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Signaleringslijst Ergotherapie 
 

 

 

 

Naam van het kind:       Datum: 

 

Ingevuld door:        Groep: 

 

 

Ondervindt uw kind/leerling moeilijkheden op een van de onderstaande gebieden 

dan kan een ergotherapeut daarbij ondersteunen. 

 

Zelfredzaamheid 

o Aan en uitkleden 

o Veterstrikken 

o Hantering bestek 

o Verplaatsen (hulpmiddelen aanvraag) 

o Zelfstandig spelen (opstarten, plezier in spel, samenspelen) 

 

Fijne motoriek 

o Ontwikkeling voorkeurshand 

o Kleutervaardigheden: kleuren, knippen, plakken 

o Manipuleren kleine voorwerpen 

o Hantering gereedschap 

o Samenwerking handen 

o Doorkruizen van de middellijn van het lichaam 

o Meebewegingen in het lichaam (mond, tong, andere hand, romp) 

 

(Voorbereidend) schrijven 

o Schrijfvoorwaarden: pengreep, zithouding, ruimtelijke oriëntatie 

o Lettervormen, letterverhoudingen, tekstopbouw 

o Leesbaarheid blokschrift of verbonden schrift 

o Schrijftempo 

o Lettergrootte 

o Schrijven op gelinieerd papier 

o Vloeiend schrift en regelverloop 

o Uitzoeken van alternatieven schrijfhulpmiddelen 

 

Werkhouding 

o Concentratie, alertheid, taakgerichtheid, afleiding 

o Werktempo 

o Volgen instructie 

o Planning en organisatie  

o Zelfstandig werken 

o Automatiseren 

o Onzekerheid 
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Zintuiglijke informatieverwerking: de wijze waarop een kind de zintuiglijke informatie 

uit zijn omgeving opneemt, selecteert, verwerkt en daarop reageert. Wanneer deze 

verwerking niet vloeiend verloopt kan een kind de volgende moeilijkheden ervaren: 

o Onder of overgevoelig voor omgevingsprikkels 

o Snel afgeleid 

o Dromerig, terughoudend, afwachtend 

o Gebrek aan overzicht en organisatie 

o Onhandig/houterig bewegen (stoten, vallen, botsen) 

o Beperkt lichaamsbesef 

o Houdingsproblemen 

o Onrust/over bewegelijk 

o Angst voor hoogtes/bewegen 

o Vermijden van activiteiten 

o Friemelig, raakt alles aan, stopt dingen in de mond 

o Storend in contact met anderen 

o Problemen in zelfverzorging 

o Duidelijke voorkeuren voor smaken, geuren en structuren 

o Driftbuien, frustraties, angsten, gevoelig voor kritiek 

o Beperkt zelfvertrouwen 

o Starre rituelen 

o Problemen in het zelfstandig werken 

o Moeite met veranderingen 

o Hoge pijngrens 

 

 

Overige opmerkingen: 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Bedankt voor het invullen! 

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u de ergotherapeut altijd om advies vragen! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vooruit – Kinderergotherapie Westfriesland 

 

Bereikbaar op dinsdag tot en met vrijdag tussen 08:00 – 18:00 uur via 06 - 57556491 of 

via info@kinderergotherapievooruit.nl 

Meer informatie over de praktijk kunt u vinden op: www.kinderergotherapievooruit.nl  
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