
Kenmerk 2. Volgt met ogen en hoofd 30° - 0° - 30° 

Spreiding 8  12 weken. 

Uitgangspositie kind Het kind ligt op zijn rug op de onderzoektafel. Voorkomen moet worden dat 
het kind wordt afgeleid door een lichtbron. 

Uitvoering 
onderzoek 

De onderzoeker vraagt zo nodig aan de ouder zich tijdens het onderzoek niet 
in het gezichtsveld van het kind te bevinden en niet te spreken. De  
onderzoeker brengt zijn gezicht op een afstand van ca. 30 cm boven de  ogen 
van het kind, zoekt op welke afstand het kind het beste fixeert en  beweegt 
dan zijn gezicht langzaam heen en weer boven de ogen van het  kind: vanuit 
de middenstand ten minste 30  naar rechts en terug, en  tenminste 30  naar 
links en terug. Dit onderzoek mag ook met een rood  blokje worden 
uitgevoerd, waarbij het blokje op de afstand waarop het  kind dit het beste 
fixeert (ca. 30 cm) langzaam vanuit de middenstand  30  naar beide kanten 
wordt bewogen en terug. De onderzoeker mag tijdens het onderzoek niet 
praten en het kind niet (direct of via bijvoorbeeld bewegen van het 
onderzoekskussen) aanraken. 

 
Kenmerk 3. Handen af en toe open (13 weken = 3 maanden) 

Neurologisch aspect Het centrale zenuwstelsel is zo ver gerijpt dat het kind zijn handen niet meer 
voortdurend tot vuisten balt als gevolg van de grijpreflex. Af en toe  gaan de 
handen open. Dit fenomeen moet onderscheiden worden van  een 
eventueel optredende Mororeflex of stimulatie van de handrug (zie  
hoofdstuk 3). 

Observatie De onderzoeker observeert gedurende het consult of beide handen van het 
kind af en toe actief open gaan en onderscheidt dit van een eventueel  
optredende Mororeflex of stimulatie van de handrug. 

Negatief Eén (eenzijdige stereotiepe houding) of beide handen blijven gesloten 
of 
het uitsluitend open gaan van de handen als gevolg van een Mororeflex of 
stimulatie van de handrug. 

 
Kenmerk 4. Kijkt naar eigen handen (M) (13 weken = 3 maanden) 

Spreiding 13-28 20 weken. 

 
Kenmerk 6. Pakt in rugligging voorwerp binnen bereik (26 weken = 6 maanden) 

Spreiding 13-33 26 weken. 

 
Kenmerk 7. Pakt blokje over (39 weken = 9 maanden) 

Uitvoering 
onderzoek 

De onderzoeker reikt het kind een blokje aan (aanbieden op vlakke hand), of 
legt het voor het kind op tafel. Het overpakken kan gestimuleerd  worden 
door een tweede blokje op tafel te leggen bij de hand waarmee het eerste 
blokje wordt vastgehouden. Vaak zal het kind deze hand dan door 
overpakken vrij maken om het tweede blokje te pakken. 
Bij eenkennige of verlegen kinderen mag de onderzoeker de ouder 
instrueren het blokje op de hier beschreven manier aan te bieden. 

 
Kenmerk 9. Speelt met beide voeten (M) (39 weken = 9 maanden) 

Neurologisch aspect Oog/hand/voetcoördinatie, en hand/voetcoördinatie en spierkracht/tonus. 

Anamnese Indien dit gedrag niet door de onderzoeker wordt geobserveerd, vraagt hij 
aan de ouder: “Hebt u ... wel eens met beide voeten zien spelen als hij op  
zijn rug ligt?”. Hij vraagt dus naar zowel tegenwoordig gedrag als  voorheen 



getoond gedrag. 

 
Kenmerk 10. Pakt propje met duim en wijsvinger (52 weken = 12 maanden) 

Negatief Het kind pakt het propje niet of niet met één van de bovenbeschreven 
grepen. 
 
of 
 
het kind wijst alleen maar naar het propje of raakt het eventueel alleen aan 
met een gestrekte wijsvinger (‘pointing’ of ‘tipping’). 

Registratie + Bij positieve respons. 
Gebruikte grepen onder ‘opmerkingen’ noteren. 
 
 Bij negatieve respons.  
‘Pointing’/’tipping’ onder ‘opmerkingen’ noteren. Links en rechts apart 

noteren. 
 
Kenmerk 11. Doet blokje in/uit doos (15 maanden) 

Psychologisch aspect Dit kenmerk geeft informatie over de aanwezigheid van exploratief en 
sociaal gedrag. Het kind gaat de ander steeds meer bij zijn dagelijks  leven                                   
betrekken. Hij toont speelgoed, betrekt de  ander bij zijn spel/acties, daarbij 
de blik van de ander volgend of die  daadwerkelijk naar de actie kijkt (joint 
attention). Het kind toont duidelijk  interesse in de mensen om hem heen. 

Observatie De onderzoeker observeert op welke wijze het kind de blokjes hanteert 
(hand en vingerbewegingen). Als de hand het blokje nadert, kunnen de 
vingers meer gespreid worden dan nodig is om het blokje te pakken. 
Observatie kan ook terwijl het kind spontaan de blokjes in en uit de doos 
doet. 
De onderzoeker observeert ook of het kind de doos met blokjes leuk vindt en 
dit deelt met de ouder/onderzoeker door aankijken en eventueel lachen en 
wijzen. Observatie kan ook als het kind op een ander moment tijdens het 
consult ergens naar wijst en de aandacht deelt met de ouder of onderzoeker 
door middel van aankijken en eventueel lachen. 

Positief Het kind voert de handelingen instoppen, loslaten en weer pakken tenminste 
één keer uit, zowel met de linker als met de rechter hand. De bewegingen 
verlopen soepel en goed gecoördineerd. Het kind reageert ook met 
aankijken en eventueel lachen en wijzen naar ouder/onderzoeker. 

Negatief Het kind verricht de handeling van blokjes in en uit de doos doen niet 
of 
het kind verricht de handeling met trillende of schokkerige bewegingen 
of  
het kind deelt de aandacht niet op bovenstaande wijze. 

Overweging Het verwaarlozen (in functioneel gebruik) van één of beide handen of armen 
geldt op elke leeftijd als alarmerend (Touwen, 1990). Het gebruiken van 
slechts één hand kan gemakkelijk ten onrechte als lateralisatie worden 
opgevat. 
Trillerige of schokkerige bewegingen gelden na het eerste levensjaar 
als alarmerend (Touwen, 1992). 
Het niet laten zien van joint attention is een alarmsignaal voor ASS. 

 
 



Kenmerk 12. Speelt “geven en nemen” (M) (15 maanden) 

Uitvoering 
onderzoek 

De onderzoeker biedt het kind een blokje aan: “Alsjeblieft”. Als het kind het 
blokje heeft gepakt steekt de onderzoeker na enige tijd zijn vlakke hand uit 
en zegt: “Geef het blokje maar aan mij. Dank je wel”. 
Indien het gewenste gedrag op deze manier niet kan worden uitgelokt, mag 
de onderzoeker het kenmerk door de ouder op dezelfde wijze laten 
uitvoeren. De onderzoeker hoeft het onderzoek niet zelf uit te voeren als hij 
tijdens het consult al heeft waargenomen dat het kind een voorwerp geeft 
en neemt. 

Observatie De onderzoeker observeert of het kind het blokje desgevraagd aan hem zelf 
of aan de ouder terug geeft, of de onderzoeker heeft het gewenste gedrag 
op een ander moment tijdens het consult geobserveerd. 

Positief Het kind gaat in op het verzoek van de onderzoeker c.q. de ouder en laat het 
blokje los op de vlakke hand.  
of 
Het kind geeft spontaan een voorwerp aan onderzoeker of ouder en neemt 
het weer aan (waarbij hij het voorwerp heeft losgelaten bij het geven). 

Overweging Letten op de kwalitatieve aspecten van de uitvoering. Als het kind niet 
meedoet met dit spelletje moet in het bijzonder op de interactie worden  
gelet. Ook moet nagegaan worden of dit spelletje thuis wordt gedaan. Als dit 
niet zo is, moet dit bij ‘opmerkingen’ worden genoteerd. Het delen van eten 
door bij iemand anders een hapje in de mond te doen, geldt niet als geven 
en nemen spelletje; dit kan imitatiegedrag zijn en zegt dan niets over 
beurtgedrag. 

 
Kenmerk 14. Gaat op onderzoek uit (M) (18 maanden = 1,5 jaar) 

Psychologisch aspect De levendige belangstelling van het kind voor zijn omgeving komt tot uiting 
in exploratiegedrag. Dit wordt mogelijk door het feit, dat hij zich zelfstandig 
kan verplaatsen en de nabijheid van de ouder kan opgeven.  
Zo leert het kind zijn wereld kennen. Als het kind uit zich zelf de omgeving 
verkent spreekt men van ‘zelfsturing’. Als het verkennen door een prikkel 
van de omgeving wordt uitgelokt, spreekt men van ‘veldsturing’: het kind 
gaat nog niet zelf op onderzoek uit, maar reageert wel op het wegrollen van 
een bal. De fase van veldsturing gaat vooraf aan die van de zelfsturing 
(hoofdstuk 2). 
De hechtingsrelatie hechting van het kind speelt bij dit kenmerk een 
belangrijke rol. Het veilig gehechte kind gaat rustig op onderzoek uit in het 
consultatiebureau en laat de ouder af en toe dingen zien. Angstig- 
afwerend gehechte kinderen durven nauwelijks op stap te gaan, terwijl de  
angstigvermijdend gehechte kinderen niet terug keren bij de ouder om iets 
te delen (hoofdstuk 3). 

Anamnese Indien dit gedrag niet wordt waargenomen, vraagt de onderzoeker aan de 
ouder: “Gaat .... thuis wel bij u vandaan om de omgeving te verkennen?”  
of "Gaat ..... thuis op onderzoek uit?" 

 
Kenmerk 16. Doet anderen na (M) (24 maanden = 2 jaar) 

Anamnese Wanneer het imitatiegedrag niet kan worden geobserveerd, vraagt de 
onderzoeker aan de ouder: “Doet ... u of anderen na, bijvoorbeeld  in  
huishoudelijk werk of bij spelletjes? Zo ja, wat doet hij zoal na?” Het 
geïmiteerde gedrag dient complexe handelingen te betreffen, zoals  
afstoffen, stofzuigen, timmeren, telefoneren.  



 
Kenmerk 17. Stapelt 6 blokjes (30 maanden = 2,5 jaar) 

Psychologisch aspect Op deze leeftijd richt het kind zijn aandacht behalve op het doel van 
de handeling (het bouwen van de toren) ook op de uitvoering 
daarvan (hoofdstuk 2). De uitvoering van deze opdracht eist van het 
kind coöperatie, concentratie en een zekere mate van prestatiegerichtheid. 
De kwaliteit van de gehechtheidrelatie hechting speelt eveneens een rol. 

Uitvoering 
onderzoek 

De onderzoeker legt zes blokjes tegelijk voor het kind  op tafel neer en zegt: 
“Bouw maar een toren”. Als het kind niet begint met bouwen, maakt de 
onderzoeker zelf een toren om hem aan te moedigen, legt vervolgens de 
blokjes weer tegelijk voor het kind op tafel neer en vraagt hem om dit na te 
doen. Als het kind dan nog niet begint te bouwen, maakt de onderzoeker zelf 
een toren van twee blokjes en zegt: “Maak de toren maar af”. 

Positief Het kind bouwt desgevraagd een toren van zes blokjes 
of 
het kind bouwt na voorbeeld een toren van zes blokjes 
of 
het kind stapelt vier blokjes op een voorgebouwde toren van twee blokjes. 

Registratie + Bij positieve respons. 
 
 Bij negatieve respons. 
 
Onder ‘opmerkingen’ registreren: 
rechtshandig of linkshandig 
in één keer of  na diverse pogingen 
spontaan, na voorbeeld of afgebouwd 
soepel of houterig of stijf of trillerig. 

 
Kenmerk 18. Plaatst ronde vorm in stoof (30 maanden = 2,5 jaar) 

Uitvoering 
onderzoek 

De onderzoeker zet de stoof voor het kind met de ronde en driehoekige 
gaten het dichtst bij het kind. De onderzoeker geeft het kind de opdracht:  
“Doe jij het blokje maar door het juiste gat in de deksel”. De onderzoeker zet 
de ronde vorm rechtop naast de stoof, zodat het kind de cirkelvorm goed 
kan zien. Als het kind niet reageert mag de onderzoeker het ronde blokje 
aangeven. De handeling mag niet voorgedaan worden. 

Overweging Vormenstoven zijn op deze leeftijd geliefd speelgoed. Kinderen die hiermee 
thuis ervaring hebben opgedaan, zullen de opdracht vlotter uitvoeren, dan 
kinderen die helemaal geen ervaring hebben. De mate waarin het kind thuis 
ervaring heeft opgedaan met een vormenstoof moet bij de interpretatie van 
een negatieve respons worden betrokken. Indien het kind die ervaring niet 
heeft, moet dit onder ‘opmerkingen’ worden vermeld. 
Trillerige handmotoriek geldt na het eerste levensjaar als alarmerend 
(Touwen, 1992). 

 
Kenmerk 20. Bouwt vrachtauto na (36 maanden = 3 jaar) 

Spreiding 30  36 maanden (121  154 weken). 

 
Kenmerk 21. Plaatst 3 vormen in stoof (36 maanden = 3 jaar) 

Uitvoering 
onderzoek 

De onderzoeker zet de stoof voor het kind met het ronde en het driehoekige 
gat het dichtst bij het kind. De onderzoeker geeft het kind de opdracht: “Doe 
jij de blokjes in één keer door het juiste gat in de deksel” .  De onderzoeker 



zet 3 blokjes (rond, vierkant, rechthoek) rechtop naast de stoof, zodat het 
kind de vorm van het grondvlak van de blokjes goed kan vergelijken met de 
vorm van de  gaten in de deksel van de stoof.  
Indien het kind de opdracht niet uitvoert, mag de onderzoeker aanmoedigen 
door het ronde blokje aan te geven. Er mag niet voorgedaan worden  hoe de 
blokjes door de gaten moeten worden gedaan. 

 
Kenmerk 23. Bouwt brug na (42 maanden = 3,5 jaar) 

Uitvoering 
onderzoek 

De onderzoeker legt drie blokjes voor het kind neer en neemt zelf ook drie 
blokjes. Hij legt uit dat hij een brug gaat maken en dat het kind het daarna na 
moet doen. Alvorens de brug te bouwen maakt hij de opdracht eerst 
duidelijk aan het kind door te zeggen: “Ik ga een brug bouwen. En jij kijkt hoe 
ik het doe. Daarna ga jij een brug bouwen en kijk ik hoe jij het doet” of  “Ik ga 
een brug bouwen en daarna ga ik kijken of jij net zo’n brug kan bouwen”. De 
onderzoeker bouwt een brug van drie blokjes. Hij legt duidelijk uit en laat het 
kind goed zien hoe hij de brug maakt: “Kijk, ik maak een brug; hier een blok, 
daar een blok en één er bovenop”. Hij laat het voorbeeld staan en zegt tegen 
het kind ”Nu jij, probeer maar net zo’n brug te bouwen”. 
Als het kind met 3 jaar nog jukbewegingen had (zie kenmerk 20) dan moet 
de onderzoeker één of twee blokjes, in het midden, iets verder weg leggen 
zodat hij kan observeren of het kind nog jukbewegingen maakt. 
Als het kind geen ruimte open laat tussen de onderste twee blokjes mag de 
onderzoeker een aanwijzing geven: “Kijk eens goed. Is jouw brug net zo als 
die van mij?”. De onderzoeker mag niet wijzen naar de opening van de brug 
in het voorbeeld. Als het bouwen van de brug niet lukt mag de instructie één 
keer worden herhaald. 

 
Kenmerk 24. Plaatst 4 vormen in stoof (42 maanden = 3,5 jaar) 

Spreiding 30 – 32 maanden (129 – 137 weken). > 25 – 41 maanden (160-178 weken). 

 
Kenmerk 26. Tekent cirkel na (48 maanden = 4 jaar) 

Uitvoering 
onderzoek 

De onderzoeker legt een vel papier op tafel , waarop van te voren en zonder 
dat het kind dat heeft kunnen zien, een cirkel is getekend. De onderzoeker 
legt een potlood midden voor het kind neer en zegt: ”Ik mag niet vertellen 
hoe dit heet, maar teken jij ook eens zo'n figuur”. Het woord ‘cirkel’ mag dus 
niet benoemd worden. Het kind mag drie pogingen doen.  
Wanneer na de eerste poging geen gesloten figuur wordt getekend, vraagt 
de onderzoeker: “Heb je nu net zo'n figuur getekend?” Deze vraag moet ook 
na een mislukte tweede poging worden gesteld. 

Negatief Het kind tekent niets 
of 
het kind tekent een niet gesloten, min of meer cirkelvormige figuur 
of 
het kind tekent bij toeval een gesloten figuur (al ‘in het wilde weg’ tekenend 
ontstaat een gesloten figuur). 
of 
het woord “cirkel, rondje o.d.” is toch benoemd door onderzoeker of ouder 

 
Kenmerk 27. Houdt potlood met vingers vast (48 maanden = 4 jaar) 

Negatief Het kind neemt het potlood niet vast 
of 



het kind houdt het potlood met de vuist vast (onderhands, dan wel 
bovenhands) 
of 
het kind houdt het potlood ook bij de tweede poging bij het uiteinde vast. 
of 
het kind houdt het potlood met de vingers bovenhands 

Registratie + Bij positieve respons. 
 
 Bij negatieve respons. 
 
Onder ‘opmerkingen’, registreren welke hand het kind heeft gebruikt voor 
het hanteren van het potlood.  
Bij negatieve respons onder ‘opmerkingen’ registreren op welke wijze het 
kind het potlood hanteert. 

 
Kenmerk 28. Tekent kruis na (54 maanden = 4,5 jaar) 

Uitvoering 
onderzoek 

De onderzoeker legt voor het kind een vel papier neer, zonder lijntjes of 
ruitjes, waarop vooraf (zonder dat het kind dat heeft kunnen zien) een kruis 
met twee lijnstukken van 5 cm is getekend. De onderzoeker legt een potlood 
voor het kind neer en zegt: “Ik mag niet zeggen hoe het heet, maar teken jij 
nu eens net zo'n figuur”; ( de naam ‘kruis’ niet vermelden).  
Als het niet lukt mag de instructie eenmaal herhaald worden. 

 
Kenmerk 30. Lacht terug (M) (8 weken = 2 maanden) 

Spreiding 5  12 weken. 

Anamnese Als het niet lukt het gewenste gedrag bij het kind te observeren (b.v. doordat 
hij huilt), vraagt de onderzoeker aan de ouder: “Lacht ... terug als u tegen 
hem praat en lacht?”. 

 
Kenmerk 31. Maakt geluiden terug (M) (13 weken = 3 maanden) 

Spreiding 7  27 weken (1,5  6 maanden).  7 – 15 weken (1,5 - 3 maanden). 

 
 
Kenmerk 33. Zegt “dada”, “baba” of “gaga” 

Spreiding 38  60 weken (9  14 maanden). 38-56 weken (9-13 maanden). 

 
Kenmerk 34. Brabbelt bij zijn spel (M) (52 weken = 12 maanden) 

Positief Het kind maakt met tussenpozen melodieuze, niet monotone geluidjes 
(brabbelen) bij het spelen en brengt variatie in de geluiden aan.   

Overweging Ernstig gehoorgestoorde kinderen brabbelen wel, maar doen dat monotoon, 
vaak ook met een lage stem. Niet of monotoon brabbelen in een hoog 
register is een alarmsignaal voor ASS op deze leeftijd 

 
Kenmerk 35. Reageert op mondeling verzoek (M) (52 weken = 12 maanden) 

Uitvoering 
onderzoek 

De onderzoeker vraagt naar enkele voorwerpen of personen die in de 
onderzoekkamer aanwezig zijn en waarvan kan worden aangenomen dat het 
kind die kent en door het kind kunnen worden gezien. NB niet het favoriete 
speeltje (zie Overweging). De onderzoeker mag geen gebaren maken of 
kijken in de richting van het  voorwerp waarnaar, of de persoon naar wie 
wordt gevraagd.  
Voorbeelden van vragen zijn: "Waar is  de klok?", "Waar is de bal?", “Waar    



is je pop?”, “Waar is je beer?”, Waar is mama?” Als het kind gewend is een                 
bepaald voorwerp met kindertaal te benoemen (‘tiktak’ voor klok), mag dit 
woord in de vraag worden gebruikt. 

Observatie De onderzoeker observeert of het kind adequaat (zie onder beoordeling) 
reageert op de vraag waar een bepaald voorwerp (niet het favoriete 
speeltje) of een bepaalde persoon in de kamer is. 

Anamnese Als de gewenste respons niet kan worden waargenomen, vraagt de 
onderzoeker aan de ouder: “Als u thuis aan ... vraagt waar bepaalde voor 
hem bekende voorwerpen (niet het favoriete speeltje) of personen zijn 
(zonder deze zelf aan te kijken of  te wijzen), reageert ... dan door te wijzen 
of in de goede richting te gaan kijken?”. Zo ja “Kunt u daarvan een paar 
voorbeelden geven?”. 

Overweging Bij de interpretatie van de respons moet de onderzoeker rekening houden 
met de kwantiteit en kwaliteit van het taalaanbod. Wanneer een kind niet of 
zelden reageert op een mondeling verzoek kan er ook sprake zijn van andere 
problemen zoals: een gehoorprobleem, een probleem in het taalbegrip, een 
probleem op het cognitieve vlak, een probleem in het autistisch spectrum of 
een probleem in de ouderkind interactie c.q. hechting. Zo zullen onveilig 
gehechte kinderen minder behoefte hebben aan het maken van contact en 
het exploreren van de omgeving. Kinderen met ASS kunnen ofwel helemaal 
niet reageren op mondeling verzoek, ofwel uitsluitend associatief bij het 
horen noemen van hun favoriete speeltje. Zij stijgen dan niet uit boven de 
associatie. 

 
Kenmerk 36. Maakt communicatieve gebaren (M) (52 weken = 12 maanden) 

Psychologisch aspect Door middel van communicatieve gebaren begint het kind blijk te geven van 
inzicht in de dagelijks terugkerende sociale gebruiken. Het gebruik van 
communicatieve gebaren gaat vooraf aan taalproductie. Voorbeelden zijn:  
‘dagdag’ zwaaien, wijzen naar iets dat het kind graag wil (‘imperatief 
wijzen’, vaak gepaard gaande met aankijken en brabbelen), intentioneel 
imiteren van gebaren of handen omhoog doen bij ‘hoera’. Uit onderzoek 
blijkt dat kinderen die zwak zijn in taalbegrip en taalproductie maar wel vlot 
communicatieve gebaren gebruiken meer kans hebben hun taalachterstand 
in te halen dan kinderen die weinig gebaren in de communicatie, zoals 
kinderen met ASS. Op deze leeftijd maakt imitatiegedrag deel uit van het 
gebruik van communicatieve gebaren. 

Uitvoering 
onderzoek 

De onderzoeker spoort het kind aan tot het maken van communicatieve 
gebaren, zoals dag zwaaien, handjes omhoog bij hoera, gebaren nadoen bij 
versjes, aanwijzen welk van twee getoonde voorwerpen het kind wil hebben. 

Observatie De onderzoeker observeert of het kind communicatieve gebaren maakt in 
duidelijke interactie met de onderzoeker en/of de ouder. 

Anamnese Als het gewenste gedrag niet tijdens het consult kan worden geobserveerd, 
vraagt de onderzoeker de ouder: “Zwaait ... wel eens als er iemand 
binnenkomt of weggaat?”. Of: “Als .... ergens niet bij kan, wijst hij er dan 
naar met zijn eigen wijsvinger, u daarbij aankijkend?’ Zo niet: “Maakt  ... wel 
eens andere gebaren? Welke?” 

Positief Het kind laat zelf, zonder hulp van de ouder, een communicatief gebaar zien. 
Het gaat niet alleen om letterlijk nadoen maar om wederkerigheid. 
of 
het kind wijst met eigen wijsvinger het door hem gewenste voorwerp aan en 
kijkt de onderzoeker aan. 



Negatief Het kind vertoont geen van de genoemde communicatieve gebaren 
of 
het gebaar heeft geen communicatieve functie in de zin van iemand gedag 
zeggen (wuiven) of iemand iets vragen (wijsgebaar) maar beperkt zich tot 
letterlijk nadoen.  
en 
de ouder beantwoordt bovengenoemde vragen ontkennend 

Overweging Bij de interpretatie van de respons moet de onderzoeker rekening houden 
met de kwantiteit en de kwaliteit van het taalaanbod, met de taalproductie 
en met de ouderkind relatie. Het niet laten zien van communicatieve 
gebaren en dan met name de afwezigheid van wijzen op deze leeftijd, kan 
wijzen op ASS. Geen imitatie en kiekeboespelletjes na de leeftijd van 910 
maanden is alarmerend (Touwen, 1990) 

 
Kenmerk 39. Zegt 3 “woorden” met begrip (M) (18 maanden = 1,5 jaar) 

Overweging Bij de interpretatie van de respons moet de onderzoeker rekening houden 
met de kwantiteit en de kwaliteit van het taalaanbod, met de taalproductie 
en met de ouderkind relatie. Niet komen tot het gebruik van betekenisvolle 
woorden, kan wijzen op een verstandelijke beperking of ASS. 

 
Kenmerk 41. Zegt “zinnen” van 2 woorden (M) (24 maanden = 2 jaar) 

Observatie De onderzoeker observeert of het kind zinnen van twee woorden zegt en 
lokt dit zo nodig uit door tegen het kind te praten. De onderzoeker  
observeert tevens of het kind echolalie vertoont. 

Anamnese Als het gewenste gedrag tijdens het consult niet kan worden geobserveerd, 
vraagt de onderzoeker aan de ouder: “Maakt ... zinnetjes van twee 
woorden?”. Zo ja: “Kunt u een voorbeeld noemen?” “Bedenkt hij zelf 
zinnetjes of herhaalt hij alleen wat u zegt?” 

Negatief Het kind produceert geen zinnen van twee woorden, die logisch zijn 
gekoppeld 
of 
er is uitsluitend sprake van echolalie 
en 
de ouder beantwoordt bovenstaande vraag ontkennend. 

Overweging Bij de interpretatie van de respons moet de onderzoeker rekening houden 
met de kwantiteit en de kwaliteit van het taalaanbod, met de taalproductie 
en met de ouderkind relatie. Echolalie kan wijzen op ASS. Bij M en negatieve 
respons: vragen betreffende dit kenmerk van het Van Wiechen 
taalinstrument ( 'Uniforme signalering van taalachterstanden bij jonge 
kinderen') 

 
Kenmerk 52. Beweegt armen goed (4…52 weken) 
Kenmerk 53. Beweegt benen goed (4…52 weken) 

Observatie De onderzoeker observeert de bewegingen van de ledematen en let op de 
volgende karakteristieken: 
kwantiteit van de bewegingen, zowel links als rechts 
 
en 
 
kwaliteit (uitslag, snelheid, complexiteit, variatie en soepelheid/elegantie) 
van de bewegingen, zowel links als rechts. 



Positief Armen en benen worden rechts en links evenveel bewogen, met dezelfde 
kwaliteit. 
(verwijderd: (kwantiteit R = L), met dezelfde bewegingsuitslag en snelheid 
(kwaliteit R = L)).  

Negatief asymmetrie 
 
of 
 
bewegingsarmoede of stereotypieën of onvoldoende soepelheid 
 
en/of 
 
tremor (bij niet huilend kind). 

Overweging Eén of dubbelzijdige stereotiepe houding (bijvoorbeeld vuistjes), het 
verwaarlozen van een hand, arm of been, verschil in kwantiteit in beweging 
tussen rechts en links, asymmetrische bewegingspatronen moeten op elke 
leeftijd als alarmerend worden beschouwd. Voor tremoren bij spontane 
motoriek, terwijl het kind niet huilt, en voor bewegingsarmoede geldt dit 
vanaf de leeftijd van 4 tot 5 weken (Touwen, 1990).  
Een asymmetrische ontwikkeling in houding en beweging is een 
alarmsignaal. Het aspect symmetrie in houding en beweging komt daarom 
bij meerdere kenmerken aan de orde, namelijk 3, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 56, 57, 
58, 59, 68 en 71. 
Verwijderd: Vanaf de leeftijd van 2 jaar kan het kind beginnen met een 
voorkeur voor een bepaalde kant te ontwikkelen. Deze beginnende voorkeur 
dient onderscheiden te worden van verwaarlozen of niet goed kunnen 
gebruiken van een lichaamshelft (zie hoofdstuk 3). 

 
Kenmerk 55. Reacties bij optrekken tot zit (4…26 weken) 

Bij 4 weken   

Negatief  Volledige afwezigheid van hoofdbalans, dat wil zeggen volledig slap hangen 
met maximale uitslag vanuit de middenstand  
 
en/of 
 
sterke flexie (> 90 graden) in de ellebogen, waardoor het kind niet in zit, 
maar in zijn totaliteit omhoog wordt getrokken 
 
of 
 
de ellebogen zijn gestrekt 
 
en/of 
 
het hoofd zit als het ware vast tussen de schouders  en vormt één blok met 
de schoudergordel. 

Bij 8 weken  

Negatief Volledige afwezigheid van hoofdbalans, dat wil zeggen volledig slap hangen 
met maximale uitslag vanuit de middenstand  
 
en/of 



 
sterke flexie (> 90 graden) in de ellebogen, waardoor het kind niet in zit, 
maar in zijn totaliteit omhoog wordt getrokken 
 
of 
 
de ellebogen zijn gestrekt 
 
en/of 
 
het hoofd zit als het ware vast tussen de schouders  en vormt één blok met 
de schoudergordel. 

Bij 13 weken  

Negatief Volledige afwezigheid van hoofdbalans, dat wil zeggen volledig slap hangen 
met maximale uitslag vanuit de middenstand 
 
of 
 
het hoofd wordt slechts kortdurend meegenomen 
 
en/of 
 
geringe of afwezige reactieve flexie in de ellebogen wegens hypotonie 
 
en/of 
 
de romp is in opgerichte, ondersteunde positie instabiel 
 
en/of 
 
sterke flexie (> 90 ) in de ellebogen, waardoor het kind niet in zit, maar in zijn 
totaliteit omhoog wordt getrokken 
 
en/of 
 
het hoofd zit als het ware vast tussen de schouders en vormt één blok met 
de schoudergordel. 
 
en/of 
 
geen of zeer geringe flexie in de heupen en de knieën en geringe abductie in 
de heupen. 

Bij 26 weken  

Negatief Volledige afwezigheid van hoofdbalans, dat wil zeggen volledig slap hangen 
met maximale uitslag vanuit de middenstand 
 
of 
 
het hoofd wordt niet goed, slechts redelijk, conform 3 maanden, 
meegenomen 
 



en/of 
 
geringe of afwezige reactieve flexie in de ellebogen wegens hypotonie 
 
en/of 
 
de romp is in opgerichte, ondersteunde positie instabiel 
 
en/of 
 
sterke flexie (> 90 graden) in de ellebogen, waardoor het kind niet in zit, 
maar in zijn totaliteit omhoog wordt getrokken 
 
en/of 
 
het hoofd zit als het ware vast tussen de schouders  en vormt één blok met 
de schoudergordel 
 
en/of 
 
geen of zeer geringe flexie in de heupen en de knieën en geringe abductie in 
de heupen. 

 
Kenmerk 56. Heft kin even van onderlaag (4 weken) 

Overweging Extreem en dwangmatig oprichten van het hoofd (imperatieve opisthotonus) 
kan ook in rugligging worden geobserveerd en moet onderscheiden worden 
van overstrekken van nek en rug, dat variabel (dus: niet imperatief) aanwezig 
kan zijn bij vooral actieve kinderen in de leeftijd van 1 tot 3 maanden. 
Imperatieve opisthotonus is altijd pathologisch en moet als een alarmerende 
bevinding worden opgevat. 
Verwijderd: Het niet heffen van de kin van de onderlaag kan ook een gevolg 
zijn van te weinig stimulans, omdat het kind altijd op de rug wordt gelegd. 
Het advies aan de ouders is dan om als het kind wakker is hem, uitsluitend 
onder toezicht, ook op de buik te laten liggen. 

 
Kenmerk 57. Heft in buikligging hoofd tot 45 graden (13 weken = 3 maanden) 

Spreiding 11  16 weken 

Uitvoering 
onderzoek 

Zo nodig brengt de onderzoeker het hoofd van het kind in de middenstand 
en mag de armen naar voren brengen als het kind dit niet zelf doet. De 
onderzoeker mag het kind stimuleren door op ooghoogte tegen hem te 
praten. Daarbij mag hij het kind niet aanraken.  
 
Indien de gewenste respons niet kan worden geobserveerd, dan verzoekt de 
onderzoeker de ouder om tegen het kind te praten. Uiteraard mag ook de 
ouder het kind niet aanraken. 

 
Kenmerk 58. Kijkt rond met 90° geheven hoofd (26 weken = 6 maanden) 

Overweging Extreem en dwangmatig oprichten van het hoofd (imperatieve opisthotonus) 
moet onderscheiden worden van overstrekken van nek en rug, dat variabel 
(dus: niet imperatief) aanwezig kan zijn bij vooral actieve kinderen in de 
leeftijd van 1 tot 3 maanden. Imperatieve opisthotonus is altijd pathologisch 



en moet als een alarmerende bevinding worden opgevat (Touwen, 1990). 
 
Het onvoldoende oprichten van het hoofd en niet steunen op de 
onderarmen kan ook een gevolg zijn van te weinig stimulans, omdat het kind 
altijd op de rug wordt gelegd. Het advies aan de ouders is dan om als het 
kind wakker is hem, uitsluitend onder toezicht, ook op de buik te laten 
liggen. 

 
Kenmerk 59. Benen gebogen of trappelen bij verticaal zwaaien (26 weken = 6 maanden) 

Uitvoering 
onderzoek 

De onderzoeker pakt het kind onder de oksels vast met de duimen aan de 
rugzijde (aan de voorzijde, als het kind vanuit rugligging wordt opgepakt) en 
tilt het kind op. Hij laat het kind in de ruimte naast de onderzoektafel 
voorachterwaarts en zijwaarts zwaaien. Bij het optillen boven de 
onderzoektafel wordt door de korte afstand tussen kind en onderlaag een 
strekreactie van de benen uitgelokt. Deze moet worden vermeden.                                           
Verwijderd: Indien de onderzoeker merkt dat het kind de neiging vertoont 
tussen de handen door te glijden, moet hij het kind steviger vast nemen. 

Observatie Tijdens zwaaien observeert de onderzoeker of de knieën en heupen 
geflecteerd zijn (de mate van flexie speelt geen rol). Hij observeert of de 
benen afwisselend gebogen en gestrekt worden of dat de benen gaan 
strekken of scharen. Als het kind trappelt, beoordeelt de onderzoeker of dit 
links en rechts evenveel gebeurt. Verwijderd: (en onderzoekt daarmee in 
feite deels kenmerk 53 dat op deze leeftijd ook onderzocht moet worden) Bij 
twijfel moet onderzoek worden herhaald (maximaal twee keer). Juiste 
uitvoering van het onderzoek is belangrijk. Om te kunnen beoordelen of bij 
strekken of scharen er mogelijk sprake is van spasticiteit kan de ouder 
gevraagd worden het kind onder de oksels op te tillen, zodat de onderzoeker 
de spierspanning van de adductoren van de benen kan beoordelen door de 
bovenbenen te abduceren. Dit gebeurt door met beide handruggen tegen de 
binnenkant van de benen te duwen, dus niet door de benen uit elkaar te 
trekken. 

 
Kenmerk 60. Rolt zich om van rug naar buik en omgekeerd (M) (39 weken = 9 maanden) 

Positief Het kind rolt van de rug op de buik en omgekeerd 
 
of 
 
het kind rolt van de rug op de buik en gaat vervolgens zitten met 
romprotatie Verwijderd: (dit is een teken dat romprotatie aanwezig is). 

 
Kenmerk 62. Zit op billen met gestrekte benen (39 weken = 9 maanden) 

Spreiding Dit kenmerk maakt onderdeel uit van het neurologisch onderzoek. Een 
negatieve bevinding is alarmerend vanaf na de leeftijd van 5 à 6 maanden. 
Het hanteren van een p90leeftijd is op dit kenmerk niet van toepassing. In 
het SMOCK hadden 96 à 98% van de kinderen in deze cohort van 
consultatiebureaukinderen op de leeftijd van 3942 weken een positieve 
score. 

 
Kenmerk 63. Zit stabiel los (52 weken = 12 maanden) 

Overweging Kinderen die wel los zitten als zij in zithouding worden neergezet, maar uit 
zichzelf niet tot zitten of kruipen komen, kunnen zogenaamde 



‘billenschuivers’ zijn of worden (zie hoofdstuk 3 voor meer informatie over 
de ontwikkeling van het zitten en over het billenschuiven). 
Kinderen die onvoldoende spierkracht / tonus  hebben corrigeren dit met de 
stand van  het hoofd.om het  lichaamszwaartepunt binnen het steunvlak te 
houden. (MET TEKENING) 

 
Kenmerk 64. Kruipt vooruit, buik op de grond (M) (52 weken = 12 weken) 

Neurologisch aspect De coördinatie van hoofd, romp, armen en benen is zo ver ontwikkeld, dat 
het kind zich door alternerende bewegingen van armen en benen kan 
verplaatsen. Soms doen de benen nog niet mee. Veel kinderen ‘tijgeren’ 
aanvankelijk achteruit, maar na een periode van oefenen, ook vooruit. In een 
volgend ontwikkelingsstadium komen de billen van de grond, daarna volgen 
de schouders en romp, zodat het kind tot echt kruipen in staat is.  
Dit wordt onderzocht bij kenmerk 66. 

 
Kenmerk 67. Loopt langs (M) (15 maanden) 

Overweging Als een kind kan staan en dat alleen op de tenen doet, moet dit als een 
alarmerend symptoom worden beschouwd (Touwen, 1992). Hetzelfde geldt 
voor het onvermogen tot langs lopen vanaf de leeftijd van 18 tot 20 
maanden. 
Een hypotoon kind neigt, met name als het pas gaat lopen, tot voortdurende 
tenengang, waardoor een algehele tonusverhoging wordt bereikt, zodat het 
kind zich staande kan houden.  
Deze tenengang bij hypotone kinderen moet onderscheiden worden van 
tenengang bij kinderen met hypertonie van de kuitspier en kinderen met een 
te korte achillespees. Hypertonie van de kuitspier en/of een te korte 
achillespees kunnen een gevolg zijn van spasticiteit of van een extreme 
gewoontehouding, bijvoorbeeld door langdurig gebruik van een loopstoel. 
Uitsluitend naar een kant langs kunnen lopen, kan wijzen op asymmetrie. 

 
Kenmerk 68. Loopt los / loopt goed los / loopt soepel (18 maanden; 2 jaar; 3 jaar) 

Negatief Het kind loopt niet of minder dan 5 meter 
 
of 
 
het kind loopt > 50% van de tijd op de tenen  
 
of 
 
het kind verliest bij herhaling zijn evenwicht bij het lopen 
 
of 
 
het kind vertoont een stereotiep asymmetrisch looppatroon. 

 
Kenmerk 69. Gooit bal zonder om te vallen (18 maanden = 1,5 jaar) 

Psychologisch aspect Bij het onderzoek van kenmerken, waarbij het kind de schoot van de ouder 
moet verlaten, speelt de hechting een rol. 

Overweging Een negatieve respons kan het gevolg zijn van onvoldoende coördinatie van 
de bewegingen en onvoldoende beheersing van het evenwicht.  
Het direct nalopen van de bal kan wijzen op onvoldoende balans in staande 



positie. 

 
Kenmerk 70. Raapt vanuit hurkzit iets op (24 maanden = 2 jaar) 

Psychologisch aspect Bij het onderzoek van kenmerken waarbij het kind de schoot van de ouder 
moet verlaten, speelt de hechting een rol. 

Positief Het kind komt zonder hulp en zonder zich ergens aan op te trekken tot 
staan. De meeste kinderen zullen tot staan komen via de hurkzithouding.  
Als kinderen bukken en hun benen daarbij buigen en zonder de handen te 
gebruiken weer overeind komen, wordt dit ook als positief beoordeeld. 

 
Kenmerk 71. Schopt bal weg (30 maanden = 2,5 jaar) 

Psychologisch aspect Bij het onderzoek van kenmerken, waarbij het kind de schoot van de ouder 
moet verlaten, speelt de hechting een rol. 

 


