Alarmsignalen

Naam cliënt
Geboortedatum
Cliënt functioneert doorgaans op niveau,
(omcirkel het juiste niveau)
Aanwezig

A

Aandachtspunten

B
A

B

C

C

Opmerkingen

Geen gerichte verkenning met de
mond.
Negatief reageren tijdens eetmomenten (bijvoorbeeld kokhalzen of uitspugen van eten of lepel).
Reageert negatief op knuffelcontact
met bekenden (het gaat hierbij niet
alleen om een arm om iemand zijn
schouder, maar echt de beide armen
om iemand heen slaan met daarbij
lichaamscontact).
Alleen met de vingertoppen tasten, in
plaats van met de hele hand. Contact
met de handpalm vermijden.
Laat geen zichtbare reactie zien op
een stevige aanraking met materialen
of een persoon.
Laat geen terugtrekreactie of voorzichtigheid zien bij het aanraken van
sterke tastprikkels zoals prikkelende
of scherpe materialen (harde borstelharen, ruwe muren).
Bij ontwikkelingsvaardigheden boven
éénjarig niveau of hoger alleen nog
maar tasten met de mond en niet met
de handen.
Kiest altijd voor een bepaalde ondergrond als de keuze aanwezig is. Heeft
moeite met de overgang van de ene
ondergrond naar de andere (bijvoorbeeld in bed alleen maar gladde of
badstof lakens willen hebben of niet
van het vloerkleed op de vloer willen).
Geen of nauwelijks reactie op (pijn-)
prikkels.
Gaat gericht op zoek naar harde
(pijn-)prikkels.
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Alarmsignalen

Aanwezig

Aandachtspunten

A

B

C

Opmerkingen

Geen of nauwelijks reactie op te
warme of te koude prikkel.
Moeite met adequaat spierkracht
doseren. Schiet door, geeft teveel of
te weinig kracht bij het oppakken van
een voorwerp.
Zet één van de twee handen niet of
nauwelijks in of negeert deze zonder
dat daar een motorische oorzaak voor
is aan te wijzen.
Met opvallend veel verzet reageren
op specifieke verzorgende handelingen van het gezicht of mondgebied
(bijvoorbeeld niet meewerken met
tanden poetsen, haren kammen of
direct mond afvegen na een kus/ hap
eten/ slok drinken).
Laat tactiele vermijding en /of terugtrekreacties zien van de hand bij
het aanraken van bepaald voedsel of
materiaal ( bijvoorbeeld geen nat/
kleverig voedsel met de vingers willen
eten of afkeer voor pluizig materiaal).
Opvallend negatief reageren op
verzorgende handelingen zoals bij
nagels knippen, oren schoonmaken,
gezichtsbeharing scheren.
Verdraagt moeilijk prikkels op het
hoofd of in het gezicht (bijvoorbeeld
muts op, koptelefoon, aaien over de
wang, mond afvegen).
Voorwerpen met de hand onderzocht,
worden acht van de tien keer ter
controle naar de mond gebracht.
Niet met blote voeten op een bekende
ondergrond willen lopen (bijvoorbeeld
tijdens gym of in de zomer in de tuin
of op het strand).
Past de handkracht niet aan tijdens
het manoeuvreren van voorwerpen
en/of het vasthouden van anderen
(bijvoorbeeld duwt puzzelstukken als
het ware door de puzzel of knijpt de
ander bij het vastpakken).
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