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Update richtlijnen kwaliteitsvolle diagnostiek intelligentie
Het VAPH volgt de kwalificatie van individuele IQ-tests, zoals vastgesteld door de commissie
psychodiagnostiek van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP). In oktober 2019 hebben zij mede naar
aanleiding van de komst van de WISC-V de kwalificatie van de testen geüpdatet:
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In de vernieuwde tabel zijn er verschillende verschuivingen zichtbaar ten opzicht van de vorige versie:
● Er zijn verschillende IQ-testen die initieel een C-label kregen, maar nu een D-label hebben. Deze
testen werden sowieso zelden tot nooit door het VAPH aanvaard. Die richtlijn blijft nog steeds
gelden.
● De WPPSI (-4j) krijgt nu een B-label in plaats van een A-label. Deze test wordt dus wel nog aanvaard
door het VAPH.
● WNV en SON-R krijgen nu een C-label maar blijven de meest kwaliteitsvolle testen voor niet-talige
afnames (anderstaligen, personen die niet spreken…). De IQ-testen kunnen bijgevolg bij deze
specifieke doelgroep gebruikt worden. Het MDT moet die keuze echter wel motiveren in module A.
● De WISC-III krijgt vanaf augustus 2020 een D-label. Ook de KAIT-NL krijgt een C-label. Beide testen
zouden in principe dus niet meer aanvaard worden door het VAPH omdat er een test beschikbaar is
met een hogere kwalificatie (namelijk de CoVat-CHC en de WISC-V). Omdat de WISC-III nog steeds
een wijdverspreide test is, wordt geopteerd voor een uitdovend gebruik van zowel de WISC-III als de
Kait-NL. Afnames met deze testen worden tot en met 31/12/2020 nog aanvaard door het VAPH. Hou
hier rekening mee met het opstellen van module A. Voor afnames die plaatsvinden vanaf 1/1/2021
zal het VAPH de nieuwe kwalificatie labels strikt toepassen. Het MDT is dan verplicht om toe te zien
op het gebruik van testen met een A-kwalificatie. Een test met een lagere kwalificatie mag enkel
gekozen worden als daarvoor een goede motivatie kan worden gegeven (bijvoorbeeld in functie van
de doelgroep). Die motivering moet ook toegevoegd worden in module A.
Meer informatie kan u vinden op de website van het VAPH via
https://www.vaph.be/professionelen/mdt/mdv/modules/verstandelijke-handicap . Gelieve deze pagina
grondig na te lezen. Bij vragen kan u contact opnemen met indicatiestelling@vaph.be.
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