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Appendix 1

Appendix 1
Flowchart of sampling procedures in the LOLLIPOP study
13 Preventive Child Healthcare centers
N= 45,446 children
!
N= 2,758
n=
352
n= 1,468
n=
938

Children included:
<32 weeks’ gestation
32-36 weeks’ gestation
38-42 weeks’ gestation
!

Excluded/ineligible (4%)
gestational age outside of set range
gestational age could not be verified
congenital malformations/syndrome
moved before inclusion
miscellaneous
!

Eligible
< 32 weeks
32-36 weeks
38-42 weeks
!

N= 96
n= 31
n=
6
n= 22
n= 21
n= 16

N= 2,662
n= 340
n= 1,412
n= 910
Non participants (21%)

could not be traced
refused to participate
missed invitation to participate
!

Participants (78%)
< 32 weeks (78 %)
32-36 weeks (81%)
38-42 weeks (74%)
!

N= 579

n=
n=
n=

29
517
33

N= 2,083
n= 264
n= 1,145
n= 674

!Participants follow-up (age 4)

N=2,123

< 32 weeks (enriched)
32-36 weeks
38-42 weeks
!

n=
n=
n=

551
995
577

161

!
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Appendix 2
Ages and Stages Questionnaire (ASQ)
48 maanden ◆ 4 jaar
ASQ vragenlijst
Op de volgende pagina’s worden vragen gesteld over activiteiten van kinderen. Uw
kind doet wellicht al sommige van de omschreven activiteiten, maar het kan ook
zijn dat uw kind hier nog niet mee begonnen is. Dat is normaal, de vragenlijst is
gemaakt voor kinderen van 4 jaar, terwijl uw kind op dit. moment nog geen vier
jaar oud is. Vul bij elk item in of uw kind de betreffende activiteit regelmatig,
soms of nog niet doet.

Belangrijke zaken om te bedenken:
• Wees er zeker van dat uw kind elke activiteit heeft geprobeerd, voordat u
het antwoord aankruist.
• Maak van het doen van de testjes een leuk spel voor uzelf en uw kind. Zo
kunt u beiden aan het invullen van de vragenlijst ook nog plezier beleven.
• Zorg ervoor dat uw kind uitgerust is en zin heeft om te spelen.
• Neem deze vragenlijst mee in de de bijgevoegde antwoordenvelop bij uw
bezoek aan het consultaitebureau.
• Als u vragen of zorgen heeft over uw kind of over de vragenlijst, neemt u
dan contact op met uw consultatiebureau-arts.
• Op de leeftijd van 5 jaar sturen wij u weer een vragenlijst, maar dan voor
kinderen voor 5 jaar, u zult zien dat uw kind dan alweer heel veel andere
dingen kan dan nu.
Als er in de vragen sprake is van het woord hij dan wordt daar uiteraard hij of zij
bedoeld.
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JA

SOMS

NOG
NIET

☐

☐

☐



☐

☐

☐



O
VO

COMMUNICATIE probeer elke activiteit samen met uw kind uit.
1.

2.

4.
5.

Gebruikt uw kind al vervoegingen , en meervoudsvormen in zinnen zoals; ‘ik zie twee kip
kippen’
pen’, en hij
kippen’,
‘gooide de bal’?
Kan uw kind drie instructies opvolgen, die niet bij
elkaar horen? Zonder dat u hem helpt met aanwijzigingen en zonder herhaling van de vraag. Bijvoorbeeld: vraag uw kind ‘Klap in je handen, loop
naar de deur en ga zitten’.
Maakt uw kind al complete zinnen. (bijvoorbeeld:
een, de, het, en ga of kom in een zin)? ‘Ik ga spelen
in het park’ ’ Kom jij ook?’

COMMUNICATIE TOTAAL

☐

☐

☐

probeer iedere activiteit met uw kind

1.

Kan uw kind een grote bal met twee handen vangen? Ga onge- veer anderhalve meter bij uw kind
vandaan staan en gooi de bal naar uw kind. Probeer dit twee tot drie keer.
Kan uw kind zonder hulp op een glijbaan klimmen
en zelf naar beneden glijden?

☐

☐

☐

☐

☐

☐






☐

☐

☐



☐

☐

☐



D

GROVE
MOTORIEK

2.



EEL

6.

RB

3.

Kan uw kind minimaal drie items noemen uit een
alledaagse categorie? Bijvoorbeeld als u vraagt:
‘Kun je me een aantal dingen vertellen die je kunt
eten?’ Antwoordt uw kind bijvoor- beeld: ‘Koekjes, eieren, pap’? Of als u vraagt: ‘Kun je een paar
dieren noemen’? Antwoordt uw kind bijvoorbeeld:
‘Koe, hond en olifant’.
Kan uw kind de volgende vragen beantwoorden?
’Wat doe je als je honger hebt’? (Goede antwoorden
bevatten: enkele van de volgende woorden of zinnetjes) eten krijgen, eten, iets te eten vragen. Schrijf
hier het antwoord van uw kind:
______________________________________
’Wat doe je als je moe bent’? (Goede antwoorden
bevatten: een dutje doen, uitrusten, slapen, naar
bed gaan, even liggen, zitten). Schrijf hier het
antwoord van uw kind:
_______________________________________
Kruis SOMS aan als uw kind slechts één vraag
beantwoordt
Vertelt uw kind u ten minste twee dingen over
alledaagse voorwerpen? Bijvoorbeeld als u vraagt:
‘Vertel me iets over je bal’, zegt het kind iets als:‘Hij
is rond; Ik gooi ermee; Hij is groot’?
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Kan uw kind, terwijl hij stilstaat, bovenhands een
bal gooien naar iemand die drie meter verderop
staat? Om bovenhands te gooien moet uw kind zijn
arm omhoog brengen tot schouderhoogte en de bal
naar voren gooien. (De bal laten vallen, laten rollen
of onder- hands gooien moet gescoord worden als
NOG NIET).
Kan uw kind ten minste één keer op het linker- of
rechterbeen op en neer springen, zonder daarbij
zijn evenwicht te verliezen of om te vallen?
Kan uw kind vanuit stand een halve meter naar
voren springen, waarbij hij met twee voeten afzet?
Kan uw kind, zonder zich aan iets vast te houden,
5 seconden op één been staan zonder zijn balans te
verliezen en zijn andere voet op de grond te zetten? Uw kind mag dit twee tot drie keer proberen,
voordat u deze vraag beantwoordt.

O
VO

3.

4.
5.
6.

JA

SOMS

NOG
NIET

☐

☐

☐



☐

☐

☐



☐

☐

☐



☐

☐

☐



GROVE MOTORIEK TOTAAL



probeer iedere activiteit met uw kind

1.

Kan uw kind een puzzel van zes stukjes in elkaar
zetten? (Als u geen puzzel hebt, neem dan een hele
pagina uit een tijdschrift en knip deze in 6 stukken.
Kan uw kind deze goed terugleggen?)
Gebruik een kindvriendelijke schaar. Kan uw
kind een stuk papier in de helft knippen in een
min of meer rechte lijn, waarbij hij de schaar goed
gebruikt? (Let goed op hoe uw kind de schaar
gebruikt in verband met de veiligheid).
Laat uw kind naar onderstaande vormen kijken.
Kan uw kind ten minste drie vormen natekenen
op een groot stuk papier, met pen of potlood. De
tekening van uw kind moet op het ontwerp van de
vormen lijken, maar mogen een afwijkende afmeting hebben.

2.

4.

L+IO

☐

☐

☐



☐

☐

☐



☐

☐

☐



☐

☐

☐



☐

☐

☐



☐

☐

☐




EEL

3.

RB

FIJNE
MOTORIEK

D

Kan uw kind één of meer knopen losmaken? Uw
kind mag zowel zijn eigen kleding als poppenkleding losmaken.
5.
Kan uw kind mensen tekenen die ten minste drie
van de volgende kenmerken hebben: hoofd, ogen,
neus, mond, nek, haar, romp, armen, handen,
benen of voeten?
6.
Kleurt uw kind in een kleurboek meestal binnen
de lijnen? Uw kind mag niet meer dan een halve
centimeter buiten de lijnen bij het merendeel van
de kleurplaat.
FIJNE MOTORIEK TOTAAL
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O
VO
PROBLEEM
OPLOSSEND
VERMOGEN

probeer iedere activiteit samen met uw kind uit.

1.

Als u zegt, ‘Zeg: vijf acht drie,’ herhaalt uw kind
dan alleen deze drie cijfers in de juiste volgorde?
Herhaal deze cijfers zelf niet. Indien nodig, probeer dan een andere serie cijfers en zeg: ‘Zeg zes
negen twee’. Uw kind hoeft slechts één serie van
drie cijfers juist te herhalen om antwoord JA aan
te kruisen.
Als u vraagt: ‘Welke cirkel is het kleinst?’ Wijst uw
kind dan de kleinste cirkel aan? Stel deze vraag
zonder hulp aan te bieden door middel van aanwijzingen, gebaren maken of kijken naar de kleinste
cirkel.

2.

3.

5.

NOG
NIET

☐

☐

☐



☐

☐

☐



☐

☐

☐



☐

☐

☐



PROBLEEMOPLOSSEN TOTAAL

EEL

6.

SOMS

O

O
O
Volgt uw kind drie verschillende richtingen zoals
‘onder’, ‘tussen’, ‘in het midden’ zonder dat u daarbij
aanwijzingen geeft? Vraag uw kind bijvoorbeeld
‘een boek onder de bank te leggen’. Vraag hem
daarna ‘de bal tussen de stoelen te leggen’ en ‘de
schoenen in het midden van de tafel te zetten’.
Als u een voorwerp laat zien en naar de kleur
vraagt, benoemt uw kind dan vijf verschillende
kleuren zoals rood, blauw, geel, oranje, zwart, wit
of roze? Antwoord JA indien uw kind de vraag juist
beantwoordt en vijf kleuren benoemt.
Verkleedt uw kind zich en speelt het toneel, doet
het alsof hij iemand of iets anders is? Bijvoorbeeld,
uw kind verkleed zich in andere kleren en doet
alsof hij de moeder, vader, broer of zus is of een
denkbeeldig dier of figuur.
Als u vijf voorwerpen voor uw kind plaatst; kan hij
ze dan tellen, een, twee, drie, vier, vijf in de juiste
volgorde? Stel deze vraag zonder hulp te bieden
door aanwijzingen, gebaren of benoemen.

RB

4.

JA

Probeer iedere activiteit met uw kind

1.

Kan uw kind zichzelf bedienen door eten uit een
blik/pot [potje?] over te scheppen naar een bord
door bestek te gebruiken? Bijvoorbeeld, kan uw
kind met een grote lepel appelmoes uit een potje in
een kom scheppen?

☐

☐



☐

☐

☐




D

PERSOONLIJKSOCIAAL

☐

☐

☐

☐
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Kan uw kind antwoord geven op ten minste vier
van onderstaande vragen: a. voornaam b. achternaam c. leeftijd d. jongen of meisje e. woonplaats
f. telefoonnummer De vragen die uw kind juist
beantwoordt graag omcirkelen.
Kan uw kind zelfstandig zijn handen en gezicht
met zeep wassen en afdrogen?
Kan uw kind de namen van twee of meer vriendjes
noemen (broertjes of zusje niet meegerekend). Stel
deze vraag zonder hulp te bieden door namen te
noemen van andere vriendjes.
Kan uw kind zelfstandig tandpasta op zijn tandenborstel doen en zijn tanden poetsen. Het kan
daarbij nodig zijn dat u controleert en nog moet
napoetsen.
Kan uw kind zich zelfstandig uitkleden? (behalve:
?drukkers, knopen en ritsen).

O
VO

2.

3.

4.

5.

6.

JA

SOMS

NOG
NIET

☐

☐

☐



☐

☐

☐



☐

☐

☐



☐

☐

☐



☐

☐

☐



PERSOONLIJK-SOCIAAL TOTAAL



RB

Ouders en verzorgers kunnen onderstaande ruimte
of de achterkant van deze pagina gebruiken voor
aanvullende informatie of opmerkingen.

1.
2.

Denk u dat uw kind goed hoort?
Denkt u dat uw kind spreekt als andere kinderen
van zijn leeftijd?
Begrijpt u het meest van wat uw kind zegt?
Denkt u dat uw kind loopt, rent en klimt als andere
kinderen van zijn leeftijd?
Is bij een of bij beide ouders in de familiegeschiedenis sprake van doofheid of slechthorendheid in
de kindertijd?
Heeft u zorgen over het gezichtsvermogen van uw
kind?
Heeft u kind in de laatste maanden last van medische problemen?
Maakt u zich op enige manier zorgen over uw
kind?

3.
4.
5.
6.
7.
8.

JA
☐

NEE
☐

☐
☐

☐
☐

☐

☐

EEL

OVERALL

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

D
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Appendix 3
Child Behavior Checklist (CBCL)
Hieronder is een lijst met vragen over kinderen. Alle vragen gaan over hoe uw
kind nu is of in de afgelopen 2 maanden is geweest. Zet een kruisje in het hokje
horend bij antwoord 2 als de vraag duidelijk of vaak bij uw kind past. Zet een
kruisje in het hokje horend bij antwoord 1 als de vraag een beetje of soms bij uw
kind past. Als de vraag helemaal niet bij uw kind past, zet dan een kruisje in het
hokje horend bij antwoord 0. Beantwoord alle vragen zo goed als u kunt, ook al
lijken sommige vragen niet bij uw kind te passen.

D

L
EE

RB

O
VO

0 = Helemaal niet
1 = Een beetje of soms
2 = Duidelijk of vaak
0 1 2
0 1 2
☐ ☐ ☐ 1. Pijnklachten (zonder medische
☐ ☐ ☐ 27. Lijkt zich niet schuldig te voelen na
zich misdragen te hebben.
oorzaak; geen buikpijn of hoofdpijn)
☐ ☐ ☐ 2. Doet te jong voor zijn/haar leeftijd.
☐ ☐ ☐ 28. Wil het huis niet uit.
☐ ☐ ☐ 3. Is bang om iets nieuws te proberen.
☐ ☐ ☐ 29. Snel van streek als iets tegenzit
☐ ☐ ☐ 4. Vermijdt anderen aan te kijken.
☐ ☐ ☐ 30. Snel jaloers.
☐ ☐ ☐ 5. Kan zich niet concentreren; kan niet ☐ ☐ ☐ 31. Eet of drinkt dingen die eigenlijk
niet eetbaar of drinkbaar zijn –
lang de aandacht ergen bij houden.
snoep niet meetellen (schrijf op):
☐ ☐ ☐ 6. Kan niet stil zitten, is onrustig of
___________________________
hyperactief.
☐ ☐ ☐ 7. Kan er niet tegen wanneer dingen
☐ ☐ ☐ 32. Is bang voor bepaalde dieren,
situaties, of plaatsen, (schrijf op):
ergens anders staan.
___________________________
☐ ☐ ☐ 8. Kan niet tegen wachten; alles moet nu
gebeuren.
☐ ☐ ☐ 33. Voelt zich snel beledigd of gekwetst.
☐ ☐ ☐ 9. Kauwt op dingen die niet eetbaar zijn. ☐ ☐ ☐ 34. Bezeert zich vaak; krijgt vaak
ongelukken.
☐ ☐ ☐ 10. Klampt zich vast aan volwassenen of
is te afhankelijk.
☐ ☐ ☐ 35. Vecht veel.
☐ ☐ ☐ 11. Zoekt voortdurend hulp.
☐ ☐ ☐ 36. Bemoeit zich met alles.
☐ ☐ ☐ 12. Obstipatie; heeft geen ontlasting
☐ ☐ ☐ 37. Raakt te veel overstuur wanneer hij/
zij gescheiden wordt van zijn/haar
(zonder dat hij/zij ziek is).
ouders.
☐ ☐ ☐ 13. Huilt veel.
☐ ☐ ☐ 14. Wreed tegen dieren.
☐ ☐ ☐ 38. Heeft moeite met inslapen.
☐ ☐ ☐ 15. Uitdagend
☐ ☐ ☐ 39. Hoofdpijnen (zonder medische
oorzaak).
☐ ☐ ☐ 16. Wil in alles direct zijn/haar zin
☐ ☐ ☐ 40. Slaat anderen.
hebben.
☐ ☐ ☐ 41. Houdt zijn/haar adem in.
☐ ☐ ☐ 17. Vernielt eigen spullen.
☐ ☐ ☐ 42. Doet dieren of mensen zonder opzet
☐ ☐ ☐ 18. Vernielt spullen van gezinsleden of
pijn.
van andere kinderen.
☐ ☐ ☐ 19. Diarree of dunnen ontlasting (zonder ☐ ☐ ☐ 43. Ziet er ongelukkig uit zonder
dat hij/zij ziek is).
duidelijke reden.
☐ ☐ ☐ 20. Ongehoorzaam
☐ ☐ ☐ 44. Boze buien.
☐ ☐ ☐ 21. Verstoord wanneer iets anders gaat
☐ ☐ ☐ 45. Misselijk (zonder medische oorzaak).
dan hij/zij gewend is.
☐ ☐ ☐ 46. Zenuwachtige bewegingen of
☐ ☐ ☐ 22. Wil niet alleen slapen.
zenuwtrekken (schrijf op):
☐ ☐ ☐ 23. Geeft geen antwoord wanneer
___________________________
anderen tegen hem/haar praten.
☐ ☐ ☐ 47. Nerveus zenuwachtig of gespannen.
☐ ☐ ☐ 24. Eet niet goed (schrijf op):
☐ ☐ ☐ 48. Nachtmerries.
___________________________
☐ ☐ ☐ 49. Eet te veel.
☐ ☐ ☐ 25. Kan niet opschieten met andere
☐ ☐ ☐ 50. Is erg moe.
kinderen.
☐ ☐ ☐ 51. Is in paniek zonder duidelijke reden.
☐ ☐ ☐ 26. Kan geen pret maken; doet als een
☐ ☐ ☐ 52. Pijnlijke ontlasting (zonder medische
kleine volwassene.
oorzaak).
☐ ☐ ☐ 53. Valt mensen lichamelijk aan.
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GEDRAG EN EIGENSCHAPPEN
0 = Helemaal niet (voor zover U weet) 1 = Een beetje of soms 2 = Duidelijk of vaak
0 1 2
0 1 2
☐ ☐ ☐ 76. Spraakprobleem (schrijf op):
_______________________________
☐ ☐ ☐ 77. Staart voor zich uit of lijkt volledig in
beslag genomen.
☐ ☐ ☐ 78. Buikpijn of krampen (zonder
medische oorzaak).
☐ ☐ ☐ 79. Snelle wisselingen tussen verdriet en
opwinding.
☐ ☐ ☐ 80. Vreemd gedrag (schrijf op):
_______________________________
☐ ☐ ☐ 81. Koppig, stuurs of prikkelbaar.
☐ ☐ ☐ 82. Stemming en gevoelens veranderen
plotseling.
☐ ☐ ☐ 83. Mokt veel.
☐ ☐ ☐ 84. Praat of schreeuwt in slaap.
☐ ☐ ☐ 85. Driftbuien of snel driftig
☐ ☐ ☐ 86. Overdreven netjes of te schoon.
☐ ☐ ☐ 87. Te angstig of te bang.
☐ ☐ ☐ 88. Werkt niet mee.
☐ ☐ ☐ 89. Weinig actief; beweegt zich langzaam
of te weinig energie.
☐ ☐ ☐ 90. Ongelukkig, verdrietig of depressief.
☐ ☐ ☐ 91. Meer dan gewoon luidruchtig
☐ ☐ ☐ 92. Van streek door onbekende mensen of
situaties.
☐ ☐ ☐ 93. Overgeven (zonder medische
☐ ☐ ☐
oorzaak).
☐ ☐ ☐ 94. Wordt ’s nachts vaak wakker.
☐ ☐ ☐ 95. Loopt weg.
☐ ☐ ☐ 96. Wil veel aandacht.
☐ ☐ ☐ 97. Zeuren.
98. Teruggetrokken; gaat niet met anderen
☐ ☐ ☐
om.
☐ ☐ ☐ 99. Maakt zich zorgen.
100. Schrijf hier ieder ander probleem op
dat het kind heeft en dat hierboven
nog niet genoemd is.
_______________________________
_______________________________
_______________________________

LD

EE

RB

O
VO

☐ ☐ ☐ 54. Pulkt aan neus, huid of aan iets
anders van het lichaam (schrijf op):
______________________________
_______________________________
☐ ☐ ☐ 55. Speelt te veel met eigen geslachtsdelen.
☐ ☐ ☐ 56. Onhandig of stuntelig.
☐ ☐ ☐ 57. Oogproblemen (zonder medische
oorzaak) (schrijf op):
______________________________
_______________________________
☐ ☐ ☐ 58. Straffen verandert zijn/haar gedrag
niet.
☐ ☐ ☐ 59. Gaat snel over van de ene bezigheid
naar de andere.
☐ ☐ ☐ 60. Huiduitslag of andere huidproblemen
(zonder medische oorzaak).
☐ ☐ ☐ 61. Weigert om te eten.
☐ ☐ ☐ 62. Weigert om actieve spelletjes te spelen.
☐ ☐ ☐ 63. Bonkt steeds met hoofd of wiegt met
lichaam.
☐ ☐ ☐ 64. Verzet zich ’s avonds met naar bed
gaan.
☐ ☐ ☐ 65. Verzet zich tegen zindelijk worden
(schrijf op):
_______________________________
☐ ☐ ☐ 66. Schreeuwt veel.
☐ ☐ ☐ 67. Lijkt niet te reageren op liefde of
genegenheid.
☐ ☐ ☐ 68. Schaamt zich gauw of voelt zich niet
op zijn/haar gemak.
☐ ☐ ☐ 69. Egoistisch; wil niet delen.
☐ ☐ ☐ 70. Toont weinig liefde of genegenheid
voor anderen.
☐ ☐ ☐ 71. Toont weinig belangstelling voor
dingen om zich heen.
☐ ☐ ☐ 72. Toont te weinig angst om zich te
bezeren
☐ ☐ ☐ 73. Te verlegen of timide.
☐ ☐ ☐ 74. Slaapt overdag en/of ’s nachts minder
dan de meeste kinderen (schrijf op):
_______________________________
☐ ☐ ☐ 75. Smeert of speelt met ontlasting
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