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In-hand manipulatie 
15 activiteiten 

Materialen1 
Zoek deze (voorbeeld-)materialen bij elkaar: 

• Een pen met een klikmechanisme  
• Een blanco blad papier (A4)  
• Een potlood met gum erop 
• Een stift met dop 
• Kubussen met zijdes van ongeveer 1,5 cm per zijde (max. 2 cm) 
• 4 tot 6 plastic tweekleurenschijfjes (diameter 3 cm) 
• Een (zelfgemaakte) spaarpot voor de schijfjes 
• Pot met schroefdeksel gevuld met gedroogde (witte of koffie-)bonen 
• Plastic schijfjes (rond, diameter +/- 12 tot 15 mm) in een doosje 
• Plasticine (+/- 7 mm dik en 2,5 cm doorsnede)  
• Gatenbord (ongeveer 12 cm bij 12 cm) met 9 dikke houten pinnen, de uiteinden in 

twee kleuren gekleurd 
• Hangslot met 3 sleutels aan een sleutelring (het mogen dezelfde sleutels zijn) 
• Speelkaarten (10) 
• Een prentenboek met papieren bladzijden (geen dik karton, v.b. Nijntje) 
• Tolletje  
• Een dikke (plastic) bout met bijpassende moeren (3) 
• Voelzak met daarin een (houten) driehoek en vierkant, een schijf (3 cm), een kubusblokje. 
• Paperclip en papier 
• Een kartonnen doosje met kleurtjes 

 
 
 
 

 
1 De afbeeldingen hier zijn ter inspiratie om zelf je eigen observatiedoos samen te stellen.  
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In-handmanipulatie screening 

 
Bronnen: Raja et al, 2016, Assessment of in-hand manipulation: Tool development, International Journal of Health & Allied Sciences, 5(4), p. 235-246. 
Visser et al, 2014, In-hand manipulation of children aged four and five-years-old …/…, South African Journal of Occupational Therapy, 44(2). 
Visser et al, 2016, In-hand manipulation (IHM) in children 6 and 7 years of age: A follow-up study, South African Journal of Occupational Therapy, 46(2) p. 52-58. 
 
Scoren van de opdrachten gebeurt op een vierpuntenschaal 
Score 0: Er is geen manipulatie in de hand zichtbaar. De hand wordt alleen gebruikt om (vast te) grijpen. 
Score 1: Er is een begin van manipulatie zichtbaar, maar de in-handmanipulatie is onvolledig. Het object wordt bijvoorbeeld vroegtijdig losgelaten. 
Score 2: Er is duidelijk in-handmanipulatie zichtbaar maar de uitvoering is traag, onhandig om vooral met de basis van de vingers. 
Score 3: Het kind manipuleert het object vlot en vloeiend in de hand zelf en gebruikt duidelijk de vingertoppen. 
Bij ‘drops’ noteer je hoeveel keer het voorwerp valt tijdens de uitvoering van de opdracht. 
Bij ‘compensaties’ noteer je de waarneembare compensatiebewegingen. In de studies van Visser et al (2014 en 2016) kan je lezen hoe vaak bepaalde 
compensaties (nog) voorkomen bij kinderen van 4 tot en met 7 jaar. 
Observeer gedetailleerd en noteer om tot een doelgerichte aanpak en remediëring te komen.  
 
Er zijn 15 activiteiten. 
Cursief staat de opdracht die je het kind laat doen. Onder ‘type in-handmanipulatie’ kan je de combinatie van verschuiven, roteren en stabiliseren 
terugvinden. Bij ‘te observeren vaardigheid’ zie je waar je specifiek op moet letten. 
 
Deze screening is oorspronkelijk gemaakt voor kinderen van 3 tot 10 jaar en bevat 47 observatie-items: 
• 18 translatie-items, door ons verdeeld in twee groepen: vinger-hand- en hand-vingertranslatie 
• 5 verschuivingsitems 
• 12 eenvoudige rotatie-items 
• 12 complexe rotatie-items 
De screening kan afgenomen worden in 15 tot 20 minuten als de kinderen vertrouwd zijn met de materialen. Het kind zit hierbij comfortabel aan een tafel, 
met de voeten op de vloer en de ellebogen 90° gebogen. Omdat tegelijk de testitems aangeboden en de observaties gemaakt moeten worden is een 
testleider die vertrouwd is met de testitems en de observatie-items noodzakelijk. Video-analyse kan aanvullend helpen. 
 
Op het scoreformulier hebben we zelf (+) en (-) genoteerd wat staat voor met (+) en zonder ( -) stabilisatie en hebben we het onderscheid Vinger-
Handtranslatie (VèH, VHT)  en Hand-Vingertranslatie (HèV, HVT) toegevoegd op basis van het artikel van Raja et al (2016).  
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Naam kind:         Datum:    /   /202… 
 
Naam testleider:        Geboortedatum:       /     / 

Activiteit 1 
Materiaal: Pen, potlood, met gum op, papier, stift (zonder dop aanbieden maar de dop zichtbaar houden)  
 
 Type in-handmanipulatie 

 
Te observeren vaardigheid Score Drops Compensaties 

Vraag het kind om de pen op te nemen, het knopje in te drukken (V1+) en zijn naam te schrijven (V2-). 
Leg het potlood op tafel met de penpunt richting de pink van de schrijfhand van het kind, vraag om het potlood op te nemen, (ER1-) zijn naam te schrijven 
en het potlood om te draaien om (een stukje) uit te gummen (CR2-). 
Leg het potlood op tafel met de penpunt richting de duim van de schrijfhand van het kind, vraag om iets op het blad te tekenen (CR1-).  
Geef het kind de stift om de tekening (een stukje) in te kleuren en om daarna de stift te draaien om de dop erop te zetten (ER2-). 
V1+ 
 
 

Verschuiven met stabilisatie De pen vast en het knopje indrukken met de vinger van dezelfde 
hand. 
 

   Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 

V2- 
 
 

Verschuiven zonder 
stabilisatie 

De positie van de pen aanpassen zodat de vingers en de duim 
dichter bij het schrijfoppervlak komen. 

   Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 

ER1- Eenvoudige rotatie zonder 
stabilisatie 

De pen van tafel opnemen en draaien om tot schrijfpositie te 
komen. 

  
 Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 

ER2- 
 
 

Eenvoudige rotatie zonder 
stabilisatie 

De stift draaien om de dop erop te kunnen plaatsen (punt naar 
boven). 

  

CR1- Complexe rotatie zonder 
stabilisatie 

De pen van tafel opnemen en draaien om tot tekenpositie te 
komen. 

  
 Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 

CR2- 
 
 

Complexe rotatie zonder 
stabilisatie 

Het potlood omdraaien om de gum te kunnen gebruiken.   
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Notities: 
 
 
 
 

Activiteit 2 
Materiaal: 4 (of meer) kubusjes/blokjes  
 
 Type in-handmanipulatie Te observeren vaardigheid Score Drops Compensaties 
Neem de blokjes.  
Leg 4 blokjes op tafel. Vraag het kind om één blokje op te rapen en het vast te houden in de hand (VHT1+). 
Vraag dan om dat ene blokje terug naar voor te brengen en op tafel te leggen (HVT1-). Dat is het blokje waarop we gaan stapelen (zie HVT2+). 
Vraag daarna om nog blokjes drie blokjes op ta rapen, in de hand vast te houden en dan een voor een de blokjes terug naar de vingers te brengen 
(HVT2+) en ze te draaien in de hand zodat ze netjes het eerste blokje gestapeld kunnen worden (CR4+). 
Vraag ook om het laatste blokje naar voor te brengen en netjes (CR3-) op de toren te stapelen. 
 
VHT1+ 
 
 

Vinger-handtranslatie met 
stabilisatie 

Een blokje oprapen en in de hand vasthouden. 
Een voor een 3 blokjes oprapen en in de hand vasthouden 

   Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 

HVT1- 
 
 

Hand-vingertranslatie zonder 
stabilisatie 

Het eerste blokje dat in de hand vastgehouden wordt naar de 
vingers brengen en op tafel leggen. 

   Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 

HVT2+ 
 
 

Hand-vingertranslatie met 
stabilisatie 

Doe 2b: Een blokje dat in de hand vastgehouden samen met nog 
andere blokjes, naar de vingers brengen en op het eerste blokje 
stapelen. 

   Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 

CR3+ 
 
 

Complexe rotatie met 
stabilisatie 

2 tot 3 blokjes in de hand vathouden. Een blokje vanuit de hand 
naar de vingers brengen, draaien en op een ander blokje leggen. 

   Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 

CR4- 
 
 

Complexe rotatie zonder 
stabilisatie 

Het opgeraapte blokje draaien met de vingers om het op een 
ander blokje te leggen. 

   Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 
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Notities: 
 
 
 

Activiteit 3 
Materiaal: 6 (of meer) dubbelzijdige schijfjes (tweekleurenschijfjes of double sides counters)  en zelfgemaakte spaarpot 
 Type in-handmanipulatie Te observeren vaardigheid Score Drops Compensaties 

Vraag het kind om één schijfje op te rapen, in de hand te bewaren (VHT2-).  
Vraag het kind om 5 schijfjes op te rapen en in de hand vast te houden (VHT3+).  Vraag dan om twee van de schijfjes één voor één naar de vingertoppen 
te brengen (HVT3+) in de spaarpot te stoppen. Vraag het kind om een voor een de andere twee schijfjes naar de vingers te brengen en op een rijtje op 
tafel te leggen, ook het laatste (HVT4-).  Vraag het kind om één schijfje op tafel om te draaien tot de andere kleur bovenop komt te liggen (CR5-). Vraag 
het kind om één schijfje op te rapen en in de hand te houden en de andere schijfjes op te nemen en om te draaien om ze van kleur te veranderen (CR6+). 
VHT2- 
 
 

Vinger-handtranslatie zonder 
stabilisatie 

Een schijfje oprapen en in de hand vasthouden.    Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 

VHT3+ 
 
 

Vinger-handtranslatie met 
stabilisatie 

Met een schijfje in de hand 4 schijfjes een voor een oprapen en 
allemaal vasthouden in de hand. 

   Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 

HVT3+ 
 
 

Hand-vingertranslatie met 
stabilisatie 

De schijfjes een voor een naar voor brengen en in de gleuf in de 
deksel van de doos steken. 

   Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 

HVT4- 
 
 

Hand-vingertranslatie zonder 
stabilisatie 

Het laatste schijfje vanuit de hand naar de vingers brengen en op 
tafel leggen.   

   Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 

CR5- 
 
 

Complexe rotatie zonder 
stabilisatie 

Een schijfje oprapen en omdraaien met een lege hand en terug 
neerleggen. 

   Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 

CR6+ 
 

Complexe rotatie met 
stabilisatie 

Schijfjes oprapen, vasthouden in de hand en dan schijfjes die op 
tafel liggen een voor een opnemen en omdraaien. 

   Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 
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Notities: 
 
 
 
 

Activiteit 4 
Materiaal: Pot met draaideksel, gevuld met boontjes 
 
 Type in-handmanipulatie Te observeren vaardigheid Score Drops Compensaties 
Vraag het kind om de pot te openen (ER3-), de draaidop met de holle kant naar boven op tafel te leggen (CR7-) en één boontje eruit te nemen en in de 
hand vast te houden (VHT4-). 
Leg 4 à 5 boontjes op tafel en vraag het kind om ze een voor een op te rapen en in de hand vast te houden (VHT5+). 
Vraag daarna om de boontjes een voor een terug in de pot te leggen (HVT6-) en de deksel er weer op te draaien. 
 
ER3- Eenvoudige rotatie zonder 

stabilisatie 
De schroefdop losdraaien.    Stabiliteit tegen het lichaam 

 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 

CR7- Complexe rotatie zonder 
stabilisatie 

De schroefdop omdraaien voor die neergelegd wordt.    Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 

VHT4- Vinger-handtranslatie zonder 
stabilisatie 

Een boon oprapen en in de hand vasthouden.    Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 

VHT5+ Vinger-handtranslatie met 
stabilisatie 

Enkele bonen meer een voor een oprapen en in de hand 
vasthouden. 

   Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 

HVT5+ Hand-vingertranslatie met 
stabilisatie 

De bonen een voor een van de hand naar de vingers brengen om 
terug te leggen in de pot (of deksel). 

   Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 

HVT6- Hand-vingertranslatie zonder 
stabilisatie 

De laatste boon naar de vingers brengen en terugleggen.    Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 
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Notities: 
 
 
 
 

Activiteit 5 
Materiaal: Kleine plastic schijfjes (spelfiches van 1cm) in een doosje 

 Type in-handmanipulatie Te observeren vaardigheid Score Drops Compensaties 
Vraag het kind om 6 spelfiches een voor een uit het doosje te halen en ze in de hand te bewaren (VHT6+). 
Vraag daarna om de fiches een voor een terug in het doosje te leggen (HVT7+), ook het laatste (HVT8-). 
 
VHT6+ 
 
 

Vinger-hand translatie met 
stabilisatie 

4 tot 6 fiches oprapen en in de hand bewaren.    Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 

HVT7+ 
 
 

Hand-vingertranslatie met 
stabilisatie 

De spelfiche een voor een van de hand naar de vingers brengen en 
terug in het doosje leggen. 

   Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 

HVT8- Hand-vingertranslatie zonder 
stabilisatie 

De laatste spelfiches vanuit de hand naar de vingers brengen en in 
het doosje leggen. 

   Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 
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Notities: 
 
 
 
 

Activiteit 6 
Materiaal: Plasticine of klei 
 
 Type in-handmanipulatie 

 
Te observeren vaardigheid Score Drops Compensaties 

Vraag het kind om de schijf klei (+/- 7 mm dik en 2,5 cm doorsnede) op te rapen en in de hand te nemen (VHT9-). 
Vraag dan om er met die ene hand een bol van te maken (VHT10+). De klei mag de tafel, het lichaam of de andere hand niet raken. 
Vraag dan om met die ene hand (zonder de tafel te raken met de klei) van de bol een cilinder of (dikke) worst te maken door de bol te rollen (ER4-) tussen 
de vingers (niet rollen op tafel). 
VHT9- 
 
 

Vinger-hand translatie 
zonder stabilisatie 

Klei oprapen en vasthouden.    Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 

VHT10+ 
 
 

Vinger-hand translatie met 
stabilisatie 

De klei naar de hand brengen en er een bol van maken in de 
hand. 

   Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 

ER4- 
 
 

Eenvoudige rotatie zonder 
stabilisatie 

De klei naar voren en achteren rollen in de hand om er een worst 
van te maken. 

   Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 
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Notities: 
 
 
 
 

Activiteit 7a 
Materiaal: Houten pinnen en bord met 9 gaten (of het Nine-Hole Pegboard) 
 
 Type in-handmanipulatie 

 
Te observeren vaardigheid Score Drops Compensaties 

Vraag het kind om vier pinnen op te rapen uit de deksel en in de hand te houden (VHT11+). 
Vraag het kind om daarna twee pinnen die het vasthoudt, een voor een in de gaten te plaatsen (HVT7+). 
Vraag het kind om met twee pinnen in de hand, de overige pinnen in het bord te steken (ER5+). 
Vraag het kind dan om de laatste twee pinnen in de hand naar de vingertoppen te brengen, verticaal te draaien en in het bord te plaatsen (laatste: ER6-). 
VHT11+ 
 
 

Vinger-hand translatie met 
stabilisatie 

Vier pinnen een voor een oprapen en in de hand vasthouden.    Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 

HVT7+ 
 
 

Hand-vingertranslatie met 
stabilisatie 

De pinnen een voor een naar de vingers brengen terwijl er nog 
minstens twee pinnen in de hand vastgehouden blijven. 

   Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 

ER5+ 
 
 

Eenvoudige rotatie met 
stabilisatie 

Met minstens twee pinnen in de hand, een pin oprapen, draaien 
tot een verticale positie en in het bord steken. 

   Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 

ER6- 
 
 

Eenvoudige rotatie zonder 
stabilisatie 

Oprapen en verticaal draaien van een pin om hem in het bord te 
steken. 

   Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 
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Notities: 
 
 
 
 

Activiteit 7b 
Materiaal: Pinnen en bord met gaten 
 
 Type in-handmanipulatie 

 
Te observeren vaardigheid Score Drops Compensaties 

Alle pinnen staan in het bord. Haal één pin eruit en leg die op tafel.  
Vraag het kind om de pin op tafel op te rapen, noem de kleur die nu aan de onderkant is en vraag het kind om de pin in de lengte te draaien zodat de 
andere kleur bovenaan komt (CR8-).  
Vraag het kind om (alle noodzakelijke) andere pinnen in het bord een voor een eruit te halen en te draaien zodat overal dezelfde kleur bovenaan komt 
(CR9-).  
Vraag het kind om één pin uit het bord te halen en deze pin met de vingers een pin te blijven ronddraaien (CR10-). 
Geef het kind twee pinnen uit het bord te halen en in de hand vast te houden. Vraag vervolgens om er één naar voor te brengen en deze pin in de lengte 
te blijven draaien tussen de duim en de wijsvinger (CR11+). Na enkele rotaties noem je een kleur en vraag je het kind om de pin met die kleur naar boven 
in het bord te zetten.  
CR8- 
 
 

Complexe rotatie zonder 
stabilisatie 

Een pin omdraaien zodat de andere kleur bovenaan is.    Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 

CR9- 
 
 

Complexe rotatie zonder 
stabilisatie 

De pinnen uit het bord halen en verticaal roteren om de andere 
kleur bovenaan te krijgen. 

   Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 

CR10- 
 
 

Complexe rotatie zonder 
stabilisatie 

De pin al roterend tussen de duim en de vingers blijven 
ronddraaien. 

   Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 

CR11+ 
 
 

Complexe rotatie met 
stabilisatie 

Met twee pinnen in de hand, één pin naar voor brengen, 
omdraaien en in het bord plaatsen. 

   Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 
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Notities: 
 
 
 
 

Activiteit 8 
Materiaal: Slot en sleutels aan een ring 
 
 Type in-hand-manipulatie 

 
Te observeren vaardigheid Score Drops Compensaties 

Vraag het kind om de ring met de drie sleutels in de hand te nemen en één sleutel naar voor te bewegen om in het slot te steken terwijl er nog twee 
sleutels met de hand vastgehouden blijven. 
Vraag het kind om de sleutel in het slot om te draaien om het slot te openen. 
 
V3+ 
 
 

Verschuiven met stabilisatie De sleutelring vasthouden en één sleutel naar de vingers bewegen.    Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 

ER7+ 
 
 

Eenvoudige rotatie met 
stabilisatie 

Met de andere sleutels (losjes) in de hand de sleutel met de 
vingertoppen omdraaien in het slot. 

   Stabiliteit tegen het lichaam 
 Lichaam roteren 
 Beide handen gebruiken 
 Gefixeerde, gespannen arm 
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Activiteiten 9 tot en met 15 
Materiaal: 10 speelkaarten, prentenboekje, tolletjes, voelzak met vormen erin, dikke bouten met moeren (plastic), paperclip en papier, doosje kleurtjes 
 Type in-hand-manipulatie Te observeren vaardigheid Score Drops Compensaties 
Laat de 6 tot 10 speelkaarten vastnemen en in een waaier uit elkaar wrijven met de hand die ze vasthoudt. 
V4- Verschuiven zonder 

stabilisatie 
Het waaieren van de speelkaarten met de vingers.    

Laat met een vinger bladzijden één voor één (schuivend) omdraaien in het prentenboekje. 
V5- Verschuiven zonder 

stabilisatie 
Het schuivend omslaan van bladzijden.    

Laat de tolletjes draaien met je vingers. 
ER8- Eenvoudige rotatie zonder 

stabilisatie 
Tolletjes aan het draaien brengen.     

Voel in de zak welke vormen en voorwerpen erin zitten. 
ER9- Eenvoudige rotatie zonder 

stabilisatie 
Voel en benoem de vormen en voorwerpen in de zak.    

Schroef de 3 moeren op of van de grote (plastic) bout. 
ER10- Eenvoudige rotatie zonder 

stabilisatie 
Draai een moer op de bout of draai één moer van de bout.    

ER11+ Eenvoudige rotatie met 
stabilisatie 

Neem de andere moeren in je hand en draai ze er een voor een 
op of draai ze er een voor een af en bewaar de moeren in je hand. 

   

Draai een paperclip in je hand zodat je die aan de opgegeven kant van een kaartje kan hechten.  
CR12- Complexe rotatie zonder 

stabilisatie 
Draai de paperclip en hecht hem vast.    

Neem een kleurtje uit het doosje en draai hem in je hand tot je klaar bent om te kleuren. 
ER12- Eenvoudige rotatie zonder 

stabilisatie 
Het kleurtje uit het doosje halen en klaarmaken in de hand om te 
kleuren. 
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Scoring 
Plaats de scores in de overeenkomstige vakken. (+) is een item met stabilisatie, (-) is een item zonder stabilisatie 
Bekijk de scores per deeldomein van de in-hand manipulatie in verhouding tot de ontwikkelingsleeftijd van het kind. De leerlijn in-
hand manipulatie uit ‘Psychomotorische Ontwikkeling en Remediërend Leren’, Peerlings, W., LannooCampus 2020 kan hierbij je 
richtlijn zijn. Herneem de test na een periode van doelgerichte remediëring of ontwikkelingsstimulatie om de evolutie in kaart te 
brengen. De in-hand manipulatiedoosjes uit het bovenvermeld boek sluiten aan bij deze evaluatie. 

Translatie 
VèH 

 Translatie 
HèV 

 Verschuiven  Eenvoudige 
rotatie 

 Complexe 
rotatie 

 

Item Score  Item Score  Item Score  Item Score  Item Score  
VHT1  + HVT1  - V1  + ER1  - CR1  - 
VHT2  - HVT2  + V2  - ER2  - CR2  - 
VHT3  + HVT3  + V3  + ER3  - CR3  + 
VHT4  - HVT4  - V4  - ER4  - CR4  - 
VHT5  + HVT5  + V5  - ER5  + CR5  - 
VHT6  + HVT6  - totaal:   ER6  - CR6  + 
VHT7  + HVT7  + max: 15  ER7  + CR7  - 
VHT8  - totaal:      ER8  - CR8  - 
VHT9  - max: 21     ER9  - CR9  - 

VHT10  +       ER10  - CR10  - 
VHT11  +       ER11  + CR11  + 
totaal:         ER12  - CR12  - 

max: 33        totaal:   totaal:   
         max: 36  max: 36  

Translatie:       Verschuiven: 
 

Translatie vinger-hand voldoende?  Ja  /  Nee   Voldoende?  Ja  /  Nee 
 

Translatie hand-vingers voldoende?  Ja  /  Nee   
 
Stabilisatie:       Eenvoudige rotatie:     Complexe rotatie: 
 

Is de stabilisatie?   Ja  /  Nee     Voldoende?  Ja  /  Nee     Voldoende?  Ja  /  Nee 


