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VIS-FLANDERS: 

MOTORISCH ONDERZOEK 

1. Algemene info 

Naam  Voornaam  

Geslacht*  Verwijzend referentiecentrum  
*Selecteer de juiste optie 
 

Testdatum (dd-mm-jjjj)  

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)  

Zwangerschapsduur  
 

 Jaren Maanden Dagen 

Chronologische leeftijd    

Gecorrigeerde leeftijd**    
**In geval van een zwangerschapsduur < 36 weken moet een prematuriteitscorrectie toegepast worden. Hiervoor trekt u het aantal 

dagen/weken/maanden van prematuriteit af van de chronologische leeftijd (bv. het kind werd geboren op 33 weken => trek 7 weken (40-33) 

af van de chronologische leeftijd). (!) Opgelet, deze correctie is enkel van toepassing voor motorisch onderzoek bij kinderen jonger dan 2 jaar. 

 

2. Motorische mijlpalen 

Rollen buik  rug  mnd Zelfstandig staan (30s)  mnd 

Rollen rug  buik  mnd Zelfstandig stappen (5 stappen)  mnd 

Zelfstandig zitten (30s)  mnd Fietsen (driewieler)  jaar 

Sluipen  mnd Fietsen (tweewieler zonder steun)  jaar 

Kruipen  mnd Zwemmen  jaar 

Poepschuiven (indien van toep.)  mnd 

 

3. Red flags 

Red flag JA/NEE* Details (indien van toepassing) 

Problemen met oprichting tegen de 
zwaartekracht? 

  

Rug- of poepschuiver (geweest)? 
  

Vertraagde motorische ontwikkeling? 
  

Frequent vallen? 
  

Problemen met stappen op oneffen 
ondergronden? 

  

Bang of onzeker (zoekt steun bij het 
stappen) in het donker?  

  

*Selecteer de juiste optie 
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4. Details over kinesitherapie 

Kinesitherapie*  

Indien reeds therapie opgestart: 

- Sinds (leeftijd)  mnd 

- Tot (indien van toep., 
leeftijd) 

 mnd 

- Reden van opstart   

- Reden van 
stopzetting 
(indien van toep.) 

 

 - Frequentie en duur 
van de therapie 

 /maand
min

 

- Inhoud van de 
therapie 

 
 
 

*Selecteer de juiste optie 
 

Werd o.b.v. dit onderzoek advies gegeven voor wijziging van de therapie?*  

Indien ja: 

- Welke wijziging 
(frequentie, inhoud, …) 

 
 
 

*Selecteer de juiste optie 
 

Bijkomende opmerkingen: 

 
 
 
 
 
 
 

 

5. Contact 

Uw naam  Uw voornaam  

Naam van uw 
(groeps)praktijk 

 
 
 

Adres  

Tel.  E-mail  

Gelieve dit formulier ingevuld door te mailen naar Marieke.Sucaet@UGent.be. Aarzel niet om ons te 

contacteren in geval van vragen of onduidelijkheden. 

mailto:Marieke.Sucaet@UGent.be
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6. Alberta Infant Motor Scale 

BUIKLIG Score (0 of 1) 

1 Prone lying 1  

2 Prone lying 2  

3 Prone prop  

4 Forearm support 1  

5 Prone mobility  

6 Forearm support 2  

7 Extended arm support  

8 Rolling prone to supine without rotation   

9 Swimming  

10 Reaching from forearm support  

11 Pivoting  

12 Rolling prone to supine with rotation  

13 Four-point kneeling 1  

14 Propped lying on side  

15 reciprocal crawling  

16 Four-point kneeling to sitting or half-sitting  

17 Reciprocal creeping 1  

18 Reaching from extended arm support  

19 Four-point kneeling 2  

20 Modified four-point kneeling  

21 Reciprocal creeping 2  

Totaal buiklig  
 

RUGLIG Score (0 of 1) 

1 Supine lying 1  

2 Supine lying 2  

3 Supine lying 3  

4 Supine lying 4  

5 Hands to knees  

6 Active extension  

7 Hands to feet  

8 Rolling supine to prone without rotation  

9 Rolling supine to prone with rotation  

Totaal ruglig  
 

ZIT Score (0 of 1) 

1 Sitting with support  

2 Sitting with propped arms  

3 Pull-to-sit  

4 Unsustained sitting  

5 Sitting with arm support  

6 Unsustained sitting without arm support  

7 Weight shift in unsustained sitting  

8 Sitting without arm support 1  

9 Reach with rotation in sitting  

10 Sitting to prone  

11 Sitting to four-point kneeling   

12 Sitting without arm support 2  

Totaal zit  
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STAND Score (0 of 1) 

1 Supported standing 1  

2 Supported standing 2  

3 Supported standing 3  

4 Pulls to stand with support  

5 Pulls to stand - stands  

6 Supported standing  

7 Cruising without rotation  

8 Half-kneeling  

9 Controlled lowering from standing  

10 Cruising with rotation  

11 Stands alone  

12 Early stepping  

13 Standing from modified squat  

14 Standing from quadruped position  

15 Walks alone  

16 Squat  

Totaal stand  
 

SCORE-OVERZICHT 

Subscore buiklig  

Subscore ruglig  

Subscore zit   

Subscore stand  

Totale ruwe score  

Percentielscore (Vlaamse normen)   

 
 

Bijkomende opmerkingen / kwalitatieve observaties:  

 

 

 

7. Motorisch onderzoek bij kinderen > 1.5 jaar 

Gebruikte test  Ruwe score  

Leeftijdsgecorrigeerde score  

Bijkomende opmerkingen / kwalitatieve observaties:  
 
 
 
 

 


	Verwijzend referentiecentrum: 
	Testdatum ddmmjjjj: 
	Geboortedatum ddmmjjjj: 
	Zwangerschapsduur: 
	Chronologische leeftijd: 
	Chronologische leeftijd1: 
	Chronologische leeftijd2: 
	Gecorrigeerde leeftijd: 
	Gecorrigeerde leeftijd1: 
	Gecorrigeerde leeftijd2: 
	Rollen buik  rug: 
	Zelfstandig staan 30s: 
	Rollen rug  buik: 
	Zelfstandig stappen 5 stappen: 
	Zelfstandig zitten 30s: 
	Fietsen driewieler: 
	Sluipen1: 
	Fietsen tweewieler zonder steun: 
	Kruipen1: 
	Zwemmen1: 
	Poepschuiven indien van toep: 
	Uw naam: 
	Uw voornaam: 
	Totaal buiklig: 0
	Totaal ruglig: 0
	Totaal zit: 0
	Totaal stand: 0
	Subscore buiklig1: 0
	Subscore ruglig1: 0
	Subscore zit1: 0
	Subscore stand1: 0
	Totale ruwe score: 0
	Percentielscore: 
	Naam: 
	Voornaam: 
	Geslacht: [ ]
	Problemen zwaartekracht: [ ]
	Rug/poepschuiver: [ ]
	Vertraagde mot: [ ]
	Freq vallen: [ ]
	Oneffen ondergrond: [ ]
	Bang donker: [ ]
	Kiné: [ ]
	Kiné andere: 
	Wijziging therapie?: [ ]
	Problemen met oprichting tegen dezwaartekracht: 
	Problemen zwaartekracht_details: 
	Rug/poepschuiver_details: 
	Vertraagde mot_details: 
	Freq vallen_details: 
	Oneffen ondergrond_details: 
	Bang donker_details: 
	Kiné sinds (mnd): 
	Kiné tot (mnd): 
	Frequentie therapie: 
	Inhoud kiné: 
	Reden opstart kiné: 
	Reden stop kiné: 
	Wijziging kiné: 
	Bijkomende opmn kiné: 
	Naam groepspraktijk: 
	Adres: 
	Tel: 
	Email: 
	1_10 Reaching from forearm support: 
	1_01 Prone lying: 
	1_02 Prone lying: 
	1_03 Prone prop: 
	1_04 Forearm support: 
	1_05 Prone mobility: 
	1_06 Forearm support: 
	1_07 Extended arm support: 
	1_08 Rolling prone to supine without rotation: 
	1_09 Swimming: 
	1_11 Pivoting: 
	1_12 Rolling prone to supine with rotation: 
	1_13 Fourpoint kneeling: 
	1_14 Propped lying on side: 
	1_15 reciprocal crawling: 
	1_16 Fourpoint kneeling to sitting or halfsitting: 
	1_17 Reciprocal creeping: 
	1_18 Reaching from extended arm support: 
	1_19 Fourpoint kneeling: 
	1_20 Modified fourpoint kneeling: 
	1_21 Reciprocal creeping: 
	2_07 Hands to feet: 
	2_08 Rolling supine to prone without rotation: 
	2_01 Supine lying 1: 
	2_02 Supine lying 2: 
	2_03 Supine lying 3: 
	2_04 Supine lying 4: 
	2_05 Hands to knees: 
	2_06 Active extension: 
	2_09 Rolling supine to prone with rotation: 
	3_02 Sitting with propped arms: 
	3_01 Sitting with support: 
	3_03 Pulltosit: 
	3_04 Unsustained sitting: 
	3_05 Sitting with arm support: 
	3_06 Unsustained sitting without arm support: 
	3_07 Weight shift in unsustained sitting: 
	3_08 Sitting without arm support 1: 
	3_09 Reach with rotation in sitting: 
	3_10 Sitting to prone: 
	3_11 Sitting to fourpoint kneeling: 
	3_12 Sitting without arm support 2: 
	4_01 Supported standing 1: 
	4_02 Supported standing 2: 
	4_03 Supported standing 3: 
	4_04 Pulls to stand with support: 
	4_05 Pulls to stand  stands: 
	4_06 Supported standing: 
	4_07 Cruising without rotation: 
	4_08 Halfkneeling: 
	4_09 Controlled lowering from standing: 
	4_10 Cruising with rotation: 
	4_11 Stands alone: 
	4_12 Early stepping: 
	4_13 Standing from modified squat: 
	4_14 Standing from quadruped position: 
	4_15 Walks alone: 
	4_16 Squat: 
	Opmn/kwalitatieve observaties: 
	Gebruikte test >1: 
	5jr: 

	Ruwe score >1: 
	5jr: 

	Leeftijdsgecorrigeerde score>1: 
	5jr: 

	Opmn/kwalitatieve  >1: 
	5jr: 

	Duur therapie: 


