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Onderzoeker
Naam: Ronny Boey
Functie: geg. lic. log. stottertherapeut
Centrum voor Stottertherapie CvSt
Turnhoutsebaan 293 - 2110 Wijnegem
Tel. 03-353.20.20 cvs.boey@skynet.be

Naam van het kind:
Geboortedatum:
Invuller:
mama

Geslacht:
Datum:
papa

Leeftijd:

beide ouders

j

m

andere:

Interpretatie:
Totaal:
rapport

Wat moet je doen ? Je kan helpen door je eigen oordeel op te schrijven over het spreken van
het kind. Hierna moet je per vraag aankruisen wat het meest van toepassing is voor het kind.
Onderdeel I

Soorten haperingen ?

1. Niet van toepassing.
Herhaalt zinnen of hele woorden
2. Herhaalt de eerste klank(en) van een
woord 2 of 3 maal zonder spanning.
3. Herhaalt de klank(en) 4 maal of meer.
4. Het kind heeft een gespannen stem
bij het herhalen.

Onderdeel IV

Hoe ondervindt het kind
de haperingen ?

1. Niet van toepassing.
Lijkt het niet te beseffen.
2. Merkt het op.
Doet moeite en blijft proberen.
3. Vindt het lastig. Geeft op om de zin te
zeggen of zegt: Het gaat niet.

5. Harde blokkeringen.
Vastziten op een klank.

Onderdeel II

Reacties van het kind
tijdens de haperingen ?

Onderdeel V

Hoe ondervinden andere
mensen de haperingen ?

1. Er zijn er geen. Niet merkbaar.

1. Er zijn er geen. Niemand blijk zich
verveeld te voelen met de haperingen.

2. Probeert woorden te veranderen uit schrik
voor haperen.

2. Ouders zijn ongerust dat het haperen blijft.

3. Duwt om het woord eruit te krijgen. Er
zijn gelaatstrekken en/of bijbewegingen
met de hand, arm of voet.

Onderdeel III

Hoeveelheid haperingen ?

Kind is gekwetst door plagen of andere
3. reacties van luisteraars.

Onderdeel VI

Tijd sedert het begin dat men
de haperingen opmerkte ?

1.

Geen of niet dikwijls.

1. Niet van toepassing.

2.

Dikwijls (één per 2 of 3 zinnen).

2. Ze bestaan sinds minder dan 4 maand.

3.

Zeer dikwijls (één of meer per zin).

3. Ze bestaan 4 tot 12 maand.
4. Ze bestaan meer dan 12 maanden.

Opmerkingen:

