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ITSP: Sensory Profile-NL Baby’s en Peuters 0 t/m 2 jaar - 

Oudervragenlijst 
© 2002, Winnie Dunn, Ph.D., OTR, FAOTA 
© Nederlandse vertaling: André Rietman i.s.m. afd. revalidatie van het AMC 
 

De Infant Toddler Sensory Profile (ITSP) meet hoe een kind prikkels verwerkt. De ITSP brengt in kaart welk effect 

deze verwerking heeft op het functioneren in het dagelijks leven van een kind. Er zijn twee versies van deze 

vragenlijst; één voor ouders van kinderen van 0-6 maanden, en één voor ouders van kinderen van 7-36 maanden. 

 

Naast de ITSP is er ook een versie voor oudere kinderen van 4-18 jaar (de SP-NL; Sensory Profile) die ook via BergOp 

af te nemen is. Voor kinderen van 3 jaar wordt geadviseerd de SP-NL te gebruiken en naar de jongste normgroep te 

kijken. 

Tot slot is ook een versie voor adolescenten en volwassenen (AASP) beschikbaar. Alle versies zijn via BergOp in te 

vullen. 

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De ITSP bestaat uit 36 (0-6 maanden) of 48 (7-36 maanden) stellingen. Aan ouders wordt 
gevraagd aan te geven hoe vaak het omschreven gedrag voorkomt, wanneer de gelegenheid 
zich voordoet. De antwoordmogelijkheden zijn: Bijna altijd (>90%), Vaak (75%), Af en toe 
(50%), Zelden (25%) en Bijna nooit (<10%). Een voorbeeldstelling is: “Mijn kind negeert me 
als ik praat”.  
 

Afnameduur  
Ongeveer 15 minuten  
 

Informanten  

Moeder, Vader 
 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

Van elke sectie (sensorische categorie) kan een ruwe score worden berekend. De scores 
worden verder verdeeld over vier kwadranten: 
 

Sensorische kwadranten 
1. Gebrekkige registratie 
2. Prikkels zoekend 
3. Gevoeligheid voor prikkels 
4. Prikkels vermijdend 

 
De scores samen vormen de totaalscore (Lage prikkeldrempel). Alle scores, zowel de sectie- 
als de kwadrant-scores en de totaalscore, worden met behulp van afbreekscores ingedeeld 
in een classificatie: (duidelijk) minder dan anderen, normaal functioneren, (duidelijk) meer 
dan anderen. Bij de versie voor kinderen van 0-6 maanden zijn de sectiescores niet 
betrouwbaar en worden daarom niet berekend. 

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

Er zijn normen beschikbaar voor kinderen van 0-3, 4-6, 7-12, 13-18, 19-24, 25-30 en 31-36 
maanden. De afbreekscores voor kinderen van 0-6 maanden zijn vastgesteld aan de hand van 
de gegevens uit de U.S.A. van 100 kinderen zonder beperkingen; de afbreekscores van 
kinderen van 7-36 maanden aan de hand van 489 kinderen zonder beperking. 
De ITSP is (nog) niet beoordeeld door de COTAN. Wel vormen het theoretische kader en het 
psychometrische bewijs dat uitgebreid beschreven is in de handleiding, een basis voor de 
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bewering dat de ITSP een betrouwbaar en valide beeld geeft over het effect van de 
sensorische prikkelverwerking op het functioneren in het dagelijks leven van het kind. 

  

 

Literatuur en verkrijgbaarheid 

 

 

De oorspronkelijke versie van de ITSP is ontwikkeld door Winnie Dunn en is vertaald in het 
Nederlands door André Rietman in samenwerking met de afdeling Revalidatie van het AMC. 

 
Voor meer informatie zie: 
http://www.pearsonclinical.nl/itsp-infant-toddler-sensory-profile-oudervragenlijst  

 

 

BergOp 
 

 

Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de 
hierboven beschreven scores. 
 
➔ Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van deze vragenlijst. De kosten zijn per afname 

en staan vermeld in het vragenlijstenoverzicht op bergop.info.  
 
Het is niet nodig om zelf afspraken te maken met Pearson, betaling verloopt via Praktikon. Wel 
dient iedere organisatie die in BergOp gebruik wil maken van lijsten die door Pearson worden 
uitgegeven, akkoord te gaan met de voorwaarden die Pearson aan haar gebruikers stelt. Neem 
contact op met Praktikon hierover. 
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