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Gedrag per situatie

Onderprikkeld actief en passief

Onderprikkeld en actief 
(druk, spontaan, uitbundig/chaotisch, 
vraagt veel aandacht, gaat maar door)

Onderprikkeld en passief  
(flexibel en sloom, stoort zich niet snel, mist 
informatie, is moeilijk te bereiken) 

Eten •  Houdt van eten in gezelschap, vindt het een 
reuzegezellig gebeuren.

•  Houdt van verschillende soorten eten en hoe 
kleurrijker, hoe beter.

•  Is zeer enthousiast aan het vertellen tijdens 
het eten waardoor hij wel eens iets morst.

•  Eet eigenlijk alles wel mee.
•  Doet lang over het eten, zit te dromen.
•  Is soms wat onhandig en eet daardoor slordig.

Vrienden •  Speelt graag met veel vrienden tegelijkertijd.
•  Is de ‘ideeën-bank’ voor wat ze kunnen gaan 

doen.
•  Luistert niet goed naar de anderen, is bezig 

met het eigen ‘programma’.

•  Regelt zelf minder vaak speelafspraken, maar 
iedereen is altijd welkom.

•  Vindt het geen probleem als er op het laatste 
moment een afspraak gemaakt of afgezegd 
wordt.

•  Is heel flexibel in wat er gespeeld gaat wor-
den.

Aankleden en 
verzorging

•  Is tijdens het aankleden ook met tien andere 
dingen bezig, waardoor het wat lang kan 
duren.

•  Zingt en danst in de badkamer, tijdens dou-
chen én tandenpoetsen.

•  Houdt van verzorgingsmiddelen met geurtjes 
en tandpasta met smaakjes

•  Merkt niet op dat een rits niet dicht is, een 
sok afgezakt of een shirt niet ingestopt is.

•  Doet lang over aankleden, raakt afgeleid of 
droomt weg.

•  Poetst zijn tanden slordig en vergeet bij het 
douchen voeten, haren of gezicht te wassen.

•  Merkt niet dat er een veeg tandpasta op zijn 
lip zit en gaat daarmee het huis uit.

Slapen •  Heeft moeite met tot rust komen om te gaan 
slapen.

•  Wordt afgeleid door alle leuke dingen om 
zich heen en kan daardoor moeilijk in slaap 
komen.

•  Staat in de ochtend makkelijk op en is snel vol 
energie.

•  Kan altijd en overal slapen.
•  Slaapt door het heftige onweer heen.
•  Heeft grote moeite met uit bed komen.
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Overprikkeld actief en passief

Overprikkeld en actief  
(gestructureerd en besluitvaardig, met oog 
voor detail, snel gespannen, wil controle 
hebben) 

Overprikkeld en passief   
(gevoelig, opmerkzaam, vindt rust prettig, 
nerveus, kan opeens overstuur raken) 

Eten •  Is een moeilijke eter, heeft heel sterke voor-
keuren.

•  Houdt de verschillende soorten eten graag 
apart.

•  Eet netjes, knoeit vrijwel niet.

•  Kan schrikken van onbekende smaken.
•  Heeft voorkeuren, maar laat zich makkelijk 

overhalen iets anders te proberen. Heeft dan 
vaak spijt.

•  Moppert over te koud of te heet, grote of 
kleine stukken, of te sterke smaken.

Vrienden •  Vindt het fijner om met één persoon af te 
spreken, het liefst thuis.

•  Wil speelafspraken graag goed plannen en is 
niet zo in voor spontane afspraken.

•  Raakt snel overstuur wanneer het spel niet 
loopt zoals hij wil of als er teveel herrie aan 
het spel te pas komt.

•  Gaat mee naar andere kinderen om daar te 
spelen en wil dan na een tijdje opgehaald 
worden.

•  Speelt wel in een groepje, maar dan met één 
speciale vriend.

•  Raakt van slag wanneer spelregels niet ge-
volgd worden, is dan het overzicht kwijt.

Aankleden en 
verzorging

•  Volgt een vaste routine. Weet precies waar 
alles ligt en geeft aanwijzingen over waar alles 
moet liggen.

•  Wil altijd dezelfde shampoo, tandpasta en 
lotion.

•  Wil graag de badkamer voor zich alleen, 
klaagt over herrie van ouder(s), broer of zus.

•  Vindt het fijn dat kleding overzichtelijk is op-
geborgen. Kan dat zelf minder goed regelen.

•  Kan enorm genieten van shampoo met de 
juiste hoeveelheid schuim en de juiste geur. 
Heeft last van producten met een te sterke 
geur.

•  Kan niet goed aankleden en kletsen tegelijk.

Slapen •  Slaapt het beste in zijn eigen bed, nadat hij de 
plooien uit het onderlaken geveegd heeft en 
de gordijnen hélemaal dicht gedaan heeft, en 
als er geen onbekende geluiden te horen zijn.

•  Is direct wakker wanneer er een onbekend 
geluid te horen is.

•  Is ’s ochtends meteen wakker en medehuis-
genoten aan het ‘regisseren’ om maar zo min 
mogelijk last van hen te hebben.

•  Heeft last van de te harde, nieuwe dekbed-
hoes.

•  Slaapt niet makkelijk in, schrikt van elk onbe-
kend geluid.

•  Is ’s ochtends meteen wakker, niet noodza-
kelijk met een stralend humeur, want heeft 
direct last van prikkels om zich heen.


