‟
bij passer
„hoe heet dat nou ook al weer
(> 10 sec.) potlood‟ bij
potlood
„harmonie‟, „harmonica‟ bij
harmonica
„(deur)klepper‟, „deurklopper‟
bij (deur)klopper

Zelfcorrectie met juist resultaat
Als er na meerdere foutieve reacties een juiste
reactie komt, wordt deze als zelfverbetering
gescoord.

1.

2.5 Semantisch goed
passende foutieve
benoeming

Goed passende nevenschikking
Voor minder passende nevenschikkingen zie 1.5

1.
2.
3.
4.

„geodriehoek‟ bij gradenboog
„gebedsrol‟ bij oorkonde
„galg‟ bij strop
„statuut‟ bij statief

2.6 Semantisch goed
passende omschrijving

-

Goede omschrijving van doelwoord zonder
dat doelwoord benoemd wordt

1.

„waar je op moet fluiten‟ bij
fluit
„ding om te vegen‟ bij bezem

2.7 Semantisch goed
passend neologisme

-

Specifieke benoeming met een
neologistisch karakter (vb. 1 t/m 4)
Goed passend neologisme (vb. 5)
Volledig doelwoord met „ding‟ (vb. 6)

2.2 Zelfverbetering

2.

2.

-

2.8 Juiste benoeming met
semantisch goed
passende specificering
2.9 Semantische
bovenschikking en/of
tweede deel
samenstelling

-

Goed informatieve bovenschikking (vb. 1)
Juiste benoeming tweede deel
samenstelling (vb. 2)
Minder informatieve bovenschikkingen krijgen
een 1.9

2.10 Synoniem in vreemde taal

2.11 Goede benoeming in een
zin gebruikt

-

Toevoeging van een/meerdere woord(en)
die geen boven-, onderschikking of
synoniem van doelwoord zijn

3.
4.
5.
6.

„eskimohut‟ bij iglo
„buitenbank‟ bij bank
(tuinbank is namelijk
logischer)
„bloemhuldekrans‟ bij krans
„steekpasser bij passer
„wurgding‟ bij strop
„fluitding‟ bij fluit

1.
2.

„drie statieven‟ bij statief
„penselen en palet‟ bij palet

1.
2.

„vogel‟ bij pelikaan
„borstel‟ bij tandenborstel

1.
2.
3.

„stelzen„ bij stelten
„unicorn‟ bij eekhoorn
„scroll‟ bij oorkonde

1.
2.
3.

„zachte bezem‟ bij bezem
„bossen bloemen‟ bij bloem
„wereldbol op standaard‟ bij
wereldbol

1.
2.
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Tabel IV:

Score 1, enigszins passende benoeming of omschrijving

Enigszins passende
benoeming of omschrijving
Score 1

Toelichting

Voorbeeld uiting en doelwoord

1.5 Semantisch enigszins
passende foutieve
benoeming

Minder passende nevenschikking
Zie voor goed passende nevenschikking 2.5

1.
2.
3.

„teller‟ bij telraam
„witlof‟ bij asperge
„gieter‟ bij trechter

1.6 Semantisch enigszins
passende omschrijving

-

Enigszins
passende
omschrijving
van
doelwoord zonder dat doelwoord benoemd
wordt

1.

„met kerst buiten de deur‟ bij
krans
„zo‟n ding waar water doorheen
loopt‟ bij trechter

Het neologisme bevat elementen uit het
semantisch veld van het doelwoord (vb. 1)
Fonematische neologismen die „niet raadbaar‟
zijn (vb. 2)
Deel van doelwoord met ding (vb. 3)
Neologistische beschrijving die niet het
doelwoord bevat (vb. 4)
Contaminaties die het goede doelwoord
bevatten, maar die door de toevoeging
misleidend worden (vb. 5&6)

1.

Te algemene bovenschikking (vb. 1&2)
Juiste benoeming eerste deel samenstelling
(vb. 3)

1.
2.

1.7 Semantisch enigszins
passend neologisme

-

1.8 Foute benoeming met
semantisch niet passende
specificering
1.9 Te hoge bovenschikking of
eerste deel van een
samenstelling

2.

2.
3.
4.
5.
6.

„hoekmeter‟ bij gradenboog.
‘Hoek’ en ‘meten’ zijn in dit
geval de elementen uit het
semantische veld van
gradenboog.
„draaiwintenwiek‟ bij Helikopter
„harmonicading‟ bij
mondharmonica
„tandenpoets‟ bij tandenborstel
„passerhaak‟ bij passer
„schaarfluit‟ bij schaar

-

-

3.

„dier‟ bij pelikaan en zeepaard
„instrument‟ bij accordeon en
gradenboog
„perkament‟ bij perkamentrol
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Tabel V:

Score 0, niet passende benoeming

Niet passende benoeming
Score 0

Toelichting

Voorbeeld uiting en doelwoord

0.1 Geen uiting of ontwijkende
frase

-

Geen reactie
Niet in de situatie passende reactie

0.2 Perseveratie

-

Benoeming die maximaal zeven items ervoor
actueel was.

-

Fonematische parafasieën/woorden die geen
semantische verwijzing naar het doelwoord
bevatten (vb. 1)
Zinloze woordsamenstellingen (vb. 2)
Fonematische parafasieën die toevallig een
woord zijn (zie voorbeeld 3)

1.
2.
3.

„kabinder‟ bij juk
„schoorsteenvoetje‟ bij iglo
„emoe‟ of „eland‟ bij eenhoorn

Woorden die niet in het semantisch veld (
staan of tot de periferie ervan horen (vb. 1&2)
Mogelijke perseveraties (vb. 3)
Woorden met vormovereenkomst met
doelwoord (vb. 4)
Omschrijvingen die vrijwel geen informatie
bevatten aangaande het doelwoord

1.
2.
3.
4.

0.3 Automatisme
0.4 Fonematisch neologisme

0.5 Semantisch zwaar
afwijkende benoeming

Vage beschrijvingen (vb. 1)
Eerste deel van samenstelling voorafgegaan
of gevolgd door een vorm die niet van
toepassing is (vb. 2)

1.
2.

„verrekijker‟ bij statief
„brief‟ bij oorkonde
„racket‟ bij juk
„horoscoop‟ of „telescoop‟ bij
stethoscoop
„ding van 40 cm‟ bij
gradenboog
„stuk papier waar iets opstaat‟
bij oorkonde
„rolding‟ bij boekenrol
„petergraad‟ bij gradenboog

Reactie is gebaseerd op een verkeerde
waarneming of onjuiste interpretatie van het
item
Een visuele waarnemingsfout kan leiden tot een
neologistische benoeming (bv. ‘kralenbord’ bij
telraam/ ‘driehoeker’ bij statief). Het is de vraag of
dit als 0.7 dan wel 0.8 moet worden beoordeeld

1.
2.

„wortels‟ bij inktvis
„weegschaal‟ bij gradenboog

-

0.6 Semantisch slecht
passende omschrijving

-

1.
2.

0.7 Semantisch slecht passend
neologisme

-

0.8 Visuele fout (incl.
benoeming stippellijnen of
benoeming van een deel
van het item)

-

Tabellen I, II, III, IV en V zijn gebaseerd op Van Loon-Vervoorn, (2005)

28

Bijlage 3:

Classificatie en correctietabellen
Tabel 1:

Classificatie en correctietabellen

Code

Hoogst voltooide opleiding

1

Lager onderwijs (LO), Huishoudschool (HH)

2

Lager Beroepsonderwijs (LBO)

3

Middelbaar Voortgezet Onderwijs (MULO*; MAVO)

4

Hoger Voortgezet Onderwijs (HAVO);
Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)

5

Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs (VWO);
Hoger Beroeps Onderwijs (HBO)

6

Wetenschappelijk Onderwijs (WO)

*Wanneer er sprake was van een leidinggevende functie bij een MULO opleiding dan werd de
classificatie naar boven bijgesteld. Tabel ontleend aan Heesbeen 2001.
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Tabel 2:

Correctie tabel voor opleidingniveau en leeftijd

Opleidingsniveau
Leeftijd in jaren
1

2

3

4

5

6

13

+16.7

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

14

+15.9

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

15

+15.0

+11.8

+8.6

+5.3

n.v.t.

n.v.t.

16

+14.2

+11.0

+7.7

+4.5

n.v.t.

n.v.t.

17

+13.4

+10.2

+6.9

+3.7

+0.5

n.v.t.

18

+12.7

+9.4

+6.2

+2.9

-0.3

n.v.t.

19

+11.9

+8.7

+5.4

+2.2

-1.0

n.v.t.

20

+11.2

+8.0

+4.7

+1.5

-1.8

n.v.t.

21

+10.5

+7.3

+4.0

+0.8

-2.5

-5.7

22

+9.8

+6.6

+3.3

+0.1

-3.1

-6.4

23

+9.2

+5.9

+2.7

-0.5

-3.8

-7.0

24

+8.6

+5.3

+2.1

-1.2

-4.4

-7.6

25

+8.0

+4.7

+1.5

-1.8

-5.0

-8.2

26

+7.4

+4.1

+0.9

-2.3

-5.6

-8.8

27

+6.8

+3.6

+0.4

-2.9

-6.1

-9.4

28

+6.3

+3.1

-0.2

-3.4

-6.6

-9.9

29

+5.8

+2.6

-0.7

-3.9

-7.1

-10.4

30

+5.3

+2.1

-1.1

-4.4

-7.6

-10.9

31

+4.9

+1.6

-1.6

-4.8

-8.1

-11.3

32

+4.5

+1.2

-2.0

-5.3

-8.5

-11.7

33

+4.1

+0.8

-2.4

-5.7

-8.9

-12.1

34

+3.7

+0.4

-2.8

-6.0

-9.3

-12.5

35

+3.3

+0.1

-3.2

-6.4

-9.6

-12.9

36

+3.0

-0.2

-3.5

-6.7

-10.0

-13.2

37

+2.7

-0.6

-3.8

-7.0

-10.3

-13.5

38

+2.4

-0.8

-4.1

-7.3

-10.6

-13.8

39

+2.1

-1.1

-4.3

-7.6

-10.8

-14.0

40

+1.9

-1.3

-4.6

-7.8

-11.0

-14.3

41

+1.7

-1.5

-4.8

-8.0

-11.3

-14.5

42

+1.5

-1.7

-5.0

-8.2

-11.4

-14.7

43

+1.4

-1.9

-5.1

-8.4

-11.6

-14.8

44

+1.2

-2.0

-5.3

-8.5

-11.7

-15.0

45

+1.1

-2.1

-5.4

-.8.6

-11.8

-15.1

46

+1.0

-2.2

-5.5

-8.7

-11.9

-15.2
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47

+1.0

-2.3

-5.5

-8.8

-12.0

-15.2

48

+0.9

-2.3

-5.6

-8.8

-12.0

-15.0

49

+0.9

-2.3

-5.6

-8.8

-12.0

-15.0

50

+0.9

-2.3

-5.6

-8.8

-12.0

-15.0

51

+1.0

-2.3

-5.5

-8.8

-12.0

-15.2

52

+1.0

-2.2

-5.5

-8.7

-11.9

-15.2

53

+1.1

-2.1

-5.4

-8.6

-11.9

-15.1

54

+1.2

-2.0

-5.3

-8.5

-11.8

-15.0

55

+1.3

-1.9

-5.1

-8.4

-11.6

-14.9

56

+1.5

-1.8

-5.0

-8.2

-11.5

-14.7

57

+1.7

-1.6

-4.8

-8.0

-11.3

-14.5

58

+1.9

-1.4

-4.6

-7.8

-11.1

-14.3

59

+2.1

-1.1

-4.4

-7.6

-10.9

-14.1

60

+2.4

-0.9

-4.1

-7.4

-10.6

-13.8

61

+2.6

-0.6

-3.8

-7.1

-10.3

-13.6

62

+2.9

-0.3

-3.5

-6.8

-10.3

-13.3

63

+3.3

+0.0

-3.2

-6.5

-9.7

-12.9

64

+3.6

+0.4

-2.9

-6.1

-9.3

-12.6

65

+4.0

+0.7

-2.5

-5.7

-9.0

-12.2

66

+4.4

+1.1

-2.1

-5.3

-8.6

-11.8

67

+4.8

+1.6

-1.7

-4.9

-8.2

-11.4

68

+5.3

+2.0

-1.2

-4.5

-7.7

-10.9

69

+5.7

+2.5

-0.8

-4.0

-7.2

-10.5

70

+6.2

+3.0

-0.3

-3.5

-6.7

-10.0

71

+6.7

+3.5

+0.3

-3.0

-6.2

-9.5

72

+7.3

+4.0

+0.8

-2.4

-5.7

-8.9

73

+7.9

+4.6

+1.4

-1.9

-5.1

-8.3

74

+8.4

+5.2

+2.0

-1.3

-4.5

-7.8

75

+9.1

+5.8

+2.6

-0.7

-3.9

-7.1

76

+9.7

+6.5

+3.2

-0.0

-3.3

-6.5

77

+10.4

+7.1

+3.9

+0.7

-2.6

-5.8

78

+11.1

+7.8

+4.6

+1.3

-1.9

-5.1

79

+11.8

+8.5

+5.3

+2.1

-1.2

-4.4

80

+12.5

+9.3

+6.0

+2.8

-0.4

-3.7

81

+13.3

+10.0

+6.8

+3.6

+0.3

-2.9

82

+14.1

+10.8

+7.6

+4.3

+1.1

-2.1

83

+14.9

+11.6

+8.4

+5.2

+1.9

-1.3

84

+15.7

+12.5

+9.2

+6.0

+2.8

-0.5

85

+16.6

+13.3

+10.1

+6.9

+3.6

+0.4

Tabel ontleend aan Heesbeen 2001.
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Tabel 3:

Omrekenen naar percentielscores

Bovengrens Percentiel

Opmerkingen Percentiel

144.6

1

149.6

5 Cut-off: grens van het 90% betrouwbaarheidsinterval

151.4

10

155.4

25

159.9

50

>159.9

>50 Prestatie is gemiddeld tot (zeer) goed

Tabel ontleend aan Heesbeen 2001.

e

De waarde bij het 5 percentiel (149,6) kan worden gehanteerd als “cut-off”. Deze geeft de ondergrens
van het 90%-betrouwbaarheidsinterval aan, wat als grens voor een afwijkende prestatie kan worden
aangehouden (Heesbeen, 2001).
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Bijlage 4:

Scoringsvoorbeelden
Item

Score

Respons

1. Bed, ledikant

3.1

Bed, ledikant

3.3

Eenpersoonsbed | tweepersoonsbed

2.8

Bed met matras | ledikant met bed

2.7

Eenpersoonsslaapkamerbed | seniorenbed

1.6

Daar kan iemand slape | rustbank met mat

3.1

Boom

3.3

Appelboom | loofboom

2.11

Boom in het zomers

2.10

Tree

2.8

Blaadjes aan de boom | boom met bladeren

0.8

Vaas met bloemen

3.1

Potlood

3.3

Kleurpotlood

3.2

Bodlood | pottelood

2.11

Opgetekend met dit potlood

2.8

Potlood met gum, potlood, balpen, potlood heel puntig

2.7

Klempotlood

2.5

Pen

1.6

Om mee te schrijven

1.5

Balpen

3.1

Huis

3.3

Herenhuis

2.9

Woning

2.8

Groot (mooi) huis | huis of villa (school, kerk, gebouw)

2.5

Villa

1.9

Gebouw

1.6

Dat is mijn flat | voorgevel van een huis

1.5

Pand, school(-gebouw)

3.1

Fluit

3.3

Politiefluit | scheidsrechtersfluit

2.11

Fluitje van een cent | fluitje heeft hij gebruikt | fluit, zo heel kleintje

2.8

Fluit voor de scheidsrechter

2.7

Brigadiersfluit | fluitding | fluiter | voetbalfluitje

2.6

Waar je op moet fluiten

1.9

Toeter

1.6

Voetballen

2. Boom

3. Potlood

4. Huis

5. Fluit
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0.8

Katrol | potloodslijper | sleutel | sleutelhanger | sleutelring | slot |
stofzuiger

6. Schaar

7. Kam

8. Bloem

3.1

Schaar

3.3

Knipschaar

3.2

Scheer

2.11

Schaar gebruikt

2.7

Kinderschaar

1.7

Schaarfluit

0.5

Schaapherder

3.1

Kam

3.3

Haarkam | zakkam

1.5

Geen kapper

0.6

Heb ik niet nodig

0.5

Melkkan

3.1

Bloem

2.11

Bossen bloemen

2.9

Plant(je)

2.8

Bloem met blaadjes | roos of bloem | tak met bloemetjes

2.5

Waterbloem

1.6

Tak van een boom

1.5

Bloemennnaam: anjer | chrysant | margriet | sneeuwklokje | tulp |
viooltje
Deel: blad | bloemknop | steel | stengel | tak

9. Zaag

10. Tandenborstel

0.5

Hengel

3.1

Zaag

3.3

Handzaag | houtzaag

2.7

Zager

1.6

Om hout mee…

1.5

Schaaf | schaar

0.6

Gebruik hem in de schuur

0.5

Taart

3.1

Tandenborstel

3.2

Pandeborstel | tandborstel

2.9

Borstel | borsteltje

2.7

Tandenschrobber

2.6

Je poets er je tanden mee

1.9

Tanden

1.7

Tandenpoets

1.6

Ding om je tanden mee te doen | tandenpoetsen
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11. Helikopter

1.5

Staalborstel

0.6

In Amerika gedaan | zo vieze dingen wegvegen

0.5

Veeg

0.4

Tan…tan

3.1

Helikopter | wentelwiek | hefschroefvliegtuig | heli

3.2

Holicopter | licopter

2.11

Helikopter, speelgoed | kleine helikopter

2.9

Vliegmachine | vliegtuig

2.8

Vliegtuig of helikopter

2.7

Apachehelikopter | hoefvliegtuig | sneeuwhelikopter |
speelgoedhelikopter

12. Bezem

2.6

Reddingsvliegtuig

1.7

Draaiwintenwiek | vlieger

1.6

Die gaat de lucht in | vliegen

1.5

Zeppelin

0.8

Schaats (deel)

3.1

Bezem | veger

3.3

Straatbezem

2.11

Is geen veger | ruige bezem | spaanse veger | zachte bezem

2.8

Veger om straat schoon te vegen

2.7

Bladbezem | bladveger | grasbezem | veegborstel

2.6

Ding om te vegen | stekelig ding | steel is van hout | waar je de vloer
mee veegt

13. Inktvis

2.5

Heibezem | heksenbezem | straatveger*

1.7

Grashark

1.6

Om te zwabberen | voor het gras af te vegen

1.5

Bezemsteel | borstel | hark | kwast | plumeau | stoffer | veeg

0.5

Kachel

3.1

Inktvis | octopus

3.2

Inktvos

2.9

Weekdier

2.8

Achtarmige inktvis | inktvis of kwal | poliep of octopus

2.6

Kwal in de zee

2.5

Kwal

1.9

Beest | vis

1.7

Inktslang

1.6

Zin met: beest(je) in combinatie met zee (veel poten, inkt, vis):
beestje dat in zee zweeft | zee… | beest in de zee | dier met al die
poten | leeft in zee

*Krijgen score 1 toegekend omdat de hoofdbetekenis niet bezem c.q. veger is.
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1.5

Achtvoeter | krab | tentakels | veelpoot | zee | zeester

0.8

Bloem(knop) | bloem | dra(a)k(enkop) | groente | plant | pruik | tak |
wortels

0.7

Indicopter | zeezervin | zuigbloeter

0.6

Ding met een oog

0.6

Zin met alleen: water, zwemmen, eten, smaken lekker: kan
zwemmen | kan je eten

14. Paddenstoel

15. (Kleer)hanger

0.5

Duizendpoot | kikker | krokodil | slak | spin | walvis

3.1

Paddenstoel | champignon | zwam

3.2

Baddestoel | pladdestoel | vaddestoel

2.11

Niet champignon

2.5

Oesterzwam | itemszwam

1.6

Groeien in het bos | we eten ze ook | voorzichtig met eten, zijn giftig

0.8

Paraplu, niet

0.6

Meestal in de tuin

0.5

Wandel, nee

3.1

(Kleer)hanger | knaapje | kapstok

3.1

Hanger of knaapje

3.2

Kleerhangel

2.8

Hanger waar je je jas ophangt | kapstok voor je kleren

2.7

Kapstokhanger | kledinghanger | kleerhangerhaakje | kleerhoutje |
kleerophanger

2.5

Kleerhaakje

1.7

Hangstokje | jasophanger | ophangrek

1.6

Haak voor je jas (broek, trui)

1.6

Zin met: jas of kleren op (aan) hangen: rek voor je jas op te hangen |
rek waar je kleren aanhangt | om je kleren op te hangen | om je jas
op te hangen

1.5

Haakje

0.7

Brandrek

0.6

Zin met alleen hangen of kleren: om dingen op te hangen | om jas op
te zetten

16. Rolstoel

0.5

Schroevendraaier | sleutelhanger

3.1

Rolstoel | invalidenwagen

2.7

Gehandicaptenstoel | invalidenstoel | wandelstoel | wielstoel

2.7

Invalidekar | rolkar | rolwagen

2.6

Aangepaste stoel

1.9

Stoel | wagen

1.7

Beweegstoel | invalidefiets | loopfiets | loopstoel | rolfiets | rotkar
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17. Kameel

1.6

Kruiwagen voor gehandicapten | stoel waar je mee rijdt

1.5

Rijstoel | ziekenwagen

0.6

Daar zit ik zelf in | voor een mens die ziek is

0.5

Fietsje

3.1

Kameel

2.11

Kameel of het andere beest

2.8

Kameel of dromedaris

2.7

Kamleen

2.6

Arabieren rijden op een… | die heeft twee bulten | dromedaris met
twee bulten

18. Masker

2.5

Dromedaris | kromedaris

2.2

Kaneel

1.9

Dier | beest

1.7

Kamelaris

1.6

Heeft bulda (bulten) | staat in de dierentuin | ik weet het beest wel

1.5

Ezel | geit | giraffe | lama | olifant | schaap

0.6

Dat beest loopt in de vulkaan

0.5

Kangaroe | makreel | ezelsoor

0.7

Labedaris

3.1

Masker | mombakkes

3.3

Duivelsmasker | Carnavalsmasker

3.2

Mombak

3.1

Masker of vlieger, masker

2.10

Mask

2.8

Masker van toneel

1.7

Feestgezicht

1.6

Zin met gezicht: bombas voor je gezicht | voor je gezicht om er
anders uit te zien dan normaal
Dat is zo‟n geval voor de carnaval | op de kermis dragen ze die

1.5

Gezicht (doorvragen) | carnaval | momster

0.8

Boog van een vlieger | kop(je) | kop en schotel | kom met gezicht |
mannetje | man met tanden in zijn mond | meisjeshoofd | spook |
vlieger

19. Krakeling

0.6

Ding om op te zetten | zo‟n ding wat je voor doet

0.7

Windgezicht

0.5

Bullebak | item | zuurmuil

0.4

Boembakker

3.1

Krakeling | zoute krakeling | zoute ring

3.2

Kakeling
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2.11

Krakeling of knoop

2.10

Bretzel

2.9

Koekje

2.8

Krakeling, koekje | krakeling of koekje | krakeling, zo‟n koekje

2.7

Krakelingkoekje

1.9

Ring (deel 2 zoute ring)

1.6

Krakeel, bij de borrel

1.5

Bolus | broodje | kerstkransje | lekkertje | snoepje

0.8

Slang, twee ringen (doorvragen)
Drol | gesp | hartje | krul | puzzel | schakel | strik | touw | regenworm |
worm | worst

20. Bank

0.7

Gezichtsbeeld

0.5

(hoef)ijzer | makreel | riem | vorm | ster

0.4

Ringeling

3.1

Bank

3.2

Ank

2.11

Een bank, een ander woord

2.8

Bank in het park | bank in de tuin | bank, eh stoel | bank om op te
zitten

21. (Tennis)racket

2.7

Koningsbank | parkbank | plantsoenbank | zitbank

2.6

Om in het park op te zitten

2.5

Buitenbank | stoel

1.7

Zomerstoel

1.6

Waar je buiten op zit

1.5

(tuin)stoel | tafel

0.6

Als je niet goed kan zitten

0.5

Tent

3.1

(Tennis)racket | badmintonracket

3.2

Tennisrekker

2.8

Tennisracket om tennis te spelen

2.7

Tennisbalracket | tennisklopper | tennisslagger

2.6

(om te) tennissen

1.9

Badminton | tennis

1.6

Om mee te slaan

1.5

Shuttle | tennisbal | tennisnet

0.6

Voor een bal te werpen
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22. Slak

23. Vulkaan

3.1

Slak

3.3

Slak met een huisje | huisjesslak

2.6

Beest met een huisje

2.5

Naaktslak

2.2

Slang

1.9

Beest | dier

1.5

Kikker | oester | rups | schildpad | slakkehuis

0.8

Vis op het droge | vogel | wagentje

3.1

Vulkaan | vuurspuwende berg | vulkaanuitbarsting

3.2

Spuwende berg | vuka

2.7

Lavaberg | orkaanberg

2.8

Levende vulkaan | rokende vulkaan | vuurspuwende vulkaan
Uitbarsting van een vulkaan | vulkaan met uitbarstingen

2.6

Uitbarsting van lava | uitbarsting van Vesuvius | vulkanische
uitbarsting | berg waar lava uitkomt | berg waarin vuur naar boven
komt | aardbeving uit een krater | krater die boem zegt

2.5

Etna | Vesuvius

1.9

Berg | uitbarsting

1.7

Orkaanexplosie

1.6

Zin met vuur: vuur bovenop de berg

1.5

Explosie | krater | lava | vuur

0.8

Boom | damesrok | lucht | mierennest | onweersbui | regenbui | struik
andijvie | weg met bomen | wolken (deel)

24. Zeepaardje

0.6

Alsof er brand is | er komt heet spul uit

0.5

Brand | Eiffeltoren | rots | vuurtoren | zwavel

3.1

Zeepaardje

2.9

Vis | zeevisje

2.7

Onderwaterpaard | paard(e)visje | vispaardje | zeepaardvis |
zwempaard

2.6

Zin met paard in combinatie met zwemmen (water, aquarium, zee,
vis): paardje dat in het water zwemt | paardje in zoutwateraquarium |
paardje in het water

2.2

Zebrapaardje

1.9

Paard* | (zee |water)dier | zee

1.7

Zeedinges
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1.6

Zin met zee: zwemt in de zee | die leeft in de zee | die liggen in de
zee
Stokpaardje van een vis
Hagedis | inktvis | salamander | zeebaarsje | zeehond | zeekoe |
zeeleeuw | zeeluipaard | (zee)slak

0.8

Als broche te gebruiken | draak | slang | torentje

0.7

Soldatenpaard

0.6

Zin met alleen water: ding in het water | leeft onder water | in het
water, het kan zwemmen

25. (Dart)pijltje

0.5

Krokodil | nijlpaard | stokpaardje | zebra

3.1

(Dart)pijltje | pijltje van een dartspel | pijltje voor dartbord | pijltje om
te darten

3.2

Dartpin

2.11

Pijl die je ergens in kan schieten | pijl voor prikdingen | dartpijl of
vogelpik

2.8

Dart, werppijl | dartpijl, speer | pijl om te gooien

2.7

Biljartpijl | boogpijl | dartbordpijl | dartding | dartgooier

2.6

Zo‟n ding dat je met een spel naar een bord gooit | darten | speer van
een boog

2.5

Speer | werppijl

1.9

Spel

1.7

Gooiding, spel | pijlgooier | pijlschieter | pijlstokertje | werppen

1.6

Van een dartbord
Zin met gooien in combinatie met bord (muur, roos): Ze gooien in de
roos | kan je op een bord zo gooien | je moet zo gooien tegen zo‟n
muur

1.5

Biljart | dartbord

0.8

Pen | priem | prikker | spuit | wortel
Veer (deel)

0.7

Penveer | prikgeval | prikstok | spernet | veerwerper

0.6

Zin met schieten: prik, afschieten met giraf | hoe heet dat in kunt
schieten je kan ermee schieten | wat je op iemand af kan schieten |
je schiet op zo‟n bord

26. Kano

0.5

(prik)bord | speerwerper

3.1

Kano

3.3

Canadese kano

2.11

Geen kano | kano, zeilboot

3.2

Kalo

40

2.9

Boot

2.8

Kano of kajak | kano, kajak
Boot of kano, roeiboot | bootje, kano, roeiboot | kano of bootje

2.7

Indianenboot | kanoboot

2.6

Boot, indianen hebben die | boot waar Pocahontas altijd in vaart |
roeiboot in de vorm van een kajak

27. Wereldbol/ globe

2.5

Kajak

2.2

Kanon

1.9

Schip

1.6

In zee varen ze ermee

1.5

Roeiboot | sloep | sloep, roeiboot

0.5

Stronk

3.1

Wereldbol | globe | aardbol | aardglobe

3.2

Globel

2.11

Wereldbol op een standaard

2.7

Globebol | landbol | wereldbollampje | wereldglobe

2.6

Een bol, een wereld in het klein | bol voor de wereld

1.9

Aarde | wereld | bol

1.7

Reisbol | wereldgedoe

1.6

Een ronde bal waar de wereld op staat | de wereld in een rond
gevalletje

28. Krans

1.5

Kaart | (wereld)atlas | ledikant, nee sextant

0.8

Bal | soort licht

0.7

Kelog | landding

0.6

Op school gehad

0.5

Bord | schatkaart

3.1

Krans | grafkrans | rouwkrans | bloemenkrans | kerstkrans
Krans met een strik (vgl. hond met muilkorf)

2.11

Acte van een krans | strik met een krans

2.9

Kerstversiering

2.8

Krans op de deur | krans voor overledene | krans voor de kerst |
krans van een graf

2.7

Bloemenhuldekrans | gelukskrans

2.5

Lauwerkrans | net een das, zegekrans

1.9

Versiering

1.7

Grafstuk | graftak | kerststrik

1.6

Zin met alleen kerst: als het kerst is | voor kerst | aan de muur met
kerst
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1.6

Zin met alleen graf of begraven: versiering van een graf | word je
mee begraven met zo‟n bloem

29. Bever

1.5

Bloemstuk | boeket | mistletoe

0.8

Dameshoed | das | kraag | sjaal | strik | strik met een juwelier

0.7

Prodailleur | feestgezicht

0.5

Erelid | feest | prent

3.1

Bever

3.2

Knever

2.9

Knaagdier

2.8

Bever of otter | bever, die aan de boom knaagt

2.7

Bevergeval

2.6

Zin met knaagt aan bomen en bouwt dammen: knaagt aan bomen en
maakt een dam in de rivier

2.6

Zin met een 2.5 woord: otter met een dikke staart

2.5

Beverrat | otter

2.2

Ever | kever

1.9

Beest | dier

1.7

Boomhapper

1.6

Zin met knaagt bomen: beest dat bomen aanknaagt
Zin met brede staart: beest met brede staart
Zin met beest (dier): zo‟n dier, vaak in het bos | beest is het niet, in
het bos loopt

1.5

Eet beukenootjes | eekhoorn

1.5

Klein inlands zoogdier: bunzing | das | fret | hamster | konijn | marmot
| mol | muis | cavia | muskusrat | rat | wezel

0.8

Staart (deel)

0.6

Ik heb er een soort film van | is bruin | in de Beekse Bergen | vreet
van die boom

30.Mondharmonica

0.7

Meppel

0.5

Beer | everzwijn | ezel | ijsbeer | os | varken

3.1

Mondharmonica | mondfluit | mondorgel | smoelschuif

2.9

Muziekinstrument | harmonica

2.7

Handharmonica | mondaccordeon

2.6

Kan je mee muziek spelen, zitten gleufjes in en gaatjes en daar moet
je op blazen

2.5

Accordeon

1.9

Instrument

1.7

Een muziekfluit
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1.6

Zin met blazen: je moet erop blazen, dan komt er geluid uit
Zin met muziek: ding waar muziek uitkomt
Zin met fluiten: waar je mee kan fluiten

1.5

Blokfluit | dwarsfluit | fluit | muziek | piano | triangel

0.8

Cassetteband | chocolade(reep) | doos lucifers | flat | gebouw (met
ramen) | geluidsapparatuur | iets om centjes in te doen | mes | radio |
reep | stadion

31. Neushoorn

0.6

Een geval met een computer | van de chinezen

0.4

Amonia

3.1

Neushoorn | rhinoceros | neushoorndier

3.2

Neushoen

2.8

Nijlpaard of neushoorn | witte of zwarte neushoorn

2.7

Eenneushoorn | neusbeest

2.6

Zin met doodmaken in combinatie met hoorn of nijlpaard: ze maken
hem dood om zijn hoorn, nijlpaard | worden geslacht om het ivoor,
nijlpaard | eenhoorn

2.5

Nijlpaard

1.9

Beest | dier

1.7

Tweehoorn

1.6

Buitenlands beest | groot kan in ‟t water, mensen maken die dieren
dood | hoornachtig beest | geen buffel met een hoorn

32. Eikel

1.5

Olifant | zeehoorn

0.8

Dubbele vleugel

0.6

Dik grijs, heeft weinig haar

0.5

Os | luipaard | varken | wild zwijn

0.4

Neu

3.1

Eikel

2.9

Noot

2.8

Eikel, beukel | eikel of kastanje

2.7

Eikenootje

2.6

Noot in het bos

2.5

Beukenootje

1.6

Plantje van een boom | groeit aan bomen | ligt in ‟t bos | iets wat uit
de boom valt

1.5

Dennenappel | eekhoorn | eik | hazelnoot | kastanje | walnoot

0.8

Lamp | muts

0.5

Appel | druif | reus
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33. Iglo

3.1

Iglo | eskimohut | ijshut | sneeuwhut

3.2

Oglo

2.8

Iglo of sneeuwhut

2.7

Eskimohuis | iglohuis | iglohut

2.7

IJsblokkenhut | ijsiglo | sneeuwhuis

2.6

Zin met eskimo in combinatie met huis (hut, wonen, van ijs): er
wonen eskimo‟s in | huis (hut) van een eskimo | van de eskimo‟s, het
is van ijs gemaakt
Zin met huis in combinatie met Noordpool (ijs): huis bij de Noordpool
| huis van ijs

2.5

IJshuis

1.9

Hut

1.7

IJshok | pinguïnhuis | winterhol | zeehondenhuis

1.6

Zin met alleen eskimo (ijs, pinguins, sneeuw): er zitten eskimo‟s in |
iets waar overal ijs is | het is van ijs, heet echohut | iets van sneeuw |
huisje van een pinguïn

1.5

Eskimo | huis | hunebed | ijs | ijsblok | ijsgrot | sneeuw | wigwam | tent

0.8

Open haard | Paddenstoel | schildpad | slakkenhuis

0.7

Eikelhuisje | schoorsteenvoetje | schildpadhuis

0.6

Indianen wonen erin | voor een echo | gebruiken ze waar ‟t heel koud
is | onderaardse gang | voor pinguïns | huis voor een beer | stenen
huisje

34. Stelten

0.5

Bungalow | camping | echo | gebouw | ijspegel

0.4

Gigalo

3.1

Stelten | stelt(en)lopen | steltloper

3.2

Steltes | stelters | telten | skelten | spelten

2.11

Hoge stelten | twee stelten

2.10

Stelzen

2.8

Lopen op steltens

2.7

Loopstelten | steltstokken

2.6

Voor kinderen | stokken om op te lopen

2.2

Skelter(s)

1.7

Hooglopers | langstok | loopstokken | hinkpalen

1.6

Zin met stokken: stokken waar je op kan staan | stokken waar je mee
kunt lopen | van die stokken, zitten voetstukken op, kan erop lopen |
stoklopen
Loopt op latten, kan je lopen als spelletje | verlengde pootjes | op
krukken lopen
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1.5

Latten | loopstokken | polstok | ski‟s | springstok | stokken |
wandelstok

0.7

Werpdinges

0.6

Zin met alleen lopen: moet je op gaan staan en dan beethouden en
dan lopen
Zin met alleen benen: voor grotere benen, als je in het water moet
Beschrijving van het voorwerp: houten stokken met dingen eraan
Zin met alleen school (circus): die hebben ze hier op school, is veel
te gevaarlijk | hebben we op school | doen ze in de circus, clowns die
erop

35. Dominostenen

0.5

Balken | hout | ladder | staanders | stang

3.1

Dominostenen | domino | dominospel | domino‟s

3.2

Dominostellen

2.11

Domino dat met die steentjes | vroeger, dominostenen

2.8

Blokjes om domino te spelen | blokkenspel, hoort bij domino

2.7

Dobbelsteenitems | dominoblokjes | domineestenen | dubbelstenen

2.6

Zin met (dobbel)steen (blokjes) en aan elkaar leggen: zo blokjes
tegen elkaar aanleggen een 3 aan een 3 | dobbelstenen die dingen
die je an elkaar legt
Steentjes om te dominieken

2.5

Dobbelstenen

2.2

Dominee(s)

1.9

Speelgoed | spel | stenen

1.7

Blokstenen | bordstenen | damdingen | rummicupdingen

1.6

Zin met spel en cijfers: spel om cijfers tegen elkaar aanleggen
Zin met stenen of cijfers aan elkaar leggen: stenen om een spelletje
te doen | 3 en 3 aan elkaar leggen, dezelfde cijfers aan elkaar
Moet je op een rij zetten en dan vallen ze allemaal om

36. Cactus

1.5

Boggle | legostenen | schaakstenen | yahtzeestenen

0.8

Stippels (deel)

0.6

Om zo te gooien | moet je aan elkaar leggen

0.5

Blokken | letterblokjes

0.4

Dominiken

3.1

Cactus | cactusboom | cactusplant

3.2

Clactus

2.11

Zeldzame cactus
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2.9

Vetplant

2.8

Cactus in de woestijn | cactus, tropische plant

2.6

Zin met plant in combinatie met woestijn of stekels: plant in de
woestijn | (woestijn) |plant met stekels

1.9

Plant

1.6

Zin met alleen prikken of stekels: boom met prikken | heeft stekels
In de woestijn | Mexicaanse plant

32. Roltrap

1.5

Boom | distel | prikkel | stekelboom | struik

0.8

Afgepelde banaan

0.5

Augurk

0.4

Poeptus

3.1

Roltrap

2.11

Roltrap naar beneden en omhoog

2.9

Trap

2.8

Elektrische roltrap | roltrap naar boven en naar beneden

2.7

Loperlift | sneltrap

2.6

Automatische (bewegende | elektrische) trap | trap die vanzelf
(omhoog) gaat

38. Harp

1.7

Rolpad | looptrap

1.6

Een trap oplopen

1.5

Soort lift

0.6

Bij C&A één hoog

0.5

Cellofaan | rolstoel

3.1

Harp

3.2

Harm

2.11

Aap die mooi harp speelt

2.9

Muziekinstrument

2.8

Hark of instrument

2.5

Viool | gitaar

2.2

Hark

1.9

Instrument

1.7

Muziekding

1.6

Zin met alleen muziek: daar kunnen mensen muziek mee maken
Zin met alleen snaren of liedjes spelen: met die snaren | liedjes op te
spelen

1.5

Muziek | snaarinstrument: bas | citer | klavecimbel | piano

0.8

Hek
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0.7

Beeldhouwel

0.6

Om mee te spelen | waar dames op spelen | waar ze zo jong-jong op
spelen
Beschrijving: zitten knopjes aan | mooi ding | met voeten op die
dingen drukken | zitten van die dikke en dunne lijntjes en touwtjes in

0.5

Haring | kalebas
Accordeon | klarinet | orgel | triangel | xylofoon

39. Hangmat

0.4

Haarn | harmo

3.1

Hangmat

2.11

Hangmat, ligmatje

2.8

Hangmat tussen bomen

2.7

Hangbed | hangnet | lighangmat | lignet | slaaphangmat | slaapnet

2.6

Zin met net of mat en slapen of liggen: een net waar je in kan slapen
| net waar je op kan liggen | mat waar je in slaapt
Om tussen twee bomen te spannen, om te kamperen, om in te liggen
| lignet tussen de bomen

1.9

Matje

1.7

Boomhut | ligbed | ligmat | luierding | schommelnet

1.6

Zin met alleen slapen, luieren of liggen: liggeval | je kan erin luieren |
kun je in gaan liggen, tussen twee bomen | kan je lekker buiten in
liggen zonnen

1.5

Bed | ligstoel | matras | net | schommel | slaapmat | wieg | zomerbed

0.8

Visnet

0.7

Rolmat | visvest | vlinderbed

0.6

Van boom naar boom, een van de kinderen had er een | boom met
een net

40. Deurklopper

0.5

Kam

3.1

Deurklopper | klopper op (van) deur | deur met klopper

3.2

Klopper | Deurklepper

2.11

Klepel of klopper | klopper om mee te kloppen

2.8

Geen bel maar klopper op de deur
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2.6

Zin met bel en kloppen: ding waar je mee kan kloppen, soort bel |
klopding om op de deur te kloppen | klopding voor aankloppen |
deurklink waar je mee klopt
Zin met op (aan) de deur kloppen: ding om op de deur te kloppen |
klopding om op de deur te kloppen | klopding voor aankloppen |
deurklink waar je mee klopt

2.2

(deur)klepper | (deur)klopbel | klopding op een deur

1.7

(deur)klingel | deurklinker | deurrammer | versiering, klingel, klepel

1.6

Zin met deur: deur met een klink | deur met een klepel aan de deur is
| handvat van een deur | om een deur open te doen
Zin met alleen kloppen: ding om te kloppen | zo waar je mee kan
kloppen | kan je mee kloppen | dan moet je kloppen
Zin met alleen om te bellen: waar je mee belt | waar je gewoon
aanbelt
Zin met alleen opendoen: kan je tegen dit ding aan en dan doet
iemand open

41. Pelikaan

1.5

Deurbel | (deur)klink | deel deur: deurknop | (deur)bel

0.8

Afsteller | in de kerk | medaille | sleutelgat | wijwatervlak

0.7

Klepeldingetje

0.6

Iets achterbaks | zo‟n hangding waar men opzit | van een paard

0.5

Klepel

0.1

---

3.1

Pelikaan | lepelbek

2.11

Geen pelikaan

2.9

(water)vogel | vogel, lepelaar

2.8

Pelikaan met dikke bek | pelikaan of Jan van Gent | pelikaan,
lepelaar | pelikaan of lepelaar, lepelaar | vogel, pelikaan | pelikaan of
zo‟n vogel

2.7

Snavelvogel | breedbekvogel

2.6

Zin met vogel en juiste specificatie: vogel met zo‟n hele grote bek,
schept ie vissen | vogel die eet vissen, geen ooievaar | vogel met
een dikke snavel

2.5

Klepelaar | lepelaar | lepelaar, aalscholver

1.9

Beest | dier

1.7

Visopslager

1.6

Zin met alleen vissen eventueel met mond (bek): hij vangt vissen met
die grote bek | vissen allemaal in zijn keel doet | die allemaal vissen
in z‟n bek stopt

*Op blikken schoensmeer van het merk „Erdal‟ staat een pelikaan afgebeeld
*Het bovenschikkend begrip bij „pelikaan‟ is vogel of watervogel of visvangende vogel. Daarom krijgen
respectievelijk „kaketoe‟, „eend‟ of „reiger‟ een 1.5, zomaar een vogel als „spreeuw‟ echter niet.
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1.5

Watervogel: albatros | eend | flamingo | gans | meeuw | ooievaar |
reiger | zwaan
Vogel met grote snavel: kaketoe | toekan
Avifauna | snavel | schoensmeer*

0.6

Die brengen baby‟s naar een ander land waar die heen moeten
Zin met alleen bek (water): hij heeft een groot bek | zitten soms wel
in het water

0.5

Leguaan
Overige vogels: (post)duif | merel | struisvogel | vlaamse gaai*

42. Stethoscoop

3.1

Stethoscoop

3.2

Sterescoop | totoscoop

2.9

Doktersinstrument | dokterspullen

2.8

Sterescoop voor een dokter | stethoscoop van de dokter

2.7

Hartluisteraar | hartluisterapparaat | hartluisterding

2.6

Hartluisteraar van de dokter | luisterapparaat van de dokter
Zin met hart, longen en luisteren: ding voor je hartslag of je longen te
luisteren | om te luisteren naar je hart | om te luisteren naar je longen
Dingescoop voor de dokter | telescoop voor de dokter | van een
dokter in zijn oren

1.9

Hoorapparaat | instrument

1.7

Hartmeter

1.6

Zin met alleen dokter: artsen gebruiken het | ding van de dokter | van
een dokter in zijn oren
Zin met alleen dokter en luisteren: daar luistert de dokter mee
Zin met alleen hart(slag): dan kan je hartslag horen | om hart op te
meten

1.5

Bloeddrukmeter | hartslagmeter | telescoop, horoscoop | telescoop

0.8

Bretels | riem | kwast | voor een bril

0.7

Octiloscoop

0.6

Om te horen | om koorts op te nemen | voor je buik | voor je oor |
zuchten

43. Piramide

0.5

Dokter | horoscoop

0.4

Etheroscoop | heliscoop

0.1

---

3.1

Piramide

3.2

Piramiet | piramine
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2.9

Graftombe

2.8

Piramide in Egypte

2.6

Staat in de woestijn, heeft geheime ingang, er liggen schatten in |
terp (tent) in Egypte | daarin begraven ze in Egypte vroeger de
koningen | driehoekig gebouw

1.9

Gebouw

1.7

Piramidemuurtje

1.6

Zin met Egypte: in Egypte | ding uit Egypte
Zin met woestijn: ‟t is de woestijn soms zijn er mensen in, is van zand
gemaak
Vroeger lagen de grote mannen daar begraven

1.5

Driehoek | farao | tempel | wigwam | woestijn

0.8

Berg | dak | delta | mat | straat | huis van steen | (stenen) muur | tent |
toren | trapsoort iglo

0.7

Indianenhokken

0.6

Huis van steen | is van steen en gaan mensen soms in het is een
bult | je ziet de achterkant niet | zitten medicijnen in, schat verborgen,
die daar vroeger

44. Muilkorf

0.5

Dek | muur | toren

0.1

---

3.1

Muilkorf | gemuilkorfde hond | hond met muilkorf | kop van hond met
muilkorf | muilband | mombakkes voor hond | muilkorf voor hond

3.2

Muilkol

2.7

Antibijtmasker | antibijtriem | hondebekafsluiter | hondekorf |
hondemasker | korfmuil | muilbeschermkap

2.6

Masker van hond | masker voor valse honden | hond die gemuilkorfd
moet worden
Zin met hond in combinatie met niet bijten: voor een hond dat ie niet
bijt | ding dat de hond niet kan bijten | dat de hond niet kan bijten
Zin met voorwerp in combinatie met niet bijten: hondekap dat ie niet
kan bijten | band voor een hond dat hij niet kan bijten | korf dat de
hond niet bijt

1.9

Korf | muil

1.7

Antibijt | hondeband | hondebit | mondhalster

1.6

Geen bit maar een
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1.6

Zin met alleen blaffen of mond dicht: dat een hond niet kan blaffen en
zijn mond dicht houden | voor een hond dat ie z‟n mond niet open
kan doen
Zin met bijten en een ander dier: paard, als je die niet kan bijten | om
te voorkomen dat beesten kunnen bijten | dat paarden niet bijten
Zin met hond en voorwerp: tuig van hond | hoes voor hond | gekorfde
hond | kap voor hond
Zin met alleen bijten: dat hij niet kan bijten | riem dat hij niet kan
bijten
Hondekap voor als gevaarlijk is | als die honden gewelddadig zijn, als
ze mensen pakken | soort korf voor een hond

1.5

Bit | halsband | halster | halster, paardehoofdstel | hondemuil |
masker | mondklem | riem

0.8

Baseballding | doedelzak | piano | vleugel
Hond (stippel)

0.7

Beschermer | hondekap | hondepiramide

0.6

Voor als een hond ziek is | zo‟n ring voor een hond | neus voor een
hond
Ingang van een habijt

45. Eenhoorn

0.5

Beugel | kap | malletje

3.1

Eenhoorn

2.10

Unicorn

2.9

Mythologisch dier

2.8

Eenhoorn of een paard

2.7

(een)hoornpaard | hoornpaard

2.6

Zin met paard en hoorn: eenhoornig paard | ocilat, paard met een
hoorn
Zin met paard en mythe (oudheid, legende): van de mythe, zo‟n
paard | paard uit (in) de oudheid | paard uit de mythologie | paard uit
de legende

2.5

Pegasus | centaur

1.9

Legendarisch dier | hoorn

1.7

Fantasiepaard | neushoornpaard | paardhoorn

1.6

Zin met paard met irrelevante toevoeging: dansend paard | Grieks
paard | paard in een draaimolen | steigerend paard | paard met iets
(een steek, stok, gek ding, stekel, pijl)
Hoorn van een paard | uit prehistorische tijden
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1.5

Circuspaard | dressuurpaard | kermispaard | paard* | paard, eland |
pony

46. Trechter

0.7

Anouk

0.6

Niet een hond, een ander dier met ding op kop

0.5

Eland | emoe | hert | nachtmerrie | neushoorn | orion

3.1

Trechter

3.2

Trefter | trekter

2.11

Trechter of zandloper

2.6

Zin met voorwerp (fles) en vullen zonder te knoeien: waar je de fles
mee voldoet, zonder te knoeien

2.2

Trekker

1.7

Gietdingetje

1.6

Zin met alleen water (olie) en ergens (auto) indoen: kan je zo water
in doen en dan gaat het zo recht in een putje | moet je mee olie in de
auto doen
Zin met alleen om fles te vullen: om een flesje te vullen | voor flessen
in te gieten
Gieter voor water

1.5

Erlenmeyer | filter | geen gieter | gieter | tuitje | water | vergiet | zeef

0.8

Hoorn | ijspegel | lamp | loper | toeter | zandloper | vaas

0.6

Kan zand doorheen glijden | kan allemaal water door | in oude fles
stoppen

0.5

Bak | beker | cilinder | drijftol | glas | teil | ton

47. (Trek)harmonica/

3.1

(Trek)harmonica | accordeon | handharmonica | trekzak

accordeon

3.2

Harmoniek

2.11

Eenacter harmonica | geen harmonica

2.9

Blaasinstrument | muziekinstrument

2.8

Trekzak, geen mondharmonica | harmonica, zo in en uit, mooie
muziek | harmonica, orgel

2.6

Zin met op knopjes drukken (trekken) en muziek: instrument, moet je
op knopjes drukken en uittrekken
Kameleon, lijkt op muziekinstrument

2.2

Harmonie

1.9

Instrument

1.7

Muziekding

*De bovenschikkende term van „eenhoorn‟ is niet „paard‟, maar zoiets als „mythologisch dier‟ of
„fabeldier‟. Voor deze bovenschikking bestaat echter geen commonale term, zoals „voertuig‟ bij „auto‟ of
„groente‟ bij „sla‟. Om deze reden is de benoeming „paard‟ met 1.5 gehonoreerd. Specificatie als
„mythologisch paard‟ of „paard uit de oudheid‟ krijgen score 2.
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1.6

Zin met alleen muziek maken: daar kan je muziek mee maken
(spelen)
Zin met informatie over de werking van het apparaat: geluid maken
door toetsjes drukken | liedje mee maken door dicht vouwen en open
en op knopjes drukken

1.5

Muziekinstrument: fluit | harp | mondharmonica | orgel | piano |
xylofoon | muziek | muzikant

0.7

Fungar | trekmond

0.6

Zin zonder muziekverwijzing: ding dat lawaai maakt | om zo te spelen
| komt geluid uit | doen ze als het feest is | ding waarmee zo uit kan
trekken

48. Strop

0.5

Unster

3.1

Strop

2.9

Galg, lus | galg met lasso, lus | lus | strik, lus, lasso

2.8

Een lus voor een strop | strop, touwstrop

2.7

Galgknoop | galgtouw | (op)hangtouw | touwlus

2.6

Zin met touw (knoop) om iemand mee op te hangen (te vermoorden):
lasso om opgeknoopt te worden | touw om je op te hangen |
touwknoop om je op te hangen | touw om opgeknoopt te worden
Lus in een touw | touw als je wordt gegalgd

2.5

Galg | mag je aan hangen, galg | galg(e)touw | touw om je op te
hangen, galg | hang ik jou aan op, wurgkoord | wurgtouw

2.2

Strot

1.7

Galgding | moordriem

1.6

Zin met alleen ophangen: om jezelf op te hangen | daar hangen ze
mensen aan op | koord voor minder leuke doeleinden | touw om je
nek zo | knoop in een touw

1.5

Knoop | knooptouw | koord | lasso | strik | touw | zweep

0.6

Daar moet je met je kop in | in de cel | voor mensen, fout gedaan,
hoofd eraf, in andere landen | een gevaarlijk ding dat als ze iemand
doden

49. Asperge

0.5

Vang

3.1

Asperge

0.1

---

2.11

Geen asperge | kop van een asperge

2.9

Groente | witte groente
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1.9

Plant

1.7

Bamboeding

1.6

Je kan het eten | Limburgs wit goud | steel van een groente

1.5

Artisjok | bamboe | bamboespruit | bamboestok | mais | prei |
schorseneer | witlof

0.8

Aar | bloemstengel | doorntak | fluit | graansteel | indianenspeertje |
katje | knop | koren | lange denneappel | pluim | pijl | speer | stuk van
bloem | tak | tak met doorns | twijg | uitloper van een boom

0.6

Dingen die ze nu aan het rooien zijn | lust ik graag, zijn duur, steken
ze uit de grond | van een plant

50. Passer

0.5

Blad | boomschors | dahlia

3.1

Passer | ouderwetse passer | passer met potlood

2.8

Een cirkel met een passer | passer voor tekenen

2.7

Cirkeltrekker

2.6

Zin met cirkels maken: om cirkels te maken | om cirkels te schrijven
Met wiskunde, een geodriehoek en een…

2.2

Parker

1.7

Cirkelding | geen passerhaak | ronddraaier, om een rondje te maken
| rondjesdraaiding | rondjesmeetlat

1.6

Zin met rondjes maken: waarmee je rondjes kunt maken
Met wiskunde

1.5

Kompas* | penseel | waterpas

0.8

Potlood (deel) | injectieprik

0.7

Lijner | meetding | penpotlood | potloodmachine

0.6

Zin met alleen pen of potlood: potlood en een naald | pen in een
cilinder | op school | sleutel voor te schroeven | voor draaien | voor
sjablonen | om te tekenen

51. (Deur)klink

0.5

Blokopener | nijptang | pincet | punter | puntenslijper

0.1

---

3.1

(Deur)klink | (deur)slot | (deur)grendel | schuifslot

3.2

Deurklik | deurschijf

2.11

Knop met schuif | ouderwets slot

2.9

Deursluiting | vergrendeling

*Mogelijk gaat het bij „kompas‟ om een complexe fout, waarbij het Engels synoniem (pair of compasses)
parten heeft gespeeld. Het kan echter ook om een vormfout gaan of een nevenschikking.
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2.8

Slot op de deur | slot op hek of deur | slot op een hek
Deurgrendel of deursluiting | klink of knip | klink op de deur
Slot, zit aan een poort | slot, beveiliging | een slot, deurvergrendelaar

2.7

Deurvergrendelaar | scharnierslot | schuifding

2.6

Vergrendeling van de deur
Zin met sluiten of op slot doen: sluiting van een deur | om de deur
mee te sluiten | waar je de deur mee op slot mee kunt doen

2.5

Deursluiter | hangslot

1.9

Sluiting

1.7

Afsluitijzer | deurhaak* | deurhendel | overvalsluiting | sluiter |
sluithendel | sluitpen

1.6

Haakje voor op de deur | snappie, op slot
Zin met alleen sluiten of openen: het sluit af | (af)sluiten | ding waar
je de deur mee kan openen | sluiting van een hek (deur) | om de deur
(het hek) dicht te maken

1.5

Deurknip | deurknop | deurkruk | haak | klinkdeur | opener | pal |
schuif | spagnolet

52. Statief

0.7

Deurhark | hanker

0.6

Iets wat je op kan hangen | iets bij een deur | klepel van hek

0.5

Beugel | hendel | klep | trekhaak

3.1

Statief | driepoot

3.2

Statistief

2.11

Drie statieven

2.8

Statief (driepoot) voor camera (fototoestel)

2.7

Camerazetter | fotocamerastandaard | fotograafstandaard |
fotograafstatuut | foto-statief | fototoestelonderstel

2.6

Zin met standaard (stellage) voor camera (fototoestel)
Zin met camera (fototoestel) opzetten: van een fotograaf om camera
op te zetten | voor een fototoestel op te zetten | waar je fotocamera
bovenop zet

1.9

Onderstel

1.7

Camerablok | camera-opstaander | camerarek | camerasteun |
fotorek | landmeterding

*Door de zeer hoge associatieve verbondenheid van „deur‟ met zowel „slot‟ als „klink‟ zijn alle reacties met
deur erin met score 1 beoordeeld.
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1.6

Zin met alleen camera (fototoestel), fotograaf, foto: voor een
fotograaf of een dia | ding dat je op straat zet voor fototoestel | kan je
foto‟s mee maken
Zin die met (land)meten te maken heeft: onderstel van een
meetapparaat | van een landmeter | zet je verrekijker op, standaard
Passer om fototoestel op te zetten | met drie van die poten

1.5

Camera | fototoestel | landmeter | (schilders)ezel | (foto)standaard |
sterrenkijker | verrekijker

0.8

Passer (doorvragen)
Driehoek | driehoekige pen | indianentent | muziekkrukje | potlood |
prikpennen | spuiten | tentstokken

53. Oorkonde

0.7

Penraaf

0.6

Ding om een schilderij op te zetten | passer in het land

0.5

Afstandmeter | initiatief | meetstok | opener | stellage | triplet

3.1

Oorkonde | perkamentrol | boekrol

3.2

Boekenrol | oorkond

2.10

Scroll

2.8

Oorkonde of wetrol | perkamentrol, bul | perkamentrol met
boodschap | scroll, geschriftsrol

2.7

Geschriftsrol | testamentrol

2.6

Rol met een goed passende toevoeging: rol perkament | twee rollen,
Thora | rol, want vroeger hadden ze geen boeken | rol met een
(geschreven) tekst

2.5

Gebedsrol | papyrusrol | Thora

2.2

Pierementrol

1.9

Boek | perkament | rol

1.7

Briefrol | leesrol | documentrol | proclamatieblad | voorleesrol

1.6

Zin met alleen rol: beschreven rol | papier wat op rol zit | rol…
gebruikten ze vroeger altijd | iets met een rol | opgerold papier
Zin met verwijzing naar religie: heilig papier | stukje schrift wat lijkt op
wat Joodse mensen hebben | in de kerk waar je op schrijft
Zin met verwijzing naar afkondiging: mondelinge brief | om te lezen,
stadsomroeper | wat vroeger omroeper gebruikte
Zin met verwijzing naar informatieoverdracht uit vroeger tijden: brief
van vroeger | ouderwets perkament
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1.5

Bijbel | bul | bulletin | diploma | document | getuigschrift | Koran |
manuscript | perkamentpapier | papierrol | papyrus | proclamatie |
testament

0.7

Preekding | rolding

0.6

Oud bericht | kalender om alles op te schrijven | twee stokken en een
lees | van de koning | stuk papier waar iets op staat | roller van papier
| dat lezen ze voor

0.5

Bekendmaking | blad | brief | briefhouder | closetrol | deegrol | gedicht
| memo | monsterrol | notitieblok | papier | permanent | protocol |
reclame | script | spiekbriefje | spreuk | uitnodiging

54. IJstang

0.1

---

3.1

IJstang | suikertang | klontjestang | ijsblokjestang |
suikerklontjestang*

2.9

Tang

2.8

IJstang voor suikerklontjes*

2.7

IJsblokjesgrijper | ijsblokjesknijper | ijsblokjespakker | ijsblokjesraper
ijsklontjesgrijptang | ijsklontjestang
Suikerklontjesgrijper | suikerklontjesklem | suikerklontjesknijper |
suikerklontjespakker

2.6

Zin met ijsblokjes | suikerklontjes en pakken: om ijsblokjes te pakken
| tang om ijsblokjes te pakken | om blokjes suiker te pakken | voor
suikerklontjes te pakken
Zin met tang voor ijsblokjes of suikerklontjes: tang voor suikerklontjes
| tang om suikerklontjes te pakken | tang voor ijsblokjes | tang voor
ijsklontjes
Grijper om suikerklontjes te pakken | knijper voor suikerklontjes

1.9

Suikerklontjes | ijsblokjes (deel1) | knijper

1.7

Beetpakding | grijpding | ijsblokbreker | ijsgrijper | ijsknijper | ijspakker
| ijsvork

1.6

Zin met alleen suikerklontjes (ijsblokjes): suikerklontjes eruit te halen
| beugel voor suikerklontjes

1.5

Grijpertje | ijslepel | klem | nijptang | pincet | suikerschep | suikerlepel

0.8

Boot | dobbelstenen | homp kaas | lijkkist | notenkraker | riem |
vioolkist

0.7

Dobbelsteenpakker | ijsdriehoekpakker | kaasknijper | steenpakker

0.6

Om iets vast te pakken | bij techniek heb je die ook, voor snoertjes

0.5

Muizenval | sjoelbak | vork

*‟IJsblokjes‟ en „suikerklontjes‟ zijn onderling verwisselbaar.
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55. Sfinx

3.1

Sfinx

3.2

Finx

2.11

Leeuw en een sfinx

2.9

Beeld | Egyptisch beeld | farao, oudheidkundig beeld

2.8

Sfinx die in Egypte zit

2.7

Faraobeeld

2.6

Zin met beeld en Egypte (farao | leeuw | piramide | woestijn): beeld
dat voor een piramide staat | beeld van een farao | stenen beeld van
leeuw | beeld uit Egypte
Zin met leeuw (farao) en piramide: bij piramide, leeuw | leeuw bij
piramide | staat bij de piramide… heeft gezicht van farao
Eindigt op inx… piramide erbij

1.9

Mythologisch figuur, nimf

1.7

Halfleeuw | leeuwmens | piramidehond | woestijnboeddha

1.6

Zin met Egypte (farao, piramide, woestijn): Egyptische farao |
Egyptische godheid | leeuw in Egypte | linx van de Egyptenaren,
sarcofaag | vrouwelijke leeuw in Egypte, nimf, sarcofaag | uit Egypte
Zin met beeld en misleidende informatie: beeld in China of | Grieks
beeld | beeld van een godin | Boeddhabeeld in Egypte
Zin met een 1.5 woord: in Egypte | sarcofaag bij piramides
Leeuw met adequate verwijzing: leeuw met mensenkop | Egyptische
(stenen) leeuw
Half mens, half dier

1.5

Afgodsbeeld | Boeddha | Boeddhabeeld | Cheops | Gizeh | Cleopatra
| farao | phoenix | piramide | sarcofaag | standbeeld | toetanchamon

0.8

Leeuw

0.7

Egera | tijgerman

0.6

Beest met Eskimogezicht | stenen gevaarte op moskee | stenen
indiaan | van Grieken en Romeinen

0.5

Afgod | beest | godin | grafsteen | grot | kunstwerk | leeuwhond |
moskee | pop | links | pilaar | poema

56. Juk

0.4

Feents | minsk

0.1

---

3.1

Juk | ossenjuk

3.2

Jug

2.11

Juk waarmee ze twee dieren vastzetten | dat heet geen juk

2.9

Halster | osse, halster | paardenhoofdstel, halster

2.8

Gareel voor ossen, juk niet | juk waar emmers aanhangen
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2.7

Halsjuk | koehalster | koeienjuk

2.6

Halster voor koeien | om de nek waar ze vroeger emmers aan hingen

2.5

Gareel

1.7

Draagbeugel | koebeugel | koeienriem | koeientuig | nekbeugel |
ossenboom | ossenhoofdstel | ossentrekker | ossentuig |
runderkoppel | trekbeugel | trekteugel

1.6

Zin met verwijzing naar tuig: om dieren voor te spannen | span voor
ossen | beugel waar ossen inzitten | tuig voor koeien | halsband voor
een koe
Zin met land bewerken: ding om ploeg trekken | hangt een ploeg
achter | stieren ploegen dat om | waar je de ploeg mee trekt
Zin met trekken: voor ossen om te trekken | voor een koe voor de
wagen
Zin met alleen emmers: hingen vroeger emmers aan
Bok voor lastdieren | dragen de ossen mee

1.5

Bit | dissel | haam | hoofdstel | paardetuig | span | tuig | tweespan |
waterdrager

0.8

Dwangrek | koebel | omgekeerder hanger | ring voor een stier |
ringsteken | slot | stuur van een fiets | weegschaal | weger

0.7

Beeldenhanger | gullitong | kabinder | koeieklem | koeievasthouder |
nekstel | ossenharnas* | ossentussenstuk

0.6

Zin met allen koe (os): houder voor koeien | nekhouder voor koeien |
om koeien bij elkaar te houden | om koeien vast te zetten | voor de
koeien | voor koeien in de stal | vroeger voor ossen | voor koeien vast
te zetten
Verkeerd dier: paard voor de wagen | houder voor geiten | voor
blindengeleidehond
Chinees popje op de schoorsteen | slot op een stal | twee onder een
kap | drie letters, box | hebben kaasdragers | voor de koeien, een bok

0.5

Beugels | boeien | bok | glijbaan | honderiem | hek | ketting | ruif |
voerbak

57. Palet

0.1

---

3.1

Palet | palet met penselen | schilderspalet | verfpalet

3.2

Paflet | paljet

2.11

Palet om mee vast te houden

2.9

Schildersgerei

2.8

Palet voor de kunstenaar | penselen en palet

2.7

Penselenblad* | verfmengbord* | schilder(meng)bord*

*‟Ossenharnas‟ is in de vorige handleiding (Van Loon-Vervoorn, 2005) zowel bij score 1.7 als 0.7
geplaatst. In deze handleiding (versie 2011) wordt een score van 0.7 aangeraden. Dit omdat alle overige
voorbeelden bij 1.7 iets te maken hebben met het trekken van iets en een „harnas‟ niet.
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2.6

Zin met blad (bord) om verf op te mengen: Schildersbord om verf te
mengen
Penselen met schilderspaneel

2.5

Verfbord

1.9

Schilder- | verfspullen

1.7

Penseelblad | schilderspaneel

1.6

Zin met alleen verven (schilderen) of verf mengen: om te verven |
tableau | om penselen op te leggen | men mengt wat met penselen
op verfblad
Zin met een 1.5 woord: plankje verf | spatel om te schilderen |
schilder gebruikt het | verf met kwasten | (voor) schilderen | verven

1.5

Pens(e)el(en) | (schilders)ezel | schilder | schilderij | verf | verfdoos |
verfkwast | verfpot

59. Gradenboog

0.5

Amulet | blad | bord | paneel nee | plakkaat

0.4

Pastolet

3.1

Gradenboog | hoekmeter

2.9

Graadmeter

2.8

Gradenboog of tekenboog

2.7

Gradenboogmeter | gradendriehoek | rekenboog | 90-gradenboog

2.6

Driehoek, van een geodriehoek | zit in geodriehoek | goniometer

2.5

Geodriehoek | liniaal, geodriehoek | geen geodriehoek

1.9

Boog | graden | meetinstrument | meetkundige meter

1.7

Cirkelboog | gradendriehoek | gradenhoek | gradenliniaal |
gradenmeter | liniaalboog | meetliniaal | op school, meetgeval |
tekenmeter | 180-gradenpasser

1.6

Zin met graden (hoek, meten): geen driehoek, meten 180 graden |
om te meten | hoeveel graden ga ik tekenen | daar kun je een hoek
mee meten
Zin met 1.5 woord: passer van 180 graden | rond meetlat | ronde
passer | voor wiskunde, liniaal | met wiskunde, passer
Meetkundig iets | met wiskunde | schaal om te tekenen

1.5

Boogmeter | soort centimeter | driehoek | kompas | liniaal | geen
liniaal | meetlat | passer | passer nee | waterpas

0.8

Barometer | (halve) cirkel | klok | leesvenster | snelheidsmeter |
weegschaal | wijzerplaat

0.6

Meetapparaat van ons Sjaak

0.7

Gradentoren | petergraad

0.5

Monograaf | topograaf

*De overige combinaties met „schilder‟, „meng‟, „penseel‟ en „verf‟ krijgen score 1.
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60. Telraam

0.1

---

3.1

Telraam | abacus | Chinees telraam | Russisch telraam | rekenraam |
telbord

2.8

Telraam voor Chinezen | telraam voor kinderen

2.7

Telrek

2.6

Chinees rekenwerk
Zin met tellen en raam: aan het tellen met een raam
Zin met leren tellen: iemand die nog niet goed kan tellen | om het
leren

1.9

Telmachine

1.6

Zin met alleen tellen of rekenen: waar de Japanners mee tellen | om
wis- of rekenkunde | Japanse rekenaar | heeft iets te maken met
rekenen | kan je mee tellen
Iets van de Chinezen

1.5

Teller | telwerk | unster

0.8

Kralenbord | kralendoos | sjoelbak | van m‟n dochter

0.6

Speel er dagelijks mee | oertijd meten

0.5

Arabesk | centen | spel
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Bijlage 5:

Scoreformulier Verkorte Boston BenoemTaak (BBTK)
Naam cliënt:

Score:

Naam testleider:
Datum:

Leeftijd:
Opleidingsniveau:
Doeluiting

1. Helikopter

Uiting

Reactietijd
(>10 sec.)

Hoofdscore
(0 t/m 3)
3 2 1 0

2. Inktvis

3 2 1 0

3. Paddenstoel

3 2 1 0

4. Masker

3 2 1 0

5. Vulkaan

3 2 1 0

6. Zeepaard

3 2 1 0

7. Bever

3 2 1 0

8. Mondharmonica

3 2 1 0

9. Neushoorn

3 2 1 0

10. Eikel

3 2 1 0

11. Domino

3 2 1 0

12. Cactus

3 2 1 0

13. Harp

3 2 1 0

14. (Deur) klopper

3 2 1 0

15. Pelikaan

3 2 1 0

16. Stethoscoop

3 2 1 0

17. Piramide

3 2 1 0

18. Muilkorf

3 2 1 0

19. Eenhoorn

3 2 1 0

Hiërarchie
(0 t/m 10)
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20. Trechter

3 2 1 0

21. Strop

3 2 1 0

22. Passer

3 2 1 0

23. Statief

3 2 1 0

24. Oorkonde

3 2 1 0

25. Sfinx

3 2 1 0

26. Juk

3 2 1 0

27. Palet

3 2 1 0

28. Gradenboog

3 2 1 0

29. Telraam

3 2 1 0

Totaalscore:
Omgerekende score BBT:
Gecorrigeerde score voor leeftijd en opleiding:
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Bijlage 6:

Scoreformulier Verbale Boston BenoemTaak (VBBT)
Naam cliënt:

Score:

Naam testleider:
Datum:
Leeftijd:
Opleidingsniveau:

VBBT, afname
De omschrijvingen worden een voor een mondeling aangeboden met de instructie: „Ik lees een aantal
omschrijvingen van voorwerpen, dieren en planten. Kunt u proberen de naam ervan te noemen?‟. De
scoring van de VBBT is overeenkomstig met de BBT. Onder „doeluiting‟ staat het doelwoord. Wanneer
er een * staat achter de omschrijving mag een ondersteunend gebaar gegeven worden.

Omschrijving:

Doeluiting:

Uiting

Reactietijd
(>10 sec.)

Hoofdscore
(0 t/m 3)
3 2 1 0

1. Om thuis in te slapen

Bed

2. Staat in het bos

Boom

3 2 1 0

3. Ding waar de

Fluitje

3 2 1 0

4. Ding om mee te knippen

Schaar

3 2 1 0

5. Die pluk je in de tuin

Bloem

3 2 1 0

6. Ding om je gebit mee te

Tandenborstel

3 2 1 0

poetsen
7. Achtarmig dier in de zee

Inktvis

3 2 1 0

8. Iets voor je gezicht om te

Masker

3 2 1 0

Bank

3 2 1 0

10. Hinnikend seedier

Zeepaardje

3 2 1 0

11. Vaartuig van indianen

Kano

3 2 1 0

12. Dier dat aan bomen

Bever

3 2 1 0

Iglo

3 2 1 0

Cactus

3 2 1 0

Hiërarchie
(0 t/m 10)

scheidsrechter op blaast

vermommen*

9. Om in het park op te
zitten

knaagt en dammen
bouwt
13. Diepvrieswoning in het
hoge noorden
14. Groeit in de woestijn en
heeft stekels
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15. Van de dokter om naar je

Stethoscoop

3 2 1 0

hart te luisteren
16. Driehoekig bouwwerk

Piramide

3 2 1 0

17. Mythologisch dier met

Eenhoorn

3 2 1 0

Trechter

3 2 1 0

Asperge

3 2 1 0

Passer

3 2 1 0

Statief

3 2 1 0

Sfinx

3 2 1 0

Telraam

3 2 1 0

Juk

3 2 1 0

een punt op zijn hoofd*
18. Hulpmiddel om een fles
zonder knoeien te vullen
19. Steelvormige witte
groente, uit Limburg
20. Ding met een punt om
cirkels te tekenen*
21. Standaard om fototoestel
op te zetten
22. Staan bij de grote
piramide, half mens, half
leeuw
23. Kralenrek om te leren
tellen
24. Plank om twee emmers
te dragen

Totaalscore:
Omgerekende score BBT:
Gecorrigeerde score voor leeftijd en opleiding:
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Bijlage 7:

Correctietabel BBTK en VBBT
Tabel 1: BBTK
BBTK

BBT

BBTK

BBT

BBTK

BBT

87

175

62

141

37

106

86

174

61

140

36

105

85

172

60

138

35

104

84

171

59

137

34

103

83

170

58

135

33

101

82

168

57

134

32

100

81

167

56

133

31

98

80

166

55

131

30

87

79

164

54

130

29

96

78

163

53

129

28

94

77

162

52

127

27

93

76

160

51

126

26

92

75

159

50

124

25

90

74

157

49

123

24

89

73

156

48

122

23

87

72

155

47

120

22

86

71

153

46

119

21

85

70

152

45

118

20

83

69

150

44

116

19

82

68

149

43

115

18

81

67

148

42

113

17

79

66

146

41

112

16

78

65

145

40

111

15

76

64

144

39

109

63

142

38

108

66

Tabel 2: VBBT
VBBT

BBT

VBBT

BBT

VBBT

BBT

72

174

47

130

22

86

71

172

46

128

21

85

70

171

45

126

20

83

69

169

44

125

19

81

68

167

43

124

18

80

67

166

42

122

17

78

66

164

41

120

16

76

65

163

40

118

15
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64

160

39

116

63

158

38

114

62

157

37

112

61

156

36

111

60

153

35

109

59

152

34

108

58

150

33

106

57

148

32

104

56

146

31

102

55

145

30

100

54

143

29

99

53

141

28

97

52

139

27

96

51

138

26

94

50

136

25

92

49

134

24

90

48

132

23

88
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Inleiding
Deze onderbouwing bevat uitleg en achtergrondinformatie bij de praktische handleiding Boston
BenoemTaak (BBT) 2011. Bij hoofdstukken en paragrafen die uitleg behoeven komen zaken aan bod
die niet in de praktische handleiding staan of wordt op de reeds beschreven informatie dieper
ingegaan. De hoofdstukken en paragrafen zijn identiek genummerd aan de hoofdstukken en
paragrafen in de praktische handleiding zodat de gezochte onderbouwing snel gevonden kan worden.
Gemaakte keuzes worden hier toegelicht en onderbouwd met literatuur.

4.

Afnameprocedure

4.3

Testmateriaal

Het opgavenboek met de afbeeldingen (picture book) van de Boston Naming Test (BNT) (Kaplan et
al., 1983) kan onder andere besteld worden op de volgende site:
http://www.proedinc.com/customer/ProductView.aspx?ID=2405 onder de naam „Boston Naming Test
– Second Edition, Stimulus Cards Picture Book‟.

4.7

Geluidsopname

In voorgaande handleidingen van de BBT wordt niets vermeld over het maken van een
geluidsopname. In de handleiding van de AAT wordt opgemerkt dat de onderzoeker van de volledige
subtest „Benoemen‟ een geluidsopname dient te maken. Voor een juiste beoordeling kan het nodig
zijn de opname later te beluisteren. Dan kunnen de reacties op het formulier worden meegeschreven
en vervolgens gescoord worden (Graetz et al., 1992). Omdat het scoringssysteem van de BBT is
gebaseerd op dat van de AAT wordt aangeraden bij de BBT ook een volledige geluidsopname te
maken.

4.8

Reactietijd

Inleiding
In eerdere handleidingen van de BBT wordt een „lange reactietijd‟ niet gedefinieerd. In de handleiding
van Van Loon-Vervoorn (2005) wordt ook niet beschreven wat de „maximale reactietijd‟ bij de afname
van de BBT is. Zij vermelden enkel dat „lang aarzelen‟ (score 2.1) in de controlegroep van 100
gezonde personen niet van toepassing was. Van deze gezonde proefpersonen werd altijd een
respons verwacht binnen de 20 seconden. De vraag is daarom of een geschikte „lange reactietijd‟ voor
afname van de BBT kan worden gevonden. Hiervoor is de BBT vergeleken met onderstaande testen
en is een kleinschalig onderzoek onder 18 gezonde proefpersonen uitgevoerd.

Boston Naming Test
Bij de BNT is de maximale reactietijd 20 seconden (Kaplan et al., 2001). Wanneer de patiënt binnen
deze tijd zegt dat hij/zij het antwoord niet weet, mag vóór het verstrijken van 20 seconden worden
afgebroken en worden doorgegaan naar het volgende item (Kaplan et al., 2001). Omdat de BNT een
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goed/fout test is, in tegenstelling tot de BBT waarbij als score een 3, 2, 1 of 0 gegeven kan worden,
wordt in de BNT alleen een punt toegekend wanneer de patiënt een juist antwoord geeft binnen deze
20 seconden. Het lijkt niet logisch de 20 seconden van de BNT als „lang aarzelen‟ aan te houden bij
de BBT. Het verschil tussen de testen, wat betreft scoring, is dat na 20 seconden wachten bij de BBT
nog een goed antwoord gegeven kan worden waar nog punten aan toegewezen kunnen worden. Dit is
bij de BNT niet het geval (het antwoord is namelijk of goed of fout).

Akense Afasie Test
Als gekeken wordt naar de scoringsprocedure van de AAT wordt een score 2.1 voor „lang aarzelen‟
gegeven zonder dat een vaste tijd hiervoor is beschreven. Bij de afname-instructies van de AAT bij
subtest „Benoemen‟ staat als afbreekcriterium beschreven dat als geen reactie wordt gegeven door de
patiënt, de onderzoeker na ongeveer een halve minuut naar de volgende opdracht gaat (Graetz et al.,
1992). Deze 30 seconden is als „maximale reactietijd‟ overgenomen in de handleiding van de BBT
2011.

Comprehensive Aphasia Test
Binnenkort komt in Nederland een bewerking van de Engelse Comprehensive Aphasia Test (CAT) uit,
de CAT-NL. De test is bedoeld voor eerste diagnostiek bij afasie en onderzoekt verschillende
cognitieve en linguistische domeinen. Ten tijde van het schrijven van deze handleiding is enkel het
pilot-onderzoek afgerond en is de definitieve testconstructie is voltooid. Het normeringsonderzoek bij
gezonde en afatische personen start in 2011 (Pearson, 2011). De Engelse versie van de test bestaat
uit drie delen: een screening van cognitieve vaardigheden, een testbatterij voor taalvaardigheden en
een vragenlijst over functionele beperkingen en mogelijkheden (Bruce & Edmundson, 2010). De
eerste twee onderdelen bestaan uit een aantal subtests die worden gescoord op een 3-puntsschaal.
Voor een juist antwoord krijgt de patiënt een score 2, voor een juist antwoord na zelfverbetering of een
vertraagde reactietijd van meer van 5 seconden een score 1 en voor een onjuist antwoord een score
0. De scores kunnen worden omgezet in T-scores, waardoor de prestaties van de patiënt op de
verschillende subtests kunnen worden vergeleken (Bruce & Edmundson, 2010). De definitie van een
„lange reactietijd‟ die in de Engelstalige CAT wordt gegeven is 5 seconden of langer. Welke „lange
reactietijd‟ in de Nederlandse versie wordt gehanteerd, is nog niet bekend. De „lange reactietijd‟ van 5
seconden op de Engelstalige CAT zou een indicatie kunnen geven voor een geschikte „lange
reactietijd‟ voor de BBT. Deze „lange reactietijd‟ kan echter niet klakkeloos over worden genomen. De
BBT heeft als doel lichte woordvindingsproblemen vast te stellen. Om lichte woordvindingsproblemen
op te kunnen sporen worden in de BBT begrippen gebruikt die relatief moeilijk te benoemen zijn. De
CAT-NL is net als de AAT een testbatterij die wordt gebruikt voor algemene afasiediagnostiek, waarbij
meerdere aspecten van de taalvaardigheid van de patiënt worden onderzocht. De items van de
subtest „Benoemen van objecten‟ van de CAT-NL zijn mede daarom waarschijnlijk makkelijker te
benoemen dan de items van de BBT. Daarnaast is de „lange reactietijd‟ van de CAT onderzocht en
vastgesteld bij de Engelstalige populatie en kan de „lange reactietijd‟ van de Nederlandstalige
populatie hiervan verschillen.
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Onderzoek naar reactietijd
In geen van bovenstaande testen is een geschikte maat voor „lange reactietijd‟ bij afname van de BBT
gevonden. Om een geschikte grens voor een „lange reactietijd‟ op de BBT te benaderen, heeft een
kleinschalig onderzoek naar reactietijd plaatsgevonden bij 20 gezonde Nederlandse volwassenen (zie
hoofdstuk 5.4). Dit om vast te kunnen stellen of de reactietijd van 5 seconden die bij de CAT
aangehouden wordt, ook geschikt zou kunnen zijn om bij de handleiding BBT 2011 toe te passen.
Het doel van dit onderzoek was het vinden van de normale reactietijd die gezonde volwassenen nodig
hebben om tot een juiste doeluiting te komen. Zo kon een besluit worden genomen over welke
reactietijd als afwijkend wordt beoordeeld. Deze zal dan worden gedefinieerd als de grens voor „lange
reactietijd‟.

Methode
Voor dit onderzoek is de BBT afgenomen bij 23 gezonde volwassen proefpersonen. De proefpersonen
voldeden aan de in- en exclusiecriteria van de BBT handleiding 2011 en de uitingen werden volgens
deze handleiding gescoord. Nadat alle scores gecorrigeerd werden voor leeftijd en opleidingsniveau,
vielen 5 proefpersonen af omdat deze allen een totaalscore onder de 150 punten behaalden. Deze 5
proefpersonen vielen door hun lage score onder het 5e percentiel van gezonde volwassenen en
konden om deze reden niet worden geïncludeerd in het onderzoek. Van de overige 18 gezonde
proefpersonen is de reactietijd van elke juiste uiting onderzocht. Zodra de doeluiting namelijk níet
goed is, is de score 2.1 niet meer van toepassing. Bij iedere proefpersoon is een geluidsopname
gemaakt. Door deze geluidsopname terug te luisteren en elke reactietijd te meten met een stopwatch,
kon de reactietijd worden bepaald. Het meten van de reactietijd gebeurde vanaf het omslaan van de
bladzijde van het opgavenboekje tot het moment dat de proefpersoon begon met het uitspreken van
de doeluiting. Van alle 18 proefpersonen werd bekeken welke juiste uiting de meeste tijd vergde. Van
deze 18 (langste) tijden is het gemiddelde uitgerekend. Door bij dit gemiddelde twee
standaarddeviaties op te tellen is de uiteindelijke „lange reactietijd‟ berekend.
De proefpersonen hadden een leeftijd tussen de 50 en 85 jaar. De bovengrens is vastgesteld op 85
jaar omdat dit de hoogste leeftijd is waarbij de totaalscore van de BBT nog kan worden gecorrigeerd.
De persoon met de hoogste leeftijd die is geïncludeerd in dit onderzoek was 81 jaar, de jongste
proefpersoon was 50 jaar.

Resultaten
Zoals bij „methode‟ is beschreven, is de reactietijd gemeten met een stopwatch vanaf het moment van
het omdraaien van de pagina tot het moment waarop de proefpersoon begon met het uiten van het
juiste doelwoord. De gemiddelde langste reactietijden zijn weergegeven in de tabel „reactietijden
proefpersonen‟. Ook zijn de leeftijd en het geslacht van de proefpersonen opgenomen in de tabel. Van
de 18 proefpersonen was de gemiddelde „langste reactietijd‟ 4.56 seconden. Om de „lange reactietijd‟
die in de handleiding BBT 2011 gehanteerd zal worden te bepalen, is twee maal de standaard deviatie
(2.45 seconden) opgeteld bij de gemiddelde „langste reactietijd‟. Dit komt uit op een „lange reactietijd‟
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van 9.47 seconden. Gezien de kleine groep van 18 proefpersonen, de grote spreiding en de hierdoor
grote standaarddeviatie is ervoor gekozen dit af te ronden naar 10 seconden.
Tabel 1: ‘reactietijden proefpersonen’
pp

Geslacht

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Gem.
pp =
Gem. =
M=
V=

Leeftijd

M
69
V
79
M
60
V
81
V
53
M
79
M
53
M
57
V
67
V
77
M
78
V
79
V
50
M
75
V
76
M
74
M
71
M
77
8 V
69.7
10 M
proefpersoon
gemiddelde
man
vrouw

Opleidingsniveau
4
3
2
3
4
3
6
6
1
3
5
3
4
3
3
3
5
4
3.6

‘Langste reactietijd’
3
5
4
5
6
8
4
4
2
4
2
12
3
4
3
5
3
7
4.56

Conclusie
Eerder in dit hoofdstuk is de CAT besproken waarbij een „lange reactietijd‟ van 5 seconden wordt
aangehouden. Door het kleinschalige onderzoek naar reactietijd bij de BBT bij 18 gezonde
proefpersonen, kan worden vastgesteld dat deze „lange reactietijd‟ (van 5 seconden bij de CAT) een
te korte tijd is. Dit was te verwachten, aangezien bij de CAT waarschijnlijk gebruik wordt gemaakt van
hoogfrequentere en eerder aangeleerde woorden. Besloten is dat in de handleiding van de BBT 2011
de grens voor „lange reactietijd‟ wordt gesteld vanaf 10 seconden. Wanneer een reactietijd van een
goede doeluiting boven de 10 seconden komt kan dit worden gezien als „lange reactietijd‟ en dus
gescoord worden als een 2.1.
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6.

Interpretatie en evaluatie

6.2

Aantal punten op de BBT

Van de originele 60 items van de Boston Naming Test (BNT) (Kaplan et al. 1983) wordt het item
„plantenrek‟ niet meegenomen in de scoring van de Boston BenoemTaak (BBT). In het onderzoek van
Heesbeen (2001) staat beschreven waarom één item verwijderd is uit de BBT: “Van de 60 items van
de BBT is er op grond van de normering bij volwassenen één weggelaten, namelijk „plantenrek‟
(„trellis‟). Reden hiervoor was dat de dominante benoeming „plantenrek‟ een lage benoemfrequentie
heeft in de normen (16 van de 100) en dat de tweede benoeming („klimrek‟, 9 van de 100) onjuist is”.
Voor de complete test (de resterende 59 items) komt

de maximale score nu uit op 177. De

gemiddelde score van de BBT is 164 met een standaarddeviatie van 10.8 (Heesbeen, 2001).

6.3

Frequentie-effect

De woorden van respectievelijk pagina‟s 1, 2 en 3 van het scoreformulier komen steeds minder vaak
in de Nederlandse schrijftaal voor. Aan de hand van de lijst met schrijftaalfrequenties uit Van LoonVervoorn (2005) is de gemiddelde frequentie van de items per pagina uitgerekend:
Gemiddelde frequentie 1e pagina (20 items): 156.35
Gemiddelde frequentie 2e pagina (20 items): 11.3
Gemiddelde frequentie 3e pagina (19 items): 2.1
Bij de BNT (Kaplan et al., 1983) is sprake van een frequentie-effect. Voor de BBT is dit niet bewezen.
Om ervoor te zorgen dat met behulp van de BBT een meetbaar frequentie-effect bij de patiënt
vastgesteld kan worden moet hier verder onderzoek naar worden gedaan.

6.4

Hertesten: het meten van significante vooruitgang

In de eerdere handleiding van de BBT (Van Loon-Vervoorn, 2005) staat niet specifiek beschreven
wanneer mag worden hertest. Op verschillende plaatsen in deze handleiding staat wel dat de
verschillende groepen (linkszijdig hersenletsel zonder afasie, rechtszijdig hersenletsel zonder afasie
en afatici) na drie maanden hertest werden. Ook in het onderzoek van Heesbeen (2001) van de BBT
wordt gesproken over een tweetal metingen met een interval van drie maanden. Hieruit kan worden
geconcludeerd dat de BBT na drie maanden hertest kan worden om aan te kunnen tonen of er sprake
is van een significante vooruitgang. Om vooruitgang van patiënten te meten is 1.65 maal de
standaarddeviatie (SD) van de gezonde controlegroep aangehouden als kritische waarde voor
vooruitgang (Van Loon-Vervoorn, 2005). De kritische waarde is het aantal punten dat behaald moet
worden om een significant verschil aan te tonen. De kritische waarde voor het bepalen van
significante vooruitgang op de BBT is vastgesteld op 18 punten (Van Loon-Vervoorn, 2005).
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7.

Verkorte BBT (BBTK) en Verbale BBT (VBBT)

7.1

Verkorte Boston BenoemTaak (BBTK)

In 2005 is door Van Loon-Vervoorn de Verkorte Benoemtaak (BBTK) toegevoegd aan de handleiding
van de BBT. Deze bestaat uit 29 items. Op basis van een Mokken-Analyse (Deelman, 1987) is de test
met 60 items teruggebracht naar 29 items (Van Loon-Vervoorn & Van der Velden, 2006). De
maximale score is 87 punten. De omrekentabel is gebaseerd op de volgende formule: BBT = 1.37 *
BBTK + 56 (Van Loon-Vervoorn & Van der Velden, 2006). De benodigde afbeeldingen voor deze test
worden op het scoreformulier genoemd. De afbeeldingen zijn afkomstig uit het opgavenboek van de
BNT.

7.2

Verbale Boston BenoemTaak (VBBT)

De Verbale Boston Benoemtaak (VBBT) is in 2005 door Van Loon-Vervoorn toegevoegd aan de
handleiding van de BBT en is gebaseerd op de BBT. De correlatie tussen de score op de VBBT en die
op de BBT is 0.93 (Van Loon-Vervoorn & Van der Velden, 2006). Van Loon-Vervoorn & Van der
Velden hebben een omrekentabel ontwikkeld waardoor de score van de VBBT omgezet kan worden
naar een BBT score. Hierbij is de maximale score 72 punten. De omrekentabel is gebaseerd op de
volgende formule: BBT = 1.75 x VBT + 48.
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Bijlage 3.

Classificatie en correctietabellen

Tabel 3
Voor de Boston BenoemTaak (BBT) is een grote diversiteit aan normgegevens beschikbaar voor
verschillende groepen: gezonde volwassenen en „overige‟ normgroepen (hersenbeschadigde
personen zonder afasie (difuus en focaal) en afatici na 3 en 6 maanden (Van Loon Vervoorn, 2005)).
In de voorgaande handleidingen (Van Loon-Vervoorn et al., 1994; 1995; 1996; 2005) staan de
normgegevens per normgroep met bijbehorende percentielscores weergegeven. Deze normgegevens
zijn vastgesteld op basis van 100 gezonde volwassenen, in de leeftijdscategorie van 19 tot 73 jaar.
Deze gegevens zijn met behulp van het onderzoek van Heesbeen (2001) te corrigeren voor opleiding
en leeftijd en zijn gebaseerd op 471 gezonde personen in de leeftijd van 13 tot 85 jaar. In het artikel
van Schoonk-Lammers (2004) zijn normgegevens van hersenbeschadigde personen gepubliceerd,
welke gecorrigeerd zijn voor leeftijd en opleiding.

Normgegevens BBT 2011
In de handleiding BBT 2011 is gekozen om alleen normgegevens van gezonde proefpersonen op te
nemen. Hiervoor is gekozen omdat de normgegevens van de „overige‟ normgroepen niet relevant
worden geacht voor de praktijk om de volgende redenen:

Een logopedist neemt een woordvindingstest af wanneer zij de aanwezigheid, ernst en/of soort
woordvindingsproblemen wil vaststellen. Behandeling van woordvindingsproblemen door een
logopedist

is

alleen

nodig

wanneer

woordvindingsproblemen

zijn

vastgesteld.

Woordvindingsproblemen kunnen worden gediagnosticeerd wanneer een afwijkende score wordt
behaald ten opzichte van gezonde proefpersonen. Een score van minder dan 150 punten (ofwel een
score onder het vijfde percentiel) is afwijkend en resulteert in de diagnose „woordvindingsproblemen‟.
Deze conclusie kan niet getrokken worden door de vergelijking van de behaalde score met de
gegevens van de overige normgroepen/score.

In de praktijk is het soms onbekend welke stoornis de betreffende patiënt heeft en is niet duidelijk met
welke overige normgroep de behaalde score moet worden vergeleken. Indien wel bekend is welke
stoornis de patiënt heeft, kan nog geen conclusie uit de specifieke normgegevens per groep worden
getrokken. Wanneer bijvoorbeeld een rechter hemisfeerpatiënt zonder afasie „gemiddeld‟ ten opzichte
van zijn eigen normgroep scoort, zal hieruit geen relevante informatie voor toekomstige logopedische
behandeling voortkomen.

Bovendien kan de BBT niet gebruikt worden als diagnostisch instrument voor iets anders dan
woordvindingsproblemen. Wanneer een patiënt een score behaalt die „gemiddeld‟ is voor een
bepaalde normgroep, wil dit nog niet zeggen dat de patiënt tot deze normgroep behoort.
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Normgegevens van overige groepen kunnen wel interessant zijn voor wetenschappelijk onderzoek of
wanneer de BBT gebruikt wordt in andere situaties dan de logopedische setting.

Bijlage 4.

Scoringsvoorbeelden

In de lijst met scoringsvoorbeelden zijn de reacties van 100 gezonde proefpersonen. Daarnaast zijn
uitingen van kinderen en patiënten in de lijst opgenomen. Bij elke reactie is de code van de scoring
volgens het scoringssysteem in hoofdstuk 5 vermeld. De lijst met scoringsvoorbeelden is
overgenomen uit de handleiding van de Boston BenoemTaak (BBT) van Van Loon-Vervoorn uit 2005.
Hier werd deze lijst „benoemingshiërarchieën‟ genoemd. Sommige reacties per item bleken echter
dubbel (bij twee scores uit de benoemingshiërarchie, bijvoorbeeld 0.7 en 1.7) te zijn ingedeeld. Deze
reacties zijn blijven staan zoals in de oorspronkelijke lijst, maar hierbij wordt aangegeven wat de beste
score is en waarom.

In de handleiding van de BBT van Van Loon-Vervoorn & Stumpel uit 1995 worden bij de antwoorden
apart woordassociaties en omschrijvingen opgenomen. Wanneer een woord door meer dan zeven van
de tien proefpersonen aan de hand van een bepaalde omschrijving goed werd geraden, werd aan
deze omschrijving een score 2 toegekend. In de handleiding van de BBT uit 1996 en latere versies
zijn de woordassociaties en omschrijvingen niet meer apart opgenomen, maar zijn deze direct
verwerkt in de scoringsvoorbeelden.

In de scoringsvoorbeelden zijn sommige woorden gescheiden met een komma, andere met
een: „|‟. Woorden gescheiden door een komma geven behoren tot een enkele uiting van één
proefpersoon (bv. „dartpijl, speer‟ bij dartpijltje). Een „|‟ maakt duidelijk wanneer er een nieuwe uiting
van een andere proefpersoon wordt weergegeven.

77

Literatuur
-

Bruce, C., Edmundson, A. (2010). Letting the CAT out of the bag: A review of the
Comprehensive Aphasia Test. Commentary on Howard, Swinburn, and Porter, ‘‘Putting the
CAT out: What the Comprehensive Aphasia Test has to offer’’ Aphasiology, 24 (1), 79–93

-

Deelman, B.G., Koning-Haanstra, M., Liebrand, W.B.G., Burg, W. v.d. (1987) SAN-test, een
afasietest voor auditief taalbegrip en mondeling taalgebruik. Lisse: Swets & Zeitlinger..

-

Graetz, P., De Bleser, R., Willmes, K. (1992). Akense Afasietest, Nederlandse versie. Lisse:
Swets & Zeitlinger.

-

Heesbeen, I.M.E. (2001). Diagnostiek en herstelmeting van taalproblemen na niet-aangeboren
hersenletsel. Veenendaal: Universal Press

-

Kaplan, E., Goodglass, E.H., Weintraub, S. (2001) The Boston Naming Test, Lippincott,
Williams and Wilkins, Philadelphia, PA

-

Loon – Vervoorn, W.A., van, Stumpel, H.J., Vries, L.A. de. (1994) De Boston
BenoemingsTaak – Een test voor woordvinding bij afasie, Utrecht.

-

Loon – Vervoorn, W.A., van, Stumpel, H.J. (1995) De Boston BenoemingsTaak – Een test
e

voor woordvinding bij afasie, 2 herziene druk, Utrecht.
-

Loon – Vervoorn, W.A., van. (1996) De Boston BenoemingsTaak – Een test voor
e

woordvinding bij afasie, 3 herziene druk, Utrecht.
-

Loon – Vervoorn, W.A. van. (2005). De Boston BenoemingsTaak – Een test voor
e

woordvinding bij afasie, 4 herziene druk, Utrecht.
-

Schoonk-Lammers, M.J., Heesbeen, I.M.E., Loon-Vervoorn, W.A., van (2004) Uitbreiding
normering van de Boston BenoemingsTest. De invloed van sekse, leeftijd en opleiding op de
benoemvaardigheid bij personen met niet-aangeboren hersenletsel. Logopedie en Foniatrie,
11, 752-760

78

Literatuuronderzoek naar
woordvinding in Nederland
Ter ondersteuning bij het ontwikkelen van de
handleiding van de Boston BenoemTaak 2011
E.K. Roomer
S. Brok
A.C. Hoogerwerf
D.E. Linn

Juli 2011
Hogeschool Utrecht
Logopedie
79

Inhoudsopgave Literatuuronderzoek naar woordvinding in Nederland

1.

Inleiding

pag. 81

2.

Woordvinding in Nederland

pag. 82

2.1

Inleiding

pag. 82

2.2

Woordvinding: het taalverwerkingsmodel

pag. 82

2.3

Woordvindingsproblemen bij afasie

pag. 84

2.4

Woordvinding bij gezonde volwassenen

pag. 86

2.5

Het doel van woordvindingsonderzoek

pag. 86

2.6

Conclusie

pag. 87

3.

4.

Verschillende woordvindingstesten in Nederland

pag. 88

3.1

Inleiding

pag. 88

3.2

Confrontatie benoemtaken

pag. 88

3.3

Verbale vlotheidstaken

pag. 92

3.4

Verbale Boston BenoemTaak (VBBT)

pag. 93

3.1

Conclusie

pag. 94

Nederlandse richtlijnen met betrekking tot woordvindingsproblematiek

pag. 96

4.1

Inleiding

pag. 96

4.2

Gevonden Nederlandse richtlijnen met betrekking tot

4.3

5.

6.

woordvindingsproblematiek

pag. 96

Conclusie

pag. 96

De oorsprong en ontwikkeling van de BNT

pag. 97

5.1

Inleiding

pag. 97

5.2

Oorsprong BNT

pag. 97

5.3

Afnameprocedure en scoring

pag. 98

5.4

Normen en variabelen (leeftijd, educatie, geslacht)

pag. 98

5.5

Problemen met scoring en afnameprocedure

pag. 99

5.6

De verschillen tussen de BNT en de BBT

pag. 100

5.7

Conclusie

pag. 101

Literatuurlijst

pag. 102

80

1.

Inleiding

Om de handleiding van de Boston BenoemTaak 2011 (BBT 2011) te kunnen ontwikkelen is een
literatuuronderzoek

uitgevoerd

naar

de

aanwezige

kennis

op

het

gebied

van

woordvindingsproblematiek in Nederland. Hierbij is specifiek gekeken naar de rol die de BBT hierin
speelt. Dit literatuuronderzoek is gedaan met het doel achtergrondinformatie voor het ontwikkelen van
de handleiding van de BBT 2011 te verkrijgen. In dit literatuuronderzoek naar woordvinding in
Nederland wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

Woordvinding in Nederland:
In

dit

hoofdstuk

wordt

een

omschrijving

gegeven

van

de

begrippen

woordvinding

en

woordvindingsproblematiek. Daarnaast wordt ingegaan op het belang van het meten van woordvindingsproblemen in de logopedie.
Verschillende woordvindingstesten in Nederland:
In dit hoofdstuk wordt een compleet en duidelijk overzicht gegeven van de verschillende
woordvindingstesten in Nederland. Dit hoofdstuk bevat tevens een overzicht van de verschillende
Nederlandse

normgegevens

per

test

voor

gezonde

volwassenen

binnen

de

woordvindingsproblematiek.
Nederlandse richtlijnen met betrekking tot woordvindingsproblematiek
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke Nederlandse richtlijnen er zijn met betrekking tot
woordvinding.
De oorsprong en ontwikkeling van de BNT:
Dit hoofdstuk bevat een omschrijving van de Engelstalige Boston Naming Test met daarbij de
verschillen tussen deze test en de Nederlandstalige BBT.
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2.

Woordvinding in Nederland

2.1

Inleiding

In

dit

hoofdstuk

wordt

een

omschrijving

gegeven

van

de

begrippen

woordvinding

en

woordvindingsproblematiek. Daarnaast wordt ingegaan op woordvinding van gezonde volwassenen
en woordvindingsproblemen van afasiepatiënten. Het meten van stoornissen en beperkingen met
betrekking tot het gebruik van taal, zoals woordvindingsproblemen, speelt een steeds belangrijkere rol
(Heesbeen, 2001). Er bestaat een uitdrukkelijke behoefte binnen de logopedie (en de sector
revalidatie in het algemeen) om de taalproblemen van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel in
kaart te brengen (Heesbeen, 2001). Hoe men deze problemen in kaart probeert te brengen wordt
beschreven in hoofdstuk 3: „Verschillende woordvindingstesten in Nederland‟, maar eerst wordt
ingegaan op het belang van het meten van woordvindingsproblemen in de logopedie.

2.2

Woordvinding: het taalverwerkingsmodel

Het taalvermogen is een van onze meest complexe vermogens. Heesbeen (2001) zegt het volgende:
“voor het begrijpen, spreken, lezen en schrijven vormen diverse cognitieve vaardigheden een
voorwaarde, zoals de waarneming, een snelle informatieverwerking, het onthouden en opdiepen van
informatie en het aansturen van spieren”. Voor het beschrijven van de processen die nodig zijn voor
het begrijpen en produceren van taal worden tegenwoordig taalverwerkingsmodellen gebruikt.
Bastiaanse (2010) legde het woordvindingsproces uit met het taalverwerkingsmodel van Ellis & Young
(Ellis & Young,1988). Het model bestaat uit modulen en processen. Een module is een
opslagsysteem, zoals een lexicon waarin betekenissen worden opgeslagen (Paemeleire, 2005). Een
proces is het verwerken van informatie van de ene module en het doorgeven van informatie aan de
volgende module (Bastiaanse & Klitsch, 2003). Het taalverwerkingsmodel van Ellis & Young beschrijft
enkel de taalverwerking op woordniveau. Voor het beschrijven van de taalverwerking op zinsniveau is
een ander model nodig. Het literatuuronderzoek naar woordvinding is uitgevoerd ter ondersteuning
van de praktische handleiding van de Boston BenoemTaak (BBT) 2011. Aangezien de BBT een
benoemtaak is (waarbij in één woord een item moet worden benoemd) wordt verder niet ingegaan op
het taalverwerkingsmodel op zinsniveau.
Een belangrijk onderdeel van het

taalverwerkingsmodel met betrekking tot woordvinding is het

semantisch systeem. Bastiaanse (2010) beschreef het semantisch systeem als de module waar
woordbetekenissen zijn opgeslagen. Zij noemde de eenheden in het semantisch systeem „lemma‟s‟.
De lemma‟s zijn geordend naar betekenis (bv. „kat‟ en „hond‟ liggen dicht bij elkaar opgeslagen).
Paemeleire (2005) voegde hieraan toe dat het semantisch systeem geordend is volgens semantische
velden (bv. dieren, kleuren, voertuigen) die een hiërarchische structuur hebben. Een woordbetekenis
is opgebouwd uit een set eigenschappen die een woord deelt met andere concepten (bv. hond: oren
en staart). Daarnaast hebben sommige woorden eigenschappen die de betekenis van één bepaald
woord vastleggen (bv. „blaffen‟ bij hond:) (Visch-Brink, 1993). Omdat het semantische systeem een
centrale module is in het taalverwerkingsproces, zal een stoornis in het semantische systeem leiden
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tot semantische fouten in alle modaliteiten, dus ook in het produceren van gesproken taal (Bastiaanse,
2010).
De mate waarin een lemma in het semantische systeem geactiveerd moet worden, wordt bepaald
door de voorstelbaarheid van een lemma. Hoe meer voorstelbaar het begrip, hoe gemakkelijker het
lemma geactiveerd wordt in het semantische systeem (Bastiaanse, 2010). Wanneer iemand een
afbeelding of voorwerp moet benoemen, wordt een lemma geactiveerd in het semantisch systeem.
Voordat een woord wordt uitgesproken of geschreven, wordt bij het bedoelde begrip een woord uit het
Fonologisch Output Lexicon (FOL) gezocht (Paemeleire, 2005). In het FOL liggen alle gesproken
woordvormen opgeslagen (Bastiaanse, 2010). Om beter te kunnen begrijpen hoe dit in zijn werk gaat,
beschreef Bastiaanse (2010) het proces aan de hand van het volgende voorbeeld: wanneer iemand
een item van een „zaag‟ moet benoemen, wordt het lemma „zaag‟ geactiveerd in het semantische
systeem. Andere betekenisverwante lemma‟s (zoals „schaar‟ en „mes‟) worden gecoactiveerd. In een
gezond taalsysteem „wint‟ het lemma „zaag‟ en dooft de activatie van de andere lemma‟s uit. Het
lemma „zaag‟ activeert vervolgens de bijbehorende onderliggende woordvorm in het FOL.
Tegelijkertijd worden klankverwante woordvormen gecoactiveerd en treedt weer een systeem van
activatie en uitdoving op, waarbij als het goed is, de woordvorm „zaag‟ wint. Bij het oproepen van
onderliggende woordvormen in het FOL is er een sterk effect van frequentie: hoogfrequente woorden
worden makkelijker geactiveerd dan laagfrequente woorden. Dit geldt niet alleen voor afatici, maar bij
hen is het effect sterker dan bij gezonde personen. Als een onderliggende woordvorm uit het FOL is
geselecteerd, moet deze fonologisch gecodeerd worden in de module die foneembuffer wordt
genoemd. De fonemen worden geselecteerd en op de juiste positie ingevuld terwijl de fonologische
regels van een taal worden toegepast. Pas daarna kan het woord worden uitgesproken.
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Afbeelding 1: Het woordvindingsmodel van Ellis&Young

2.3

Woordvindingsproblemen bij afasie

Dharmaperwira-Prins & Maas (1998) benadrukten dat taal door afasie niet verdwenen, maar
ontoegankelijk geworden is. Men probeerde namelijk in de geschiedenis van afasietherapie en
onderzoek de verdwenen taal weer opnieuw aan te leren, zoals men een kind taal leert. Deze
methode had echter weinig succes. Onder bepaalde omstandigheden of met bepaalde hulpmiddelen
blijken de mogelijk schijnbaar verdwenen taalaspecten toch te realiseerbaar. Dharmarperwira-Prins &
Maas et al. (1998) concludeerden dat de patiënt hulp nodig heeft om het woord te vinden of het woord
weer toegankelijk te maken. Brown & McNeill (1966) beschreven dit als het „Tip-of-the-Tongue
Phenomenon‟. Het woord ligt „op het puntje van de tong‟. Het woord is wel bekend, maar men kan er
op dat moment niet opkomen.
Afatici maken verschillende fouten op woordniveau, die ook een verschillende onderliggende oorzaak
hebben. Dharmaperwira-Prins & Maas (1998) categoriseerden deze fouten als volgt: als een woord
vervangen wordt door een ander woord, spreekt men van een verbale parafasie. Is er daarbij een
betekenisrelatie met het doelwoord, dan is het een semantische parafasie. Fouten op klankniveau
worden fonematische of literale parafasieën genoemd.

84

Woordvindingsproblemen in het kader van een afatisch syndroom worden „anomie‟ genoemd
(Paemeleire, 2005). Dit is een probleem dat veel afasiepatiënten hebben (Dharmaperwira-Prins &
Maas, 1998). Het is tegenwoordig duidelijk dat niet aan alle woordvindingsproblemen dezelfde
stoornis ten grondslag ligt en dat er dus verschillende woordvindingsstoornissen zijn. Volgens
Orgassa (2003) onderscheidde Benson (1978) de volgende vormen van woordvindingsproblemen. Elk
van deze woordvindingsproblemen kan worden teruggeleid naar het taalverwerkingsmodel van Ellis &
Young.

Woordproductie anomia
De afaticus kent het woord maar kan er niet opkomen. Minimale fonologische cues helpen. Soms kan
de afaticus een beginklank(en) geven. De fonologische codering die in de foneembuffer plaats van het
taalverwerkingsmodel plaatsvindt verloopt bij woordproductie anomia niet vlekkeloos, waardoor de
afaticus de juiste fonemen niet vindt en niet tot articulatie kan komen.

Woordselectie anomia
De afaticus is niet in staat om het woord uit het interne lexicon te selecteren. Cueing van de
beginklank helpt niet; semantische cues kunnen echter wel helpen. De herkenning van het woord is er
wel. De afaticus kan het voorwerp of het gebruik ervan beschrijven, herkent het wanneer het wordt
aangeboden en kan het woord uit een aantal woorden kiezen. Het probleem zit in dit geval in het FOL
van het taalverwerkingsmodel. In het semantisch systeem zijn de kenmerken van de betekenis (slurf,
grijs, groot, kleine staart) goed opgeslagen, alleen de juiste bijbehorende woordvorm (olifant) wordt
niet gevonden in het FOL.

Volgens Dharmaperwira-Prins & Maas (1998) beschrijft Benson (1978) tevens de volgende vormen
van woordvindingsstoornissen:

Semantische anomia
De patiënt kent het woord niet meer. Cueing helpt daarom niet. De afaticus herkent het woord niet
wanneer het hem schriftelijk of mondeling wordt aangeboden. De patiënt kan wel vaak uit de context
afleiden wat een bepaald woord betekent. De semantische eigenschappen die het woord specificeren
(slurf, grijs, groot, staart) kunnen niet meer worden geactiveerd in het semantisch systeem van het
taalverwerkingsmodel, waardoor de afaticus niet meer weet wat een woord (olifant) betekent.

Categorie-specifieke anomia
Slechts namen behorende tot een bepaalde categorie (meestal kleuren) kunnen niet worden
genoemd. Wel kan de patiënt antwoord geven opvragen als: welke kleur heeft een citroen? Dit
probleem is een onderdeel van alexie, waarbij de visuele tak van het taalverwerkingssysteem
gestoord is.
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Modaliteits-specifieke anomia
Het betreft hier een visuele agnosie: een voorwerp of afbeelding wordt visueel niet herkend en kan
daarom niet worden benoemd. Het probleem ontstaat in het semantisch systeem. De eigenschappen
van een voorwerp of afbeelding worden door het semantisch systeem niet herkend, waardoor er geen
woordvorm in het FOL kan worden geselecteerd. Het kan ook om een tactiele agnosie gaan, waarbij
het voorwerp op de tast alleen niet herkend en benoemd kan worden.

2.4

Woordvinding bij gezonde volwassenen

Diverse onderzoekers hebben geprobeerd om een duidelijk verband te vinden tussen leeftijd, geslacht
en educatie van gezonde volwassenen en woordvinding. In sommige studies werd aangetoond dat
deze variabelen van invloed zijn op de woordvinding, in andere studies niet. Volgens Ellis & Hodgson
(1998) is dit omdat er zoveel andere factoren zijn die een rol spelen en bovendien weer onderling
verband met elkaar houden. Onder andere de leeftijd waarop men een bepaald woord leert, speelt
een rol, net als de frequentie, de woordlengte en hoe bekend iemand is met een woord. Deze factoren
houden onderling verband met elkaar in de zin dat langere woorden minder vaak voorkomen en dat
kortere woorden eerder geleerd worden in de taalontwikkeling. In meerdere studies is een duidelijk
verband aangetoond tussen de score op de Boston Naming Test (BNT) en respectievelijk leeftijd,
geslacht en educatie. In hoofdstuk 5: De oorsprong en ontwikkeling van de BNT wordt hier verder op
ingegaan.

2.5

Het doel van woordvindingsonderzoek

Dharmaperwira-Prins & Maas (1998) geeft aan dat het nodig is te weten welke taalaspecten gestoord
zijn en welke taal- en communicatieve aspecten bewaard zijn gebleven bij de patiënt. De logopedist
weet op deze manier wat nodig is om voorlichting en begeleiding te geven aan patiënten met
woordvindingsproblemen en omgeving en wat nodig is om gerichte therapie te geven aan de patiënt.
Er moet dus onderzoek gedaan worden naar de taalstoornis, de communicatiemogelijkheden en de
functionele communicatie. Door middel van een woordvindingstest is de logopedist in staat om te
bepalen of er woordvindingsproblemen zijn en geeft de logopedist een idee over hoe de patiënt moet
worden behandeld. Aan de hand van het soort fouten dat de patiënt maakt, kan de logopedist bepalen
welk aspect van de taal gestoord is en welke strategieën het beste gebruikt kunnen worden om de
communicatie van de patiënt te verbeteren. Daarnaast kan de logopedist door middel van een
objectief onderzoeksinstrument bepalen of de behandeling effect heeft gehad (Heesbeen, 2001).
In de eerste fase van de afasie is het belangrijk om een onderzoek te kiezen dat snel en makkelijk af
te nemen is en gegevens oplevert over de stoornis en over de communicatiemogelijkheden. De
belastbaarheid van de patiënt is in deze fase is namelijk vaak niet groot (Dharmaperwira-Prins &
Maas, 1998). Bij een lichte afasie is het met de subtest „Benoemen‟ van de AAT niet altijd mogelijk
woordvindingsstoornissen te ontdekken (Van Loon-Vervoorn, 2005). Er bestaan echter enkele
aanvullende onderzoeken om (lichte) woordvindingsproblemen op te sporen. De enige hiervan welke
genormeerd is voor Nederlandse volwassenen is de BBT, in 1994 ontwikkeld door Van Loon-Vervoorn
et al. De BBT kan woordvindingsproblemen onderzoeken bij Nederlandse kinderen en volwassen (13-
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85 jaar) die woordvindingsproblemen ervaren (Van Loon-Vervoorn & van der Velden, 2006) en bevat
relatief moeilijkere woorden dan de subtest „Benoemen‟ van de AAT. De test bestaat uit 60
lijntekeningen. De patiënt moet in één woord aangeven wat er op de tekeningen staat. De tekeningen
zijn dezelfde als die van de Amerikaanse Boston Naming Test (BNT), het scoringssysteem is
gebaseerd op het scoringssysteem van de AAT.

2.6

Conclusie

Door middel van het taalverwerkingsmodel van Ellis & Young (1988) kan het woordvindingsproces
worden beschreven. De modules van dit model die voor woordvinding van belang zijn, worden het
semantisch systeem, het FOL en de foneembuffer genoemd. In het semantisch systeem liggen alle
woordbetekenissen (lemma‟s) opgeslagen. Hoe hoger de voorstelbaarheid van het lemma, hoe
gemakkelijker het lemma kan worden geactiveerd in het semantisch systeem. Een stoornis in het
semantisch systeem leidt tot stoornissen in alle taalmodaliteiten. Afatici kunnen verschillende fouten
maken op woordniveau, die parafasieën worden genoemd. Veel afatici hebben last van
woordvindingsproblemen.

Benson

(1978)

onderscheidt

verschillende

vormen

van

woordvindingsproblemen.
Voor de logopedist is het belangrijk te weten of de patiënt woordvindingsproblemen heeft, hoe deze
zijn ontstaan en in welke mate deze zich voordoen, om zo te bepalen hoe de patiënt moet worden
behandeld. Tevens kan een woordvindingstest als evaluatie-instrument worden gebruikt om de
vooruitgang van de patiënt op het gebied van woordvinding te meten. De AAT is een algemene test
die men afneemt om afasie te kunnen diagnosticeren. De subtaak „Benoemen‟ van de AAT maakt
(lichtere) woordvindingsproblemen echter niet altijd zichtbaar. Hiervoor kan de BBT worden gebruikt.
De 60 items in deze test zijn moeilijker te benoemen en zijn daarom geschikter om lichte
woordvindingsproblemen op te sporen. Andere testen voor woordvinding worden beschreven in
hoofdstuk 3: Verschillende woordvindingstesten in Nederland.
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3.

Verschillende woordvindingstesten in Nederland

3.1

Inleiding

Om de diagnose „woordvindingsproblemen‟ te kunnen stellen wordt in Nederland gebruik gemaakt van
verschillende woordvindingstesten. Deze testen zijn onderling verschillend maar hebben allen als doel
de woordvinding te onderzoeken. Door het verschil tussen de testen kan de diagnosestelling bij iedere
test anders gedaan worden. Dit is mogelijk van invloed op het verloop van de toekomstige
behandeling. Sommige van deze testen zijn onderdeel van een afasietestbatterij en andere zijn op
zichzelf staand. Om een compleet en duidelijk overzicht te krijgen van de verschillende
woordvindingstesten in Nederland, staan deze in dit hoofdstuk beschreven. Wanneer een testbatterij
een onderdeel „woordvinding‟ bevat wordt dit onderdeel beschreven en niet de gehele test.

De normgegevens voor gezonde volwassenen (18 tot 94 jaar) zijn bij elke test en elk testonderdeel
kort weergegeven. Met deze normgegevens kunnen de prestaties van een individu worden vergeleken
met de prestaties van gezonde volwassenen. Hierdoor kan worden geconcludeerd of er sprake is van
woordvindingsproblemen. Aan de hand van de verzamelde informatie wordt gekeken of de Boston
BenoemTaak (BBT) qua normgegevens (voor gezonde volwassenen) iets toevoegt vergeleken met
andere Nederlandse testen of testonderdelen met betrekking tot woordvindingsproblemen. Vervolgens
wordt besproken wat de toevoegende waarde van de BBT is vergeleken met de andere testen.

In het artikel van Paemeleire (2005) wordt een viertal taken onderscheiden met betrekking tot de
woordvinding. Dit zijn benoemtaken en vlotheidstaken.
1. Het benoemen van visueel aangeboden materiaal (confrontatie benoemtaken)
2. Het opnoemen van woorden in één categorie (verbale vlotheidstaken)
3. Het vinden van woorden op basis van een omschrijving.
4. Het aanvullen van zinnen met een woord.
In dit hoofdstuk worden alleen de benoem- en vlotheidstaken besproken. Daarnaast wordt de Verbale
BenoemTaak (VBBT) toegelicht. Dit is een taak die valt onder „het vinden van woorden op basis van
een omschrijving‟. Deze test wordt genoemd omdat hij is gebaseerd op de BBT.

3.2

Confrontatie benoemtaken

Volgens Paemeleire (2005) bestaat een confrontatie benoemtaak uit het benoemen van visueel
materiaal zoals foto‟s, lijntekeningen of concrete voorwerpen. De voordelen zijn dat het doelwoord op
deze manier onder controle wordt gehouden en dat de linguïstische variabelen kunnen worden
gevarieerd . Een groot nadeel is dat bij al deze testen geen informatie verkregen wordt over hoe de
woordvindingsproblemen zich manifesteren in het spontaan spreken. Daarnaast kunnen visuele
perceptiestoornissen de resultaten negatief beïnvloeden. Er bestaat wel een testonderdeel waarbij het
spontane spreken wordt bekeken: de Akense Afasie Test (AAT), onderdeel „Spontane Taal‟. Bij dit
onderdeel kan o.a. worden aangegeven of er problemen zijn in de woordvinding. Dit testonderdeel
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wordt niet besproken omdat het geen confrontatie-benoemtaak is. Wel is dit testonderdeel van belang
omdat het de enige is die de woordvinding in de spontane taal in kaart brengt.

Akense Afasietest (AAT) (Graetz et al., 1992).
De AAT is een afasietestbatterij bestaande uit verschillende subtests. Het onderdeel „Benoemen‟ is
relevant bij het onderzoeken van de woordvinding.


Het doel van subtaak „Benoemen‟ is beoordeling van woordvinding, ook in zinsverband
(Graetz et al., 1992). Er worden woordsemantische stoornissen opgespoord en in de laatste
opdrachtgroep ook zinssemantische en syntactische stoornissen (Graetz et al., 1991).



De doelgroep bestaat uit patiënten van wie men vermoedt of reeds heeft vastgesteld dat zij
een organische taalstoornis hebben (Graetz et al., 1992).



De handleiding van de AAT bevat normen voor 32 gezonde volwassenen in de
leeftijdscategorie van 30 tot 71 jaar (De Bleser et al., 1991). De normen zijn gebaseerd op een
steekproef van 442 afasie-patiënten en 100 controleproefpersonen.

De controlegroep

bestond uit 40 volwassenen met een rechter hersenhelftbeschadiging, 28 volwassenen met
een linker hersenhelftbeschadiging maar zonder afasie en 32 gezonde volwassenen zonder
hersenbeschadiging. Naast deze gegevens bestaan ook normen voor gezonde volwassen in
een oudere populatie van 66 tot 86 jaar (Van Rijn et al., 2001).

Boston BenoemTaak (BBT) (Van Loon-Vervoorn, 2005)
De BBT is ontwikkeld in 1994 door Van Loon-Vervoorn et al. De afbeeldingen die werden gebruikt zijn
ontleend aan de Amerikaanse Boston Naming Test (BNT). De BNT is ontwikkeld door Kaplan et al.,
(1978) (Van Loon-Vervoorn, 2005).


De BBT is een instrument om woordvinding te meten, zowel bij gezonde personen (kinderen
en volwassenen) als bij mensen met een taalstoornis ten gevolge van hersenletsel (Van LoonVervoorn & van der Velden, 2006).
Van Loon-Vervoorn (2005) beschreef dat de BBT een goede aanvulling is op de AAT om
herstelverloop van woordvinding bij afatici en patiënten met rechtszijdig hersenletsel zonder
afasie te meten. Daarnaast biedt de test de mogelijkheid om bij patiënten, die volgens de AAT
geen afasie (meer) hebben, woordvindingsproblemen te objectiveren.
Vanwege de laagfrequente en laat geleerde woorden in de BBT is deze met name geschikt
voor het onderzoeken van lichte woordvindingsproblemen (Van Loon-Vervoorn, 2005).



De doelgroep van de BBT bestaat uit patiënten met een lichte afasie (Van Loon-Vervoorn,
2005).



Meerdere normen zijn bekend van gezonde volwassenen op de BBT, variërend in leeftijd van
6 tot 94 jaar (Van Loon-Vervoorn & Van der Velden, 2006). In Van Loon-Vervoorn (1994) zijn
de Nederlandse normgegevens van de BBT vastgesteld op basis van 100 gezonde
volwassenen (10 academici, 10 studenten psychologie en 80 laag tot middelbaar opgeleide
mensen). De totale groep varieert van 19 - 73 jaar (Van Loon-Vervoorn, 2005). In Heesbeen
(2001) zijn deze normen uitgebreid en gecorrigeerd voor opleiding en leeftijd voor
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volwassenen. Deze normgegevens zijn gebaseerd op 471 gezonde personen in de leeftijd van
13 tot 85 jaar. De normen zijn bruikbaar voor de diagnostiek bij personen met een
Nederlandse culturele achtergrond en voor personen van wie Nederlands de moedertaal is.
Dit houdt tevens in dat de normen niet gehanteerd kunnen worden bij personen die zijn
opgegroeid en/of doorgaans spreken in een dialectvariant. Bij aanwezigheid van visuele
problemen is voorzichtigheid geboden. Hierdoor kan mogelijk onterecht de suggestie worden
gewekt dat er sprake is van benoemingsproblemen (Heesbeen, 2001).
In 2005 is door Van Loon-Vervoorn de Verkorte BenoemTaak (BBTK) toegevoegd aan de handleiding
van de BBT. Deze bestaat uit 29 items met een maximale score van 87. De normgegevens van de
BBT blijven geschikt voor de BBTK door een omrekenformule (Van Loon-Vervoorn & Van der Velden,
2006).

Psycholinguistic Assessments of Language Processing in Aphasia (PALPA) (Bastiaanse et al.,1995)
De originele Engelstalige test van Kay, Lesser en Coltheart (1992) werd vertaald en aangepast voor
het Nederlands door Bastiaanse et al., (1995). Het doel van de PALPA is een instrument te bieden om
hypotheses op te stellen over de aard van de taalstoornis bij een afatici volgens het model van Ellis &
Young. Met de PALPA wordt onderzocht welke modules minder dan normaal en welke normaal
functioneren. Het afnemen van de PALPA dient te worden beperkt tot die taken die geschikt zijn om
tot een hypothese over de taalstoornis te komen. Zo kan een solide basis worden gelegd voor een
diagnostisch onderzoek. Hiermee kan het doel van de therapie worden vastgesteld en

een

therapieplan voor de patiënt worden opgesteld. (Bastiaanse et al., 1995).


Het doel van de Palpa taken 51 en 52 betreft onder meer het testen van de
benoemvaardigheid van afbeeldingen. Palpa taken 51 en 52 hebben geen opbouw in
moeilijkheidsgraad (Bastiaanse et al., 1995).



De doelgroep van de PALPA bestaat uit afasiepatiënten (Bastiaanse et al., 1995).



De normen van de Nederlandse PALPA zijn gebaseerd op een groep van 40 gezonde
volwassen personen. Er is een indeling gemaakt naar leeftijd, geslacht en opleidingsniveau.
De gemiddelde scores van deze 40 gezonde volwassenen zijn per onderdeel in de test
weergegeven. Voor de Nederlandstalige versie zijn geen gegevens van afasiepatiënten
verzameld (Bastiaanse et al., 1995).

Stichting Afasie Nederland test (SAN-test) (Deelman et al., 1987)
De SAN-test bestaat uit 7 subtests waarvan subtest „Benoemen‟ samen met de subtest „Opnoemen
van een reeks woorden‟ speciaal zijn bedoeld om het productieve vermogen te testen (Deelman et al.,
1987). De subtest „Benoemen‟ is een benoemtaak. De patiënt moet 18 alledaagse voorwerpen
benoemen aan de hand van een foto (Deelman et al., 1987). De subtest „Opnoemen van een reeks
woorden‟ is een vlotheidstaak en wordt daarom niet hier weergegeven maar in §3.4: verbale
vlotheidstaken.


Het doel van de SAN-test is het meten van het productieve vermogen van de patiënt
(Deelman et al., 1987).
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De test is ontworpen voor en de gegevens zijn gebaseerd op van oorsprong Nederlandstalige
volwassenen (Deelman et al., 1987).



De SAN-test subtest „Benoemen‟ heeft normen voor afatici (leeftijd onbekend, N=132) en
voor gezonde volwassenen(N=56) vanaf 65 jaar (Deelman et al., 1987).

Semantische Associatie Test (SAT) (Visch-Brink et al., 2005).
De SAT is een test waarmee inzicht verkregen kan worden in één van de oorzaken van
benoemingsstoornissen: een gebrekkige semantische verwerking. De test bestaat uit drie delen: SATBenoemen, SAT-Verbaal en SAT-Visueel. SAT-Benoemen onderzoekt de woordvinding. (Visch-Brink
et al., 2005). Volgens Visch-Brink et al. (2005) kunnen er door een verbale semantische stoornis
problemen ontstaan met de woordvinding en met het taalbegrip. Bij een visuele semantische stoornis
zijn er problemen met de interpretatie van afbeeldingen en voorwerpen. Zowel een verbale- als een
visuele semantische stoornis kunnen een benoemstoornis als gevolg hebben.


Het doel van de test is het meten van benoemstoornissen en eventuele oorzakelijke verbale
en visuele semantische stoornissen (Visch-Brink et al., 2005).



De doelgroep van de SAT bestaat uit afatici, niet-afatici met een laesie in de rechterhemisfeer
en patiënten met een dementie van het Alzheimertype (Visch-Brink et al., 2005).



Voor het onderdeel „SAT-Benoemen‟ zijn normen voor afatici en patiënten met Alzheimer
Dementie (AD) opgenomen (Visch-Brink et al., 2005). Deze zijn ieder vergeleken met een
controlegroep van gezonde volwassenen. De eerste controlegroep (N=96) werd vergeleken
met de afatische populatie (N=42) en bestond uit gezonde volwassenen met een gemiddelde
leeftijd van 59;2 jaar. De tweede controlegroep (N= 19) werd vergeleken met de groep
patiënten met AD (N=19) en bestond tevens uit gezonde volwassenen met een gemiddelde
leeftijd van 75;5 jaar.
Bij SAT-Benoemen voor de groep afatici wordt bij het interpreteren van de score rekening
gehouden met het opleidingsniveau. Voor de groep AD patiënten wordt rekening gehouden
met geslacht en leeftijd (Visch-Brink et al., 2005).

Werkwoorden en Zinnentest (WEZT) (Bastiaanse et al., 2000)
De WEZT is de enige Nederlandstalige test met een specifiek onderdeel voor het oproepen van
werkwoorden, namelijk „Benoemen acties‟ (Paemeleire, 2005). De WEZT discrimineert tussen
afasiepatiënten enerzijds en gezonde volwassenen en patiënten met een laesie in de rechter
hemisfeer anderzijds (Bastiaanse et al., 2000).


Het doel van deze test is het onderzoeken van het begrip en de productie van werkwoorden
en

zinnen.

De

subtaak

“benoemen

acties”

is

specifiek

voor

het

testen

van

woordvindingsproblemen bij werkwoorden (Bastiaanse et al., 2000).


De doelgroep bestaat uit alle afasiepatiënten, ongeacht welk type (Bastiaanse et al., 2000).



De normgroepen bestaan uit 40 gezonde proefpersonen, 35 afatici en 6 personen met een
laesie in de rechter hemisfeer (Bastiaanse et al., 2000).
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De gezonde proefpersonen werden onderverdeeld in 2 groepen; 20 volwassenen van <50
jaar en 20 volwassenen van >50 jaar. Bij de indeling van de groepen is rekening gehouden
met geslacht, leeftijd en opleiding (Bastiaanse et al., 2000).

De onderstaande testen zijn volgens Paemeleire (2005) beschikbaar in Nederland. Deze testen zijn
wel ooit vertaald maar er zijn geen verdere gegevens (dan wel normgegevens) gevonden over de
Nederlandse vertaling.

Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE) (Goodglass & Kaplan, 1972).


Het doel van totale test is het aanwezige afatische syndroom te diagnosticeren en het
niveau van de prestaties te meten over een breed gebied. Het biedt de mogelijkheid alle
taalgebieden (o.a. de woordvinding) te testen zodat een passende therapie aangeboden kan
worden (Kesner, 1992).
In de BDAE worden woordvindingsstoornissen aan de hand van vier verschillende taken
opgespoord: verbale vlotheid, een confrontatie benoemtaak, woordvinding aan de hand van
een omschrijving en het benoemen van lichaamsdelen (Paemeleire, 2005).



De doelgroep bestaat uit volwassen afatici (Kesner, 1992).



De normen bestaan niet voor de Nederlandse populatie. De test werd letterlijk vertaald vanuit
het Engels naar het Nederlands (Paemeleire, 2005).

Graded Naming Test (GNT) (Mckenna & Warrington,1983)


Het doel van de GNT is het testen van de benoemvaardigheid en het detecteren van milde
problemen in de taalfunctie (Kersner, 1992). Over het doel van deze test in Nederland zegt
Paemeleire (2005) het volgende “Onze ervaring met de test leert dat de afname van ongeveer
de helft van de items, gekoppeld aan een kwalitatieve analyse, een zinvolle bijdrage kan zijn
in de diagnostiek van lichte woordvindingsproblemen bij patiënten met een premorbide
uitgebreide woordenschat.”



De doelgroep bestaat uit volwassenen (Kersner, 1992).



Normen bestaan niet voor het Nederlands. De test is origineel Engels (Paemeleire, 2005).

3.3

Verbale vlotheidstaken

Een verbale vlotheidstaak is een test waarbij de patiënt gevraagd wordt binnen een bepaalde tijd
zoveel mogelijk woorden spontaan op te noemen volgens een bepaald criterium. Er zijn semantische
en fonologische taken.
Nederlandse normen voor verbale vlotheidstaken zijn te vinden in de volgende testen:


Clinical Evaluation of Language Fundementals 4 – Nederlandse versie (CELF-4nl), onderdeel
„Woordassociaties‟ (Kort, 2008).
o

Doel: De scores op de subtest Woordassiociaties

geven een aanduiding van het

aantal namen uit een semantische categorie waarover het kind beschikt en die hij of
zij binnen een vastgestelde tijd van 60 seconden op kan noemen (Kort, 2010).
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o

Doelgroep: De CELF-4nl is een individueel af te nemen instrument om taal- en
communicatieproblemen bij kinderen en jongeren van 5-18 jaar te diagnosticeren
(Kort, 2010).

o

Normgegevens: voor het onderdeel „Woordassociaties‟ bestaan gecombineerde
normen van gezonde 16-, 17- en 18-jarigen voor Nederland en Vlaanderen en
normen van gezonde 16-, 17- en 18-jarigen voor alleen Nederland (Kort et al., 2010).
In het normeringsonderzoek zijn de 16-, 17- en 18-jarigen niet getest, maar enkel
kinderen van 5;0 tot en met 15;11 jaar. De scoreverdelingen van de 16-, 17- en 18jarigen zijn via extrapolatie geschat (Kort et al., 2010).



SAN-test (Deelman et al., 1987). Onderdeel dat de woordvinding onderzoekt: Opnoemen van
een reeks woorden.
o

Doel: het meten van het productieve vermogen van de patiënt (Deelman et al., 1987).

o

Doelgroep: De test is ontworpen voor en de gegevens zijn gebaseerd op van
oorsprong Nederlandstalige volwassenen. (Deelman et al., 1987).

o

De SAN-test subtest „Opnoemen van een reeks woorden‟ heeft normen voor gezonde
volwassen en afatici. De groep gezonde volwassenen bestond uit personen ouder
dan 65 jaar. De groep afatici (N=147) bestond uit personen van 21 t/m 74 jaar
(Deelman et al., 1987). De normtabellen voor gezonde volwassenen (N=175) zijn
opgesplitst naar opleiding en geslacht (Deelman et al., 1987).

Paemeleire (2005) noemt in zijn artikel onderstaande testen waar geen verdere informatie over
gegeven wordt, dan wel gevonden kan worden.


Arizona Battery for the Communication Disorders of Dementia door Dharmaperwira-Prins,
1993 (Paemeleire, 2005).



Neuropsychologische Screeningset voor Psychogeriatrie door Ganzevles et al.,1994
(Paemeleire, 2005).

3.4

Verbale Boston BenoemTaak (VBBT)

De Verbale Boston BenoemTaak (VBBT) is in 2005 door Van Loon-Vervoorn toegevoegd aan de
handleiding van de BBT. De VBBT is gebaseerd op de BBT. De VBBT kan afgenomen worden bij
patiënten met visusproblemen (Van Loon-Vervoorn & Van der Velden, 2006). Onder meer een neglect
of visuele agnosie kunnen de controleerbaarheid van de BBT beïnvloeden (Van Loon-Vervoorn & Van
der Velden, 2006). Om deze problemen te ondervangen zijn een aantal omschrijvingen opgesteld met
als doel de namen van de betreffende afbeeldingen uit de BBT te activeren. Het gebruik van
afbeeldingen wordt vermeden om verwarring te voorkomen. De test bestaat uit 24 items waarbij een
maximale score van 72 punten kan worden behaald welke kan worden omgerekend naar BBT scores
(Van Loon-Vervoorn & Van der Velden, 2006).
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3.5

Conclusie

Er zijn verschillende woordvindingstesten in Nederland. Elke test heeft verschillende eigenschappen
en hierdoor zijn eigen mogelijkheden en beperkingen. De BBT is een relatief nieuwe confrontatiebenoemtaak vergeleken met de meeste andere woordvindingstesten; in 1994 is begonnen aan de
ontwikkeling van de Nederlandstalige test maar de meest recente handleiding is aangepast in maart
2005. De CELF is gepubliceerd in 2010. Het onderdeel „Woordassociaties‟ test niet de
benoemvaardigheid, zoals de BBT, maar de verbale vlotheid. De SAT is ontwikkeld in 2005 en is
hiemee ook vrij recent. De BBT is geschikt om lichtere woordvindingsproblemen te onderzoeken die
bij andere testen niet zichtbaar zouden zijn door een plafondeffect (AAT, PALPA, SAN-test). De BBT
bevat laagfrequentere en later aangeleerde woorden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de BBT
een geschikte confrontatiebenoemtaak is

om lichte woordvindingsproblemen mee te onderzoeken.

De GNT biedt ook de mogelijkheid lichte woordvindingsproblemen te onderzoeken, maar hier zijn
geen Nederlandse normgegevens voor.

Voor iedere Nederlandse test(onderdeel) voor woordvindingsproblemen die in dit hoofdstuk staan
beschreven, zijn normen voor (onder andere gezonde) volwassenen bekend. Dit is ook het geval bij
de BBT. Alle beschreven Nederlandse testen/testonderdelen kunnen worden afgenomen bij
Nederlandse personen waarbij het vermoeden van woordvindingsproblemen is. De BBT vermeld
hierbij expliciet dat dit met uitzondering van personen met visuele problemen is. De score van elke test
of ieder testonderdeel kan vergeleken worden met de normgegevens van gezonde volwassenen.
Hieruit kan geconcludeerd worden of er sprake is van woordvindingsproblematiek.
Bij de BBT, SAN (onderdeel „Opnoemen van een reeks woorden‟), PALPA en WEZT is in de
normgegevens van gezonde volwassenen rekening gehouden met leeftijd en opleidingsniveau. Bij de
SAT-test (onderdeel „Benoemen‟) wordt in de normgegevens van afatici rekening gehouden met
opleiding en in de normgegevens van AD-patiënten wordt rekening gehouden met geslacht en leeftijd.
Er zijn géén normgegevens beschikbaar voor gezonde volwassenen op de SAT-test (onderdeel
„Benoemen‟), zij worden op dit onderdeel alleen gebruikt als controlegroep.
Bij normgegevens van de SAN-test (onderdeel „Opnoemen van een reeks woorden‟), PALPA en de
WEZT is tevens rekening gehouden met geslacht. Bij de BBT is tijdens het normeringsonderzoek
rekening gehouden met geslacht. Deze factor is niet meegenomen in de uiteindelijke normgegevens
omdat er geen sprake was van een significant effect voor geslacht.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat de PALPA, SAT en de WEZT qua normgegevens het meest
overeenkomen met de BBT. De BBT heeft normgegevens voor de meest uitgebreide leeftijdsschaal
(13 t/m 85 jaar) voor gezonde volwassenen, vergeleken met de andere
woordvindingstesten/testonderdelen. De normgroep gezonde proefpersonen van de BBT waarmee de
gecorrigeerde normen voor opleidingniveau en leeftijd zijn vastgesteld, is vrij groot (N=471) . Deze
normen zullen daardoor een beter beeld geven van hoe de gezonde populatie presteert vergeleken
met de andere woordvindingstesten/ testonderdelen met een kleinere normgroep. Een nadeel van de
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BBT (en van alle andere bovenstaande testen) is dat deze de benoemvaardigheid in de spontane
situatie niet beoordeelt. Dit is met de AAT (onderdeel Spontane Taal) wel mogelijk.
Bij de BBT is een verkorte versie (BBTK) ontwikkeld. Hierdoor is het mogelijk de test in een relatief
korte tijd af te nemen. Ook is een verbale versie (VBBT) ontwikkeld waarmee het mogelijk is patiënten
met visusproblemen te onderzoeken op woordvindingsprobelemen. Bij beide versies kunnen de
scores worden omgerekend en gecorrigeerd voor opleiding en leeftijd.
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4.

Nederlandse richtlijnen met betrekking tot woordvindingsproblematiek

4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke Nederlandse richtlijnen er zijn met betrekking tot
woordvinding. Richtlijnen zijn landelijk geldende, vakinhoudelijke aanbevelingen die leiden tot optimale
zorg voor een patiënt (CBO, 2011). Richtlijnen zijn bedoeld ter verbetering van de kwaliteit van zorg
(Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO, 2007). Ze vormen geen wettelijke voorschriften,
het zijn meer inzichten en aanbevelingen, die gebaseerd zijn op zoveel mogelijk bewijs. Willen
zorgverleners kwalitatief goede zorg verlenen dan dienen ze met de richtlijn rekening te houden.
Indien nodig kunnen zorgverleners op basis van hun professionele kennis en ervaring afwijken van
een richtlijn. Soms is dit zelfs noodzakelijk. Als van een richtlijn wordt afgeweken, dienen professionals
dit uiteraard wel te onderbouwen. Aanbevelingen in richtlijnen worden vaak zoveel mogelijk
wetenschappelijk onderbouwd en zijn doorgaans gebaseerd op de 'gemiddelde patiënt' (CBO, 2011).
Gezien het feit dat zorgverleners kwalitatief goede zorg verlenen als ze rekening houden met een
richtlijn, is het interessant om te kijken of er richtlijnen bestaan met betrekking tot woordvinding. Zo
kunnen zorgverleners hun klinisch handelen meer baseren op wetenschappelijk bewijs dan op
ervaringen en meningen. Op deze manier is er sprake van minder ongewenste variatie in handelen en
wordt onderling transparanter gewerkt (Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO, 2007).

4.2

Gevonden Nederlandse richtlijnen met betrekking tot woordvindingsproblematiek

In de richtlijn “Commissie CVA revalidatie. Revalidatie na een beroerte: richtlijnen en aanbevelingen
voor zorgverleners (2001)” staat beschreven dat lichte woordvindingsproblemen zichtbaar gemaakt
kunnen worden met de Boston BenoemTaak (BBT). De opdrachtgever en uitvoerder van deze richtlijn
is de Nederlandse Hartstichting. De richtlijn is bedoeld voor zorgverleners van Cerebro Vasculair
Accident (CVA) patiënten. In de richtlijn “Logopedie bij de ziekte van Parkinson" (2008) wordt
beschreven dat het volgens experts verstandig is om bij Parkinsonpatiënten anamnestisch vast te
stellen of er sprake is van moeite met woordvinding en het beginnen en in stand houden van een
conversatie. De richtlijn is van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (Kalf, 2008).
Daarnaast zijn geen (recente) richtlijnen gevonden met aanbevelingen met betrekking tot
woordvindingsproblematiek. Er bestaan tevens geen richtlijnen specifiek voor woordvinding in
Nederland.

4.3

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat er weinig gegevens en aanbevelingen met betrekking tot
woordvindingsproblemen (en de BBT en andere woordvindingstesten) in recente richtlijnen staan.
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5.

De oorsprong en ontwikkeling van de BNT

5.1

Inleiding

De Boston Naming Test (BNT) is een visuele benoemtaak welke is ontwikkeld door Kaplan,
Goodglass & Weintraub (1978) met het doel afasie vast te stellen in een klinische populatie (Budd,
2007). De BNT wordt nu zowel klinisch als voor onderzoek gebruikt door neuropsychologen en
logopedisten voor het identificeren van woordvindingsproblemen (Lopez et al., 2003). Deze
taalproblemen kunnen gezien worden bij patiënten met dementie, afasie, CVA, hoofdtrauma of
andersoortig hersenletsel (Lezak, 1995). De BNT wordt beschouwd als een instrument om zelfs lichte
vormen van woordvindingsstoornissen te kunnen identificeren (Thompson & Heaton, 1989). In dit
hoofdstuk wordt ingegaan op de oorsprong en ontwikkeling van de Engelstalige BNT*. Verder worden
de belangrijkste verschillen tussen de BNT en de Nederlandstalige Boston BenoemTaak (BBT)
besproken (scoring, afnameprocedure en de gevolgen van het verschil in taal).

5.2

Oorsprong BNT

De eerste versie van de BNT is ontwikkeld door Kaplan, Goodglass & Weintraub in 1978. Het was een
experimentele versie van de test die een aanvulling werd op Boston Diagnostic Aphasia Examination
e

e

e

(BDAE) van Goodglass & Kaplan, 1 (1972), 2 (1983) en 3 (2001) editie (Budd, 2007). De BDAE
bevat verschillende testen om karakteristieke symptomen van verschillende afatische syndromen te
identificeren (Code & Müller, 1995). Budd (2007) beschreef de geschiedenis van verschillende BNT
versies. De eerste (experimentele) versie van de BNT bestond uit 85 lijntekeningen van objecten. De
items zijn geplaatst in een specifieke volgorde waarbij de voorstelbaarheid van de afgebeelde
objecten afneemt naar mate de test vordert. In 1983 kwam een gewijzigde versie waarin nog slechts
60 items van objecten aanwezig waren. Deze versie werd nog steeds gezien als een aanvulling op de
tweede editie van de BDAE uit 1983. In de laatste versie van de BDAE uit 2001 (derde editie) is de
BNT opgenomen onder de noemer „naming‟ (Goodglass & Kaplan, 2001). Deze „naming‟ test bestaat
uit drie subtesten: „responsive naming‟ voor het testen van éénwoords uitingen, „screening for naming
of special categories‟ als benoemtaak voor letters, nummers en kleuren, en „the Boston Naming Test‟
als visuele benoemtaak. Visuele benoemtaken worden veelvuldig gebruikt bij het testen van afatici
omdat zij vrijwel allemaal in meer of mindere mate woordvindingsproblemen hebben (Goodglass &
Kaplan, 2001). Goodglass & Kaplan (2001) stellen dat deze visuele benoemtaak omschreven zou
kunnen worden als een visuele input en mondelinge output taak. Zij hebben reden om te geloven dat
dit een simplistische opvatting is die geen recht doet aan het tussenliggende proces. Aan de vorm van
de gemaakte fouten zou te zien zijn waar het benoemproces op een dwaalspoor is geraakt.
Goodglass & Kaplan (2001) beschreven dat afatici die bepaalde fouten maken, geholpen kunnen
worden door de cues die door de afnemer van de test worden gegeven. Door verschillende manieren
van het geven van cues kunnen sommige afatici daarna wel de goede antwoorden vinden. Hierdoor
weten de onderzoekers meer over de plaats waar de benoemproblemen ontstaan en kan de
therapeutische behandeling daarop worden aangepast (Goodglass & Kaplan, 2001).

*De BBT is vergeleken met de BNT versie uit 1983 en niet de nieuwste versie uit 2001. Dit omdat de BBT
is ontstaan in 1994, dus nog voordat de nieuwe versie van de BNT was ontwikkeld.)
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5.3

Afnameprocedure en scoring

Nicholas et al. (1989) beschreven in hun onderzoek de afnameprocedure als volgt: bij de BNT wordt
gebruik gemaakt van afbeeldingen van meer en minder bekend geachte objecten. De test begint met
hoog frequente woorden en naar mate de test vordert worden de woorden meer laag frequent. De
patiënt dient de afbeeldingen één voor één te benoemen met de correcte naam voor de objecten.
Wanneer de patiënt een object onjuist benoemt wordt er een semantische (betekenis) cue gegeven.
Wanneer, binnen 20 seconden, nog geen correcte respons wordt gehoord, volgt een fonologische cue
(het geven van de eerst klank van het woord). Wanneer de patiënt zonder cues een goede respons
geeft of dit na het krijgen van de semantische cue doet (binnen 20 seconden), wordt een punt
toegekend. Na het krijgen van een fonologische cue wordt na het geven van de juiste respons door de
patiënt, geen punt meer toegekend. Het antwoord wordt goed of fout gerekend.
Budd (2007) vatte samen dat de patiënt voor het uitvoeren van de BNT allereerst de afbeelding moet
herkennen, vervolgens het correcte woord daarbij zoeken en dit woord (al dan niet na een
semantische cue) correct uitspreken om het punt te krijgen.

5.4

Normen en variabelen (leeftijd, educatie, geslacht)

Nicholas et al. (1989) beschreven dat Kaplan et al. (1983) de BNT hebben genormeerd voor
volwassenen tot 59 jaar met de oorspronkelijk 85 items test. Bij het ontstaan van de 60 items test
werden de resultaten geïnterpoleerd zonder dat de testresultaten per item werden toegelicht. De BNT
werd daarna genormeerd voor gezonde proefpersonen tussen de 59 en 95 jaar door Van Gorp et al.
(1986).
Er zijn veel studies gedaan om normgegevens voor de BNT te ontwikkelen voor verschillende
normgroepen en voor verschillende variabelen. Het effect van leeftijd, educatie en geslacht op de
totaalscore van de BNT is veel onderzocht en de onderzoekers zijn het niet altijd met elkaar eens. Zec
et al. (2007b) hebben veel van deze onderzoeken vergeleken en daarnaast zelf een onderzoek
gedaan met een groot aantal proefpersonen om onderstaande conclusies te ondersteunen.

Leeftijd
Zec et al. (2007) concludeerden uit meerdere onderzoeken dat de score op de BNT lager wordt naar
mate de leeftijd van de proefpersonen stijgt. Toch zijn er ook studies die geen effect van leeftijd op de
BNT score vinden. Hierbij vermeldden Zec et al. (2007) wel dat bij deze studies een kleinere groep
met oudere proefpersonen werd gebruikt. Een andere conclusie die Zec et al. (2007) trokken is dat
wanneer er subjectief een woordvindingsprobleem wordt vermoed dit meestal ook het geval is.

Educatie
Zec et al. (2007) leidden uit eerder onderzoek af dat lagere BNT scores bij lagere educatieniveaus
worden gevonden. Zec et al. (2007) beschreven dat sommige studies echter geen effect op de BNT
score vonden bij een verschil in educatie maar ook hier meldden zij dat in deze onderzoeken kleine
groepen werden onderzocht.
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Geslacht
Op basis van voorgaande onderzoeken concludeerden Zec et al. (2007) dat mannelijke proefpersonen
een iets hogere BNT score zouden hebben dan vrouwelijke proefpersonen. Ook bij deze variabele
waren studies die geen effect vonden.

Om voor bovenstaande factoren te compenseren worden bij de nieuwste versie van BNT record
booklet (Kaplan et al., 2001) de variabelen leeftijd, geslacht en educatie ingevuld door de onderzoeker
alvorens de test begint. Er wordt in de normgegevens rekening gehouden met de leeftijd van de
patiënt en er kan hiervoor gecompenseerd worden. Ook educatie wordt genoemd. Het is niet duidelijk
uit de literatuur op te maken of en hoe de BNT scores hier ook voor gecompenseerd kunnen worden.
Verder onderscheiden de auteurs 10 verschillende soorten reponsen die als foutief beoordeeld
worden en waarvoor de patiënt dus geen punten krijgt. Deze responsen kunnen worden ingevuld op
het scoreformulier zodat er later conclusies uit getrokken kunnen worden voor verdere behandeling.

Begin en einde van de test
Bij kinderen onder de 10 jaar en bij afatici wordt begonnen bij het eerste item van de test. Wanneer
oudere kinderen of niet-afatici worden getest, wordt begonnen bij item 30. Dit vanwege de aflopende
voorstelbaarheid van de objecten en met het inzicht dat oudere kinderen en gezonde volwassenen de
eerste 30 objecten foutloos zullen benoemen. Met de test wordt gestopt wanneer acht opeenvolgende
fouten worden gemaakt (Kaplan et al., 2001).

5.5

Problemen met scoring en afnameprocedure

Nicholas et al. (1989) kwamen problemen tegen bij de administratie en scoringinstructies op de BNT
versie uit 1983. In hun onderzoek gaven zij aan dat de beoordelaars van de test de scores en
administratie niet altijd op dezelfde manier noteren. Er zijn geen gegevens bekend over de inter- en
intrabeoodelaarsbetrouwbaarheid van de BNT. Verder lijken verschillende goede benoemingen voor
de afbeeldingen niet als correct te worden beoordeeld in de scoringsinstructies. Zo worden veel
voorkomende synoniemen door gezonde proefpersonen genoemd welke niet als correct beoordeeld
dienen te worden volgens de instructies. Ook Lopez et al. (2003) hebben problemen beschreven die
zij tegenkwamen in zowel scoring als afnameprocedure van de BNT handleiding uit 1983. De
verschillen in instructies voor het scoren en geven van punten in de handleiding en plaatsjesboek
(record booklet) zijn verwarrend. De scoringinstructies zijn zo geschreven dat er misinterpretaties
kunnen ontstaan. De verschillen die zij vinden in administratieprocedure zijn zo groot dat er
significante verschillen kunnen ontstaan op de totaalscore. Zo kunnen in zowel klinische als
wetenschappelijke setting grote verschillen in administratie en scoring ontstaan.
Nicholas et al. (1989) hadden problemen met de visuele interpretatie van de afbeeldingen en hun
volgorde. In hun onderzoek vonden zij dat sommige afbeeldingen ambigu en/of minder begrijpelijk
waren voor gezonde proefpersonen. Ook vonden zij dat de oplopende moeilijkheidsgraad niet volledig
terug te vinden was bij het testen van de gezonde proefpersonen. Niet alle fouten werden namelijk op
het einde van de test gemaakt, zoals te verwachten is wanneer de moeilijkheidsgraad oploopt.
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Vanwege al deze problemen hebben Nicholas et al. (1989) nieuwe administratieprocedures en scoring
procedures voor de BNT geschreven en toegelicht. Alleen wanneer door onderzoekers en afnemers
van de BNT dezelfde administratie en scoringsprocedures worden gevolgd kunnen de verschillende
resultaten met elkaar worden vergeleken (Lopez et al., 2003; Budd, 2007).

5.6

De verschillen tussen de BNT en de BBT

Van Loon-Vervoorn (2005) beschrijft de Boston Naming Test (BNT) als een goede aanvulling op de
Akense Afasietest (AAT) (Graetz et al., 1992) om woordvindingsproblemen te testen. Deze aanvulling
is wenselijk aangezien lichte (subjectieve) woordvindingsproblemen in de meeste gevallen niet
geobjectiveerd worden met de benoemingsschalen op de subtaak „Benoemen‟ van de AAT (Van
Loon-Vervoorn, 2005). Daarom hebben o.a. Van Loon-Vervoorn et al. (2005) gegevens betreffende de
normering van de Boston BenoemTaak voor het Nederlands geproduceerd (zie hoofdstuk 4:
Nederlandse normgegevens in de woordvindingsproblematiek) In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de
belangrijkste verschillen tussen de Engelstalige Boston Naming Test (BNT) en de Nederlandstalige
Boston BenoemTaak (BBT). Hierbij wordt gekeken naar de verschillen in scoring, afnameprocedure
en de verschillen ten gevolge van de taal.

Scoring
Bij de BNT wordt maximaal één punt toegekend aan een goede benoeming en wordt gescoord op een
tweepuntsschaal (Kaplan et al., 2001). De BNT maakt gebruik van een categoriseringssysteem
wanneer een fout antwoord wordt gegeven door de patiënt. Dit houdt in dat fouten worden
gecategoriseerd in soort. Zo kan genuanceerder naar de fouten worden gekeken maar worden er
geen extra punten toegekend (Kaplan et al., 2001).
Om bij de BBT zo genuanceerd mogelijk de reactie van de patiënt op de afbeeldingen te
categoriseren is gebruik gemaakt van het scoringssysteem van de subtaak „Benoemen‟ van de AAT
(Van Loon-Vervoorn, 2005). Er kan zo worden gescoord op een vierpuntsschaal met een uitgebreide
categorisering door middel van een benoemingshiërarchie (zie voor uitgebreide toelichting hoofdstuk
4: Nederlandse normgegevens in de woordvindingsproblematiek). Omdat met een vierpuntsschaal in
plaats van een tweepuntsschaal wordt gewerkt ligt de totaalscore hoger dan bij de BNT.

Afnameprocedure
Volgens de afnameprocedure van de BNT kunnen semantische en/of fonologische aanwijzingen
worden gegeven wanneer de patiënt niet direct tot de juiste benoeming komt (Kaplan et al., 2001).
Wanneer de patiënt door een semantische cue toch het doelwoord noemt wordt alsnog een punt
toegekend. Het geven van deze cues is in de afnameprocedure van de BBT volledig weggelaten
omdat bij het scoringsprincipe van de AAT geen gebruik wordt gemaakt van cueing. Verder wordt de
BNT afgebroken wanneer de patiënt acht afbeeldingen achter elkaar fout benoemt. Bij de BBT
bestaan geen afbreekregels, de test dient dus in zijn geheel te worden doorlopen.
Een ander onderdeel van de afnameprocedure is de reactietijd. Bij de BNT is de maximale reactietijd
20 seconden (Kaplan et al., 2001). Wanneer de patiënt binnen deze tijd zegt dat deze het antwoord
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niet weet mag vóór deze 20 seconden worden doorgegaan naar het volgende item (Kaplan et al.,
2001). Omdat de BNT een goed/fout test is wordt alleen een punt toegekend wanneer de patiënt een
juist antwoord geeft binnen deze 20 seconden. Er wordt in de handleiding van Van Loon-Vervoorn
(2005) niet beschreven wat de „lange‟ en de „maximale‟ reactietijd bij BBT afname is.

Taal
De BNT is een Engelstalig test waarbij de items met oplopende moeilijkheidsgraad zijn gerangschikt
(Budd, 2007). De BBT is een Nederlandstalige test en maakt gebruik van de afbeeldingen van de BNT
zonder aanpassing van de volgorde. Frequentie, verwervingsleeftijd en moeilijkheidgraad van
woorden zijn echter verschillend voor iedere taal (Heesbeen & Van Loon-Vervoorn, 2001). Uit
onderzoek van Van Loon-Vervoorn (2005) is bijvoorbeeld gebleken dat het laatste item met nummer
60 „telraam‟ (waarbij dit woord dus het laagst frequent voorkomend in het Engels van de test is) door
87% van de gezonde proefpersonen goed is benoemd terwijl item 28 „krans‟ door slechts 52% correct
benoemd werd. Dit verschil in percentages geldt voor meerdere items. Hieruit blijkt dat woorden die
later in de BBT voorkomen soms makkelijker te benoemen zijn dan eerdere items terwijl in de BNT de
moeilijkheidsgraad oplopend is. Het item „plantenrek‟ is vanwege een te laag benoemingspercentage
niet meegeteld in de scoring van de BBT (Van Loon-Vervoorn, 2005).

5.7

Conclusie

De BNT is een van oorsprong Engelstalige test die is ontwikkeld in de Verenigde Staten. Voor de
Nederlandstalige versie (BBT) zijn vele aanpassingen gedaan in de afnameprocedure en scoring. In
de literatuur over BNT worden problemen in afnameprocedure en scoring van deze woordvindingstest
beschreven. Zowel bij de BNT als bij de BBT zijn pas later normgegevens toegevoegd om te
corrigeren voor leeftijd, opleiding en geslacht. In de besproken aspecten scoring, afnameprocedure
en taal in paragraaf 4.5 (verschillen tussen BNT en BBT) zijn meerdere verschillen gevonden tussen
de BBT en BNT. Daarom is te verwachten dat de uitkomsten van de BNT van zowel onderzoek als
normen niet generaliseerbaar zijn voor de Nederlandse populatie. Heesbeen & Van Loon-Vervoorn
(2001) hebben geconcludeerd dat normen die gelden voor Engelssprekende populatie in ieder geval
niet bruikbaar zijn voor anderstalige populaties. Op basis van de verworven informatie is gekozen om
voor de verdiepende literatuurstudie uitsluitend gebruik te maken van Nederlands onderzoek naar de
BBT.
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