
Visueel-Motorisch Onderzoek
Herkent u één of meer genoemde signalen bij u 
of uw kind, dan komt u of uw kind in aanmerking
voor een uitgebreid aanvullend visueel-motorisch 
onderzoek bij AB Reflex. Dit onderzoek duurt 
ca. 1.5 uur en kost € 50,00.

Het onderzoek laat zien welke visuele- en welke 
motorische beperkingen u of uw kind heeft. 
Feitelijk wordt onderzocht waardoor er leer-, 
concentratie-, of gedragsproblemen zijn ontstaan. 
Worden er visueel-motorische beperkingen gevonden 
dan zijn deze relatief eenvoudig aan te pakken m.b.v. 
Visueel-Motorische Training.

Blijkt uit het onderzoek dat er visueel meer aan  
de hand is dan wordt altijd doorverwezen naar  
de oogarts of orthoptist.

AB Reflex is een adviesbureau en een centrum 
voor Visueel-Motorische Training. Onder andere 
gespecialiseerd in het opsporen en het behandelen 
van visuele en motorische beperkingen.

AANVULLEND VISUEEL- 
MOTORISCH ONDERZOEK 
KAN GEDAAN WORDEN BIJ:

www.abreflex.nl

AB Reflex
Boekweitstraat 12

5388 CB Nistelrode
06 547 908 67

Indien één of meerdere signalen in deze lijst  
(regelmatig) worden waargenomen, zijn er  

mogelijk visueel-motorische beperkingen en 
wordt aanvullend onderzoek aangeraden

    Naam: _________________________________________

    Datum: _________________________________________

Wel even bellen voor een afspraak!

06 547 908 67

SIGNALEN-LIJST

VISUEEL-MOTORISCHE
BEPERKINGEN



Visuele signalen                Ja         Nee

Is snel afgeleid                   
Houdt niet van lezen  
Ziet dansende of zwevende  
letters in het boek of op het (digi)bord
Leest foutief of radend  
Heeft moeite met begrijpend lezen  
Leest spellend of hakkelend  
Leest traag  
Fluistert bij het stillezen  
Verwisselt vergelijkbare woorden  
Weet vaak niet waar hij/zij met lezen is  
gestopt
Gebruikt de vinger of een aanwijzer bij 
het lezen
Verliest snel de aandacht bij het lezen  
Slaat vaak woorden over  
Herleest of slaat regels over  
Sluit / bedekt één oog bij het lezen  
Houdt het hoofd schuin bij het lezen  
Beweegt het hoofd mee bij het lezen  
Heeft last van branderige of prikkende  
ogen bij het lezen
Heeft hoofdpijn na het lezen  
Wordt misselijk of duizelig tijdens of na  
het lezen 
Buigt het hoofd zeer dicht naar  
het (lees)werk
Wrijft vaak in de ogen bij het lezen of  
het schrijven
Knippert veel met de ogen bij het lezen en  
het schrijven
Ziet letters wazig tijdens of na het lezen  
Schrijft letters dubbel in één woord  
Zit erg scheef bij het schrijven  
Draait letters, cijfers of woorden om  

Visuele signalen               Ja         Nee

Heeft moeite met getallen in  
kolommen zetten  
Schrijft boven of onder de lijn 
Heeft een onregelmatig of slordig  
handschrift
Maakt fouten bij het overschrijven 
van het (digi)bord / boek / schrift

Krijgt hoofdpijn van 3D films  

Is (over)gevoelig voor (zon)licht  

Heeft moeite met afstand inschatten  

Komt vermoeid uit school  

Stoot vaak dingen om of stoot zich  

Heeft wazig of troebel zicht (veraf en/ 
of dichtbij) 

Knijpt de oogleden samen om beter te  
zien 

Heeft één oog dat wegdraait  

Klaagt over dubbelzien  

Heeft vaak last van rode ogen of  
oogleden

Heeft vaak last van droge ogen  

Heeft vaak last van tranende ogen  

Heeft last van spanning in nek  
en/of schouders 

Tracht alle nabij-taken te vermijden  

Heeft moeite met het wisselen 
van kijkafstand

Motorische signalen                              Ja         Nee

Heeft moeite met automatiseren  
Heeft moeite met rekenen / spellen  
Heeft moeite met links-rechts herkenning  
Heeft moeite met het gooien en/of 
vangen van een bal
Heeft een “rare” pengreep  
Heeft een moeilijk leesbaar handschrift  
Kan moeilijk op één been staan  
Heeft moeite met hinkelen, huppelen  
Heeft behoefte aan structuur  
Heeft behoefte aan uitleg over wat er 
gaat gebeuren en waarom
Heeft moeite met organiseren, plannen, 
schematisch werken 
Kan niet goed binnen de lijnen kleuren
Mond, tong of kaak beweegt mee 
tijdens het schrijven 
Heeft weinig zelfvertrouwen en is vaak 
onzeker
Laat zich gemakkelijk beïnvloeden door 
de omgeving
Heeft onvoldoende ruimtelijk besef  
Heeft moeite met grenzen aangeven  
Heeft weinig eigenwaarde  
Stelt zich ondergeschikt op  
Heeft overdreven bewijsdrang of vertoont 
overdreven angstig geremd gedrag 
Heeft moeite met visualiseren  
Heeft een ontwikkelingsachterstand  


