1	
  

De Kinderboom - Functionele vragenlijst
Vul alleen de eerste kolom in. Als de stelling waar is, vult u een ‘1’ in; als de stelling onwaar
is, ‘0’. Wij adviseren de vragenlijst door twee ouders/opvoeders te laten invullen.

Motorische kenmerken bij een vertraagd rechterhersenhelft
start

4 weken

8 weken

12 weken

4 weken

8 weken

12 weken

8 weken

12 weken

Onhandig en rare houding
Slechte coördinatie
Atletisch minder ontwikkeld en heeft weinig interesse
in deelname aan populaire kindersporten
Verminderde spiertonus. Spieren lijken wat slap
Moeilijkheden bij het leren van belangrijke
motorische activiteiten zoals fietsen, lopen, springen
Repetitieve/stereotypische motorische gewoontes
(draait rond in cirkels, zwaait met armen,...)
Friemelt excessief
Maakt/houdt moeilijk oogcontact
Loopt of liep op de tenen

TOTAAL

Motorische kenmerken bij een vertraagd linkerhersenhelft
start
Problemen in de verfijnde motoriek (slecht schrijven)
Moeilijkheden met fijne motorische vaardigheden
zoals schoenveters, knopen toe doen aan hemd,...
Slechte en zwakke grip bij schrijven
Schrijft heel groot, te groot voor de leeftijd
Struikelt over woorden als hij/zij moe is
Vertraging begin van kruipen, recht staan, lopen
Houdt van sport en is er goed in
Goede spierspanning
Minder goed in tekeningen maken
Moeilijkheden bij het leren van een
muziekinstrument
Is handig in sleutelen en repareren
Moeilijkheden bij plannen en coördineren van
lichaamsbewegingen

TOTAAL

Zintuiglijke kenmerken bij een vertraagd rechterhersenhelft
start
Zwakke ruimtelijke oriëntatie (stoot zich tegen
stoelen, bed)
Gevoelig voor geluid/lawaai
Verstrooid als er gevraagd wordt om lichaamsdeel aan
te wijzen
Moeilijkheden met evenwicht
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start

4 weken

8 weken

12 weken

8 weken

12 weken

8 weken

12 weken

Hoge pijngrens, huilt niet snel
Heeft plezier met beweging, schommel, achtbaan,...
Raakt spullen aan compulsief
Als meisje, niet geïnteresseerd in make-up of juwelen
Houdt niet van het gevoel van kleren, trekt ze uit
Wordt niet graag aangeraakt, raakt ook niet graag
dingen aan
Ruikt graag aan alles
Heeft voorkeur aan ongekruid eten
Sterke geuren zoals brandend hout of popcorn wordt
niet snel opgemerkt
Hecht veel belang hoe eten eruit ziet
Eet niet graag en is zelf niet geïnteresseerd in snoep
Moeilijk eter, lust niet veel

TOTAAL

Zintuiglijke kenmerken bij een vertraagd linkerhersenhelft
start

4 weken

Heeft niet veel zintuiglijke problemen zoals
gevoeligheid voor lawaai
Heeft goede ruimtelijke oriëntering
Heeft goed evenwicht
Lust / eet bijna alles
Heeft goed ontwikkeld geur- en smaakzintuig
Wordt graag vastgepakt en houdt van knuffels
Heeft geen problemen met kleding
Moeilijkheden met auditieve processing
Hoort niet zo goed, desondanks normale hoortesten
Vertraging in het leren praten; wordt geassocieerd aan
oorinfecties in verleden
Wordt misselijk in de auto of bus
Normale pijngrens

TOTAAL

Emotionele kenmerken bij een vertraagd rechterhersenhelft
start
Spontaan huilen en/of lachen. Plotse aanvallen van
woede of angst
Heeft veel kopzorgen en fobie
Houdt vast aan oude pijnlijke herinneringen
Heeft plotse emotionele uitlatingen die overdreven of
ongepast lijken voor de situatie
Last van paniek- en/of angstaanvallen
Vertoont soms donkere of agressieve gedachten
Gezicht toont weinig expressie. Weinig lichaamstaal
Erg gespannen, kan zich moeilijk ontspannen/relaxen
Gebrek aan empathie en gevoelens voor anderen
Weinig emotionele wederkerigheid
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start

4 weken

8 weken

12 weken

4 weken

8 weken

12 weken

4 weken

8 weken

12 weken

Vaak achteloos en neemt risico’s

TOTAAL

Emotionele kenmerken bij een vertraagd linkerhersenhelft
start
Overdreven gelukkig en hartelijk; houdt van knuffels
Frequent slecht humeur en geïrriteerd
Doet graag nieuwe en verschillende dingen, maar is ze
snel beu
Gebrek aan motivatie
Ingetrokken en beschaamd
Erg voorzichtig, pessimistisch, of negatief
Lijkt geen plezier te halen uit het leven
Sociaal teruggetrokken
Huilt makkelijk, gevoelens worden snel gekwetst
Lijkt in contact te zijn met eigen gevoelens
Empathie voor een andermans gevoelens, leest
andermans gevoelens goed
Is snel/makkelijk beschaamd
Erg gevoelig over wat andere over hem of haar denkt

TOTAAL

Gedragskenmerken bij een vertraagd rechterhersenhelft
start
Logisch denker
Mist vaak de kern van het verhaal
Altijd de laatste om een grap te begrijpen
Kan vastzitten in een bepaald gedrag, kan het niet
loslaten
Heeft gebrek aan sociaal gevoel en/of is antisociaal
en/of sociaal geïsoleerd
Slechte controle van tijd, is altijd te laat
Slecht georganiseerd
Moeilijkheden om op te letten
Is hyperactief en /of impulsief
Heeft obsederende gedachte of handelingen
Vaak argumenteren en werkt over het algemeen niet
goed mee
Vertoont soms tekenen van een eetstoornis
Slechte zuigreflex als baby
Imiteert herhaaldelijk geluiden of woorden zonder
noodzakelijk de betekenis te kennen
Komt over alsof hij/zij zich verveeld
Wordt als anders aanschouwd door andere kinderen
Maakt moeilijk vrienden
Kan moeilijk vreugde, interesse of prestaties delen
met andere
Soms ongepast lichtzinnig, kinderlijk of flauw
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start

4 weken

8 weken

12 weken

4 weken

8 weken

12 weken

8 weken

12 weken

Gedraagt zich soms ongepast in sociale situaties
Praat onophoudelijk en stelt herhaaldelijk dezelfde
vragen
Heeft weinig behoefte aan gemeenschappelijke
aandachtspunten
Kijkt niet in de spiegel als kleuter/peuter

TOTAAL

Gedragskenmerken bij een vertraagd linkerhersenhelft
start
Treuzelt frequent
Is erg verlegen, met name rond onbekenden
Is erg goed in niet-verbale communicatie
Wordt graag gezien door andere kinderen en
leerkrachten
Heeft geen gedragsproblemen op school
Begrijpt sociale regels
Heeft laag zelfvertrouwen
Heeft een hekel aan huiswerk
Is erg goed in sociale interactie
Maakt goed oogcontact
Is graag rondom mensen en houdt van sociale
activiteiten zoals naar feestjes gaan
Houdt niet van ‘’sleepovers’’ op verplaatsing (bij
vriendjes thuis gaan slapen)
Is niet goed in het volgen van routines
Heeft moeite met richtlijnen met verschillende
stappen
Is in contact met eigen gevoelens
Trekt snel conclusies

TOTAAL

Academische kenmerken bij een vertraagd rechterhersenhelft
start
Moeilijkheden met algebra, woordraadsels, enz.
Slecht begrijpend lezen
Begrijpt de moraal van het verhaal vaak niet
Erg analytisch
Houdt van komedie waarin lichamelijke acties de
hoofdrol spelen (Bugs Bunny, Tom & Jerry, enz.)
Is erg goed in het vinden van (spelling)fouten
Interpreteert alles letterlijk
Komt niet altijd tot een conclusie bij het praten
Startte vroeg met praten
Scoort hoog IQ. Hoog voor verbale vaardigheid, lager
voor prestatie vaardigheden
Kon vroeg woorden lezen
Is geïnteresseerd in ongewone onderwerpen
Leert gemakkelijk uit het hoofd
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start

4 weken

8 weken

12 weken

8 weken

12 weken

Leert enorm specifieke feiten over een onderwerp
Is ongeduldig
Praat monotoon, weinig stemverbuiging
Is een slechte niet-verbale communicator
Houdt niet van luide geluiden (zoals vuurwerk)
Praat hardop, los van de inhoud
Praat ‘’in uw gezicht’’, komt in uw persoonlijke ruimte
Kan goed lezen, maar doet het niet graag
Analytisch, geleid door logica
Volgt de regels, zonder hier vragen over te stellen
Kan goed de tijd in het oog houden, respecteren
Onthoudt makkelijk spelling en wiskundige formules
Observeert liever dan hat hij/zij deelneemt
Leest liever eerst de handleiding voor iets nieuw te
proberen
Wiskunde was vaak het eerste academische probleem

TOTAAL

Academische kenmerken bij een vertraagd linkerhersenhelft
start
Erg goed in ‘’big picture’’ vaardigheden
Is een intuïtief denker en wordt geleid door gevoelens
Goed in het maken van associaties
Niet goed in analytische vaardigheden
Erg visueel, houdt van afbeeldingen en patronen
Vraagt constant waarom je iets doet en waarom er
regels bestaan
Heeft slecht gevoel van de tijd
Raakt graag spullen aan, objecten voelen
Heeft moeilijkheden met prioriteiten te kiezen
Kans is klein dat de handleiding wordt gelezen
alvorens iets nieuw te proberen
Is creatief, maar moet hard werken voor volledig
potentieel te ontwikkelen
Doet liever dingen dan ze te observeren
Gebruikt goed stemverbuigingen als hij/zij praat
Leest sommige woorden verkeerd of laat ze weg
Heeft moeilijkheden lange woorden uit te spreken
Leest erg traag en moeizaam
Heeft moeilijkheden als kleuter bij het benoemen van
kleuren, objecten en letters
Moet concepten herhaaldelijk zien of horen om ze te
leren
Toont een neerwaartse trend in school resultaten
Huiswerk is niet consistent
Praatte pas op latere leeftijd
Heeft moeilijkheden bij het uitspreken van woorden
Heeft/had moeilijkheden bij het leren van het alfabet,
liedjes uit het hoofd leren
Heeft moeilijkheden huiswerk of gesprekken af te maken
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start

4 weken

8 weken

12 weken

Handelt zonder nadenken; maakt vaak zorgeloze fouten

Dagdroomt veel
Moeilijkheden om te juiste volgorde van
gebeurtenissen te herinneren
Schrijft soms letters van achter naar voren
Is niet goed in basiswiskundige vaardigheden
Heeft zwak geheugen
Heeft zwakke academische vaardigheden
Lager IQ dan verwacht. Verbale scores zijn lager dan
niet-verbale scores
Doet het niet goed op verbale opdrachten
Moet herhaaldelijk verteld worden wat te doen
Stottert of stotterde vroeger
Is slecht in spelling
Kan niet goed richtingen/aanwijzingen lezen

TOTAAL

Veelvoorkomende immuniteitskenmerken bij een vertraagd rechterhersenhelft
start

4 weken

8 weken

12 weken

Heeft veel allergieën
Is amper verkouden
Had ooit/heeft nog steeds astma of eczema
De huid heeft kleine witte stipjes, met name op de
achterkant van de arm
Is wat dwalend, ongeregeld – is goed de ene dag,
slecht de andere
Begeert bepaalde voedingswaren, vooral zuivel- en
graanproducten

TOTAAL

Veelvoorkomende immuniteitkenmerken bij een vertraagd linkerhersenhelft
start

4 weken

8 weken

12 weken

Heeft chronische oorontstekingen
Gevoelig voor goed aardige gezwellen of cystes
Heeft meer dan 10 keer antibiotica genomen voor
zijn/haar 10de levensjaar
Heeft buisjes in de oren
Is frequent verkouden
Geen allergieën

TOTAAL

Autonome kenmerken bij een vertraagd rechterhersenhelft
start

4 weken

8 weken

12 weken

start

4 weken

8 weken

12 weken

Problemen met de darmen, zoals diarree of constipatie
Heeft een snelle hartslag en/of hoge bloeddruk voor
de leeftijd
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Lijkt opgeblazen, vooral na maaltijden, en heeft vaak
last van maagpijn
Heeft (sterke) lichaamsgeur
Zweet veel
Handen zijn altijd vochtig en klammig

TOTAAL

Autonome kenmerken bij een vertraagd linkerhersenhelft
Start

4 weken

8 weken

Heeft een probleem met bedplassen
Heeft of had een onregelmatige hartslag
(aritmie/geruis)

TOTAAL

Puntentotaal
Subtotaal rechterhersenhelft:

…………………. punten

Subtotaal linkerhersenhelft:

…………………. punten

Totaal:

…………...…….. punten

Legende
Afwijking is klein: 0-50
Afwijking is redelijk: 51-100
Afwijking is groot: 101+

De hemisferische zwakte zit aan de ........................ kant van de hersenen.
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12 weken

