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Wie is je kind van nature?
Hieronder staan  21 karaktertypen, genummerd van A t/m AH.
Lees alle omschrijvingen door. Kies twee omschrijvingen waarin je het kind het meest herkent. Vul dit in op pag. 2 en
op de laatste pag. van dit formulier.

Deze vragenlijst lijst kan op de pc worden ingevuld en kun je sturen aan info@dezomerhof.nl
Je kunt ‘m ook uitdraaien, invullen en opsturen naar De Zomerhof, Veenweg 10, 7437 SG, Bathmen

Karaktercode   Omschrijving VK 1401105

A Het kind is buitengewoon grillig en wisselvalling in het gedrag. De stemming kan van de ene minuut op de
andere omslaan. Zo is het kind terneergeslagen dan weer uitgelaten van blijdschap; nu weer toegankelijk
dan weer volledig gesloten; zomaar rustig en plots hyperactief; de ene keer goede rapportcijfers, de
volgende periode waardeloze. Het kind verandert snel van mening en komt vaak terug op een eerder
gemaakte afspraak. Dat maakt dat het betrouwbaar overkomt. Het kind kan niet stilzitten. Vaak begint het
aan een spel en begint een paar minuten later aan een ander spel.

B Het kind komt slaperig over alsof het helemaal niet in het hier en nu is. Het gezicht is bleek en de handen
en voeten ijskoud. Het leeft in een fantasiewereld en droomt met ogen open. Het kan zich niet
concentreren en heeft vaak kleine ongelukjes zoals struikelen, vallen, botsen met iemand of scheuren in de
kleding. Tijdens de afwas sneuvelt er nogal eens wat. Op school kan het kind zich niet concentreren. Het
vergeet ook veel.

C Het kind is een ‘kruidje-roer-me-niet’ en voelt zich met zijn gevoelige zenuwgestel slecht op zijn gemak in
de rauwe werkelijkheid van alledag. Het is uitgesproken angstig voor concrete dingen. Het kind is een
nachtmerrie voor iedere tandarts.

D Het kind is erg blijmoedig en heeft altijd veel te vertellen. Het is duidelijk enthousiast en wil beslist aan
het woord komen. Op school knipt het met de vingers of onderbreekt de leraar. Het valt anderen
gemakkelijk in de rede. Het heeft een groot gevoel voor onrechtvaardigheid. Op de leuke vakken presteren
ze geweldig, op de minder leuke, middelmatig.

E Het kind voelt zich snel schuldig als het iets heeft nagelaten te doen. Het maakt zich snel zelfverwijten.
Ook kan het de schuld op zich nemen van iets dat een ander kind heeft gedaan. Het kind vindt dat niet erg
en kiest daar zelf voor. ’s Avonds kan het soms niet inslapen vanwege het denken aan de dingen die het
niet heeft gedaan.

F Het kind is opdringerig en blijft aan mouwen trekken en mengt zich in gesprekken met volwassenen. Het
moet in het middelpunt van de belangstelling staan. Krijgt het niet alle aandacht, dan begint het te fluiten
of te zingen om deze toch maar te krijgen. Het wordt brutaal en neemt straf op de koop toe. Het kind is
uitermate kleinzerig en wil graag zielig gevonden worden. Het kind is erg aanhankelijk en kan niet alleen
zijn. ’s Nachts wendt het kind angst voor om bij pappa en mamma in bed te mogen liggen.

J Het kind wil altijd en eeuwig zijn eigen zin doorzetten. Als andere niet meewerken, wordt het agressief en
probeert het met geweld. Hierbij wordt gekrabt, gebeten of er worden gemene trucs uit de doos gehaald
om de ander de baas te blijven. Het kind tiranniseert en terroriseert anderen die zwakker zijn dan hij is.
Het kind is uitgesproken brutaal en is zelfs bij drastische strafmaatregelen koppig. Als de wensen niet
worden vervuld, krijgt het last van hevige driftbuien, schreeuwen tegen de ouders en soms zelfs slaan. Dit
gedrag kan omslaan in pure razernij waarbij spullen van hun ouder of eigen speelgoed het doelwit zijn.

K Het kind vraagt je de oren van je hoofd, soms gewoon uit verveling. Het vraagt eeuwig: Waarom? Het
kind is innerlijk onzeker en vraagt anderen altijd om raad. Het is niet zelfstandig. Het heeft nog lang hulp
nodig bij het zelf veters strikken of het zich alleen aankleden. Het is lichtgelovig en gemakkelijk iets wijs
te maken. Hierdoor komen het naïef over.

M Het kind is zelfverzekerd en maakt een superieure indruk. Het gedraagt zich al vroeg volwassen. Het is
vroeg wijs. Het maakt geen ruzie en vecht nooit omdat dat beneden zijn waardigheid is. Het kind is geen
groepsdier, het kan zich namelijk niet ondergeschikt maken aan anderen. In zijn vrije tijd is het vaak alleen
en het heeft nauwelijks vrienden, zeker niet van zijn eigen leeftijd. Het kind accepteert van niemand
bevelen, niet van zijn ouders, niet van de leraren.

N Het kind plaagt en sart anderen graag. Het trekt zich er niks van aan dat het hierdoor impopulair raakt. Zijn
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brutaliteit kent geen grenzen, ook niet ten opzichte van volwassenen. Hoe bozer de volwassene wordt, hoe
meer plezier het kind eraan beleeft. Na-apen en uitlachen hoort bij het repertoire.

O Dit kind is Pietje Ongeduld en kan zijn omgeving behoorlijk op de zenuwen werken. Het kind kan boos
worden als niet meteen gebeurt wat het wil. In die boosheid kan het zijn goede manieren vergeten. Ook
tijdens het spel verliest het snel zijn geduld. Het kan dan zijn gebouwde toeren woest omgooien. Het trekt
het speelgoed uit de handen van een ander kind omdat het anders allemaal te langzaam gaat. Het zegt
anderen vaak dat ze moeten opschieten. Met name bij het tandjes krijgen, is het kind erg kleinzerig,
prikkelbaar en onevenwichtig.

S Het kind is heel prikkelbaar en windt zich op over kleinigheden. Anderen zijn de schuld van zijn slechte
humeur. Het kind kan heel gemakkelijk in grote woede of drift ontsteken. Tegenspraak verdraagt het niet
en maakt het alleen nog maar kwader. Zelf is het echter een notoire tegenspreker en nee-zegger en verzet
zich op voorhand. Het kind is jaloers op andere kinderen, zelfs kleinere. Het is erg bang dat een broer of
zus wordt voorgetrokken.

T Het kind is bijzonder schuchter en verschuilt zich in zijn vroegste jeugd altijd achter moeders rokken. Het
bloost snel, kan soms bijna geen woord uitbrengen of stottert. Het kan gemakkelijk in tranen uitbarsten.
Het kind huilt snel.

U Het is te herkennen aan zijn eetgewoonten: wat de boer niet kent, eet hij niet. Het weigert koppig iets
nieuws te proberen. Het wijkt niet af van zijn eigen ideeën en is daarin onverzettelijk. Het kind is op
school lief en netjes omdat dat in zijn ogen zo hoort. Ook tijdens de vroegste jeugd: de luier moet exact zo
om als altijd, de toren moet op die manier gebouwd worden want anders is het vreselijk mis.

W Het kind is buitengewoon precies en pietluttig. De kamer is altijd keurig opgeruimd en het kan zich erg
storen aan gebrek aan orde. Als zuigeling gooit het vaak speelgoed uit de wieg. Het kind heeft een grote
afschuw van al wat vies is. Op school is het een modelleerling met goede cijfers ook voor de stomme
vakken.

Y Het kind kan onbedaarlijk janken als het zijn zin niet krijgt. Het probeert met zijn tranen medelijden af te
dwingen. Het kind kan zijn ouders gemakkelijk manipuleren. Ook zuigelingen kunnen hun ouders al
huilend tiranniseren voor een beetje genegenheid. Het kind kan slecht alleen zijn en vraagt voortdurend
om concrete bewijzen van de ouderlijke liefde voor hem. Uitgerekend de dag voor een toets wordt het kind
al ziek. Het kind vit graag op iemand anders maar vat elke terugkomende kritiek op als een persoonlijke
aanval.

Z Het kind lijkt het schoolvoorbeeld van een volstrekt onproblematisch kind. Het is altijd lief, fatsoenlijk,
ijverig en beleefd. Door dit gedrag wil het zich bemind maken. Het kampt voorts altijd met de angst om
‘voor paal te staan’. Het laat zich gemakkelijk voor het karretje van een ander spannen. Het verweert zich
niet als het wordt aangevallen. Dit kind is vaak het mikpunt van pesterijen en is pispaal van de klas.

AB Het kind komt altijd blij en onbezorgd over. Het is altijd in een goede stemming en maakt tegen iedereen
grapjes. Er is altijd wel een nieuwe kwinkslag bij de hand. Het kind hangt vaak de clown uit. Dit kind
probeert altijd de omgeving in een goede stemming te brengen. Het praat graag en wil iedereen aan het
lachen maken. De tranen zijn na een valpartij snel gedroogd. Onaangename dingen worden verbazend snel
vergeten. ’s Nachts heeft het kind last van nachtmerries. Ook tandenknarst het kind dan.

AC Het kind laat zich snel ontmoedigen en geeft op voordat er moeilijkheden zijn. Het gelooft niet in zichzelf.
Het huilt vaak en is lastig over te halen het nog eens te proberen. Het jongere kind is bijna ontroostbaar als
zijn toren is ingestort. Het oudere kind is alle vertrouwen kwijt na slecht cijfer voor een overhoring.

AE Het kind heeft last van huiveringwekkende angsten en durft daarom niet alleen in het donker te gaan
slapen. Het is bang voor de boeman, spoken en geesten etc. Vaak voelt het kind zich bedreigd door
anderen en verweert het zich onbegrijpelijk hevig. Hierdoor kan het komen tot volstrekt onbegrijpelijke
gewelddaden of zinloze vernielzucht.

AG Het kind is onwillig, tegendraads en eigenwijs. Iets dat door de ouder verboden wordt, wordt expres wel
gedaan. Het kind is trots of laat duidelijk zien dat het niet wil luisteren, alleen om de ander te raken. Het
kind voelt zich verheven boven alles wat met voorschriften en regels te maken heeft. Zijn kamer is altijd
een chaos. Op school kan het zich niet concentreren. Het werkt slordig en oppervlakkig en vertoont vaak
uitstelgedrag. Het heeft een gebrek aan doorzettings- of uithoudingsvermogen.

AH
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Ik vind mijn kind het meest terug in karaktercode   ______

Ik vind mijn kind ook wel lijken op karaktercode   ______

Vragenlijst voor kinderen, in te vullen door de ouders.

1. Hoe is de zwangerschap verlopen?
¡ Langdurig verdriet van de moeder
¡ Relatieproblemen tussen de ouders, eventueel ook scheiding
¡ Ongevallen waarbij het leven van het kind in gevaar is geweest; bloedingen; dreigende abortus
¡ Zwangerschapsbraken.

¡ De moeder voelde zich tijdens de zwangerschap onrein
¡ De moeder schrok toen zij merkte dat ze zwanger was
¡ De moeder was verbitterd dat dit haar 'juist nu' moest overkomen
¡ De moeder berustte erin en liet de zwangerschap 'over zich heenkomen'
¡ De moeder voelde zich schuldig omdat ze niet had 'opgepast'
¡ De moeder dacht dat ze het niet zou volhouden (keek tegen de zwangerschap op als tegen een berg

2. Was het kind gewenst?
¡ Het kind was niet gewenst
¡ De zwangerschap volgde op verkrachting
¡ De moeder speelde met de gedachte aan abortus of de poging daartoe

3. Hoe is de bevalling verlopen?
¡ Complicaties bij de geboorte: zuignap, verlostang, navelstrengverwurging
¡ Keizersnede
¡ De navelstreng werd doorgeknipt nog voor het kind zelf ademde
¡ Ingeleide bevalling
¡ Geboorte vertraagd met weeënremmende medicamenten

4. Was de geboorte op tijd?
¡ Kind is te vroeg geboren
¡ Kind werd later geboren dan was uitgerekend

5. Is het kind ooit een langere periode gescheiden geweest van zijn of haar ouders?
¡ Verblijf in couveuse, kinderafdeling ziekenhuis enzovoort

6. Lijdt het kind onder bepaalde angsten?
Slaapt het in het donker in, of moet het licht beslist aan blijven?
¡ Angst voor het donker, voor spoken, of mannen met sikkels onder het bed, De Tientoners, ingebeelde

dingen, de boze wolf, Bogus op de Bakfiets, De Bullebak
¡ Verdrongen angsten die tegen het inslapen opkomen
¡ Concrete angsten, bijvoorbeeld voor onweer, honden, vreemden, de tandarts enzovoort
¡ Het kind wendt zijn angsten aan om genegenheid af te dwingen, bijvoorbeeld het voorlezen van een

verhaaltje voor het slapengaan, slapen in het bed van de ouders enzovoort
¡ Idem, om niet alleen te zijn; extreme aanhankelijkheid
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¡ Bezorgd over broertjes of zussen of de ouders

7. Hoe gedraagt het kind zich bij het zien van bloed of spinnen?
¡ Het toont walging
¡ Het raakt in paniek

8. Huilt het kind vaak 's nachts, of komt het vaak naar de ouderlijke slaapkamer?
¡ Het heeft angstdromen, inbeeldingen; is bang weer in te slapen
¡ Huiveringwekkende nachtmerries
¡ Komt 's nachts zonder duidelijke reden of met een smoesje naar de ouderlijke slaapkamer

9. Het in- en doorslapen
¡ Dwangmatige onrust in bed; slaapt laat in; kan niet loslaten
¡ Onrustige, oppervlakkige slaap
¡ Slaapt slecht; kan niet ophouden met denken
¡ Maakt voor het inslapen plannen en houdt zich zo wakker
¡ Het kind slaapt niet in doordat het steeds moet denken aan fouten die het heeft gemaakt, of aan dingen

die het heeft had moeten doen
¡ Het kind is overdag moe en 's nachts actief

10. Praat het kind in zijn/haar slaap?
¡ Verwerkt de dingen die het overdag heeft meegemaakt 's nachts in de slaap
¡ Zet de innerlijke dialoog ook in de slaap voort

11. Hoe slaapt het kind bij volle maan?
¡ Onrustige slaap

12. Hoe groot is de slaapbehoefte van het kind?
¡ Overmatig groot. Ligt graag in bed om te dromen
¡ Wordt erg moe van de school en het huiswerk; heeft middagslaap nodig
¡ Het kind wil alleen nog maar slapen, omdat het volkomen uitgeput is na een ziekte of overmatige

inspanning
¡ Wil niets meer zien of horen, alleen nog slapen; kapselt zich in
¡ Staat vroeg op; zodra het kind wakker wordt, springt het uit bed
¡ Het kind slaapt opmerkelijk weinig voor zijn leeftijd

13. Hoe reageert het kind als het in bed moet blijven (bijvoorbeeld door ziekte)?
¡ Probeert medelijden te wekken; wil zielig gevonden worden
¡ Benut ziekte als chantagemiddel om genegenheid af te dwingen
¡ Probeert de ouders te bevelen; stelt voortdurend eisen
¡ Wil alleen zijn; trekt zich terug
¡ Ligt met hoge koorts of hevige pijn in bed en maakt grapjes
¡ Het kind betwijfelt of het ooit nog zal genezen
¡ Geeft de hoop op - in geval van een langdurige ziekte waarbij geen vooruitgang te zien is
¡ Ziekte maakt het kind bang
¡ Mijn kind is levensgevaarlijk ziek. Het is er bang voor

14. Waarop reageert het kind overgevoelig?
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¡ Op harde geluiden, hel licht, koud, agressie van derden
¡ Op kritiek en standjes; voelt zich minderwaardig
¡ Op verwijten; voelt zich schuldig
¡ Op onrechtvaardigheden of ongerechtvaardigde verdenkingen
¡ Op afwijzing en gebrek aan genegenheid
¡ Op tegenslagen, omdat het snel ontmoedigd raakt

15. Huilt het kind vaak? En zo ja, naar aanleiding waarvan en waarom?
¡ Bij het minste of geringste pijntje, omdat het uiterst kleinzerig is
¡ Als het bang is
¡ Omdat het schuchter is; durft veel dingen niet te doen. Op school barst het in tranen uit als het een vraag

moet beantwoorden
¡ Bij het minste of geringste; geeft snel de moed op
¡ Als het iets niet krijgt, begint het meteen te huilen; huilt bij wijze van chantagepoging
¡ Is verdrietig zonder kennelijke reden:

¡ redeloze angst
¡ reden alleen een vermoeden: harde geluiden, schel licht, de stemmen van vreemden
¡ Het kind laat zich niet geruststellen. Het kind laten onderzoeken door een kinderarts!

16. Heeft uw kind voldoende doorzettingsvermogen?
¡ Het kind is pessimistisch; bij twijfel geeft het al snel de moed op
¡ Het kind berust snel in een mislukking en is dan niet meer over te halen tot een nieuwe poging
¡ Zit zeer snel in de put; raakt buiten zinnen van woede
¡ Omdat het zich schuldig voelt en zichzelf verwijten maakt
¡ Omdat het op weerstand stuit als het iets meent of iets wil
¡ Omdat het in zijn eigen ogen heeft gefaald vanwege te hoge eisen die het aan zichzelf stelt

17. Laat het kind zich graag troosten, of wijst het troost eerder af?
¡ Heeft veel troost en genegenheid nodig; uiterst aanhankelijk; probeert soms zelfs het medelijden van

vreemden op te wekken
¡ Wijst troost af; wil zijn zwakke zijden niet tonen
¡ Is te trots om zich te laten troosten; wil nu al volwassen zijn

18. Heeft het kind gauw medelijden met zichzelf?
¡ Het kind is zwaar op de hand en heeft graag medelijden met zichzelf ;
¡ Ja, bij afwijzing, of als andere mensen een aanbod van het kind om te helpen van de hand wijzen

19. Is het kind te dik? Zo ja, wanneer is het dik worden begonnen?
¡ Het kind zoekt troost door te eten
¡ Sinds er een situatie is ontstaan die het kind niet accepteert, zoals een verhuizing, of scheiding van de

ouders
¡ Het kind eet vaak te veel; kan bij het zien van iets eetbaars geen nee zeggen

20. Is het kind rustig van aard, of kan het moeilijk stilzitten?
¡ Het kind is ongeduldig; heeft altijd haast; doet gejaagd
¡ Het kind is onrustig of nerveus; het lijkt innerlijk onder druk te staan; het vertoont dwangmatig gedrag

zoals nagelbijten
¡ Het kind maakt een zeer onevenwichtige indruk door onrustige, nerveuze, wilde bewegingen
¡ Het kind is ten prooi aan innerlijke onrust en slaapt daardoor soms moeilijk in; het kind lijkt uiterlijk
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toch heel rustig te zijn

21. Kan het kind zichzelf goed bezighouden?
¡ Het kan slecht alleen zijn
¡ Het speelt bij voorkeur alleen; trekt zich terug; is eenzelvig
¡ Het heeft weinig belangstelling voor de buitenwereld; het kind droomt met open ogen

22. Hoe gedraagt uw kind zich als het zijn zin niet krijgt?
¡ Begint meteen luidkeels te huilen bij wijze van chantagepoging
¡ Snikt van zelfmedelijden
¡ Wordt gauw kwaad; probeert soms de ouders te slaan of met geweld zijn zin door te drijven

23. Laat het kind zich gemakkelijk beïnvloeden?
¡ Heeft een zwakke wil en kan slecht nee zeggen
¡ Is naïef en laat zich gemakkelijk zand in de ogen strooien
¡ Is buitengewoon koppig en geeft zelden toe
¡ Is altijd tegendraads en onbereidwillig
¡ Laat zich niet bevelen; is ongezeglijk

24. Is het kind geneigd tot afgunstig of jaloers gedrag?
¡ Afgunstig op broers of zusjes of op de ouders; dringt zich tussen de ouders in als ze elkaar willen

kussen
¡ Voelt zich achtergesteld
¡ Is afgunstig op andere kinderen
¡ Idem, beklaagt zich vaak dat het tekort zou worden gedaan

25. Reageert het kind snel beledigd?
¡ Het ergert zich direct aan kleinigheden en reageert met verwijten
¡ Zijn trots is o zo gauw gekrenkt; hij trekt zich terug
¡ Als het kind ten onrechte van iets wordt verdacht, is het uiterst overgevoelig voor onrechtvaardigheden

26. Kan het kind snel vergeven, of is het bij uitstek haatdragend?
¡ Is haatdragend, want het zal gedurende langere tijd of helemaal niet meer met de schuldige spelen

27. Moppert uw kind veel, of levert het graag kritiek?
¡ Vit graag of maakt anderen snel verwijten; is nijdig als er geen aandacht wordt besteedt aan zijn/haar

voorstellen
¡ Moppert veel en maakt zich vrolijk over andermans fouten en mislukkingen

28. Heeft het kind last van driftaanvallen? Zo ja, waarom?
¡ Windt zich op over kleinigheden; ergert zich aan de kleinste dingen
¡ Als alles te langzaam gaat, reageert het veel te ongeduldig
¡ Reageert explosief als de innerlijke druk te hoog wordt. De driftaanval heeft het karakter van een

kortsluithandeling
¡ Als het zijn zin niet krijgt, wordt het gewelddadig; probeert anderen te bevelen
¡ Als het kind iemand anders van het een of ander wil overtuigen, terwijl de ander het niet met hem/haar

eens is

29. Hoe gedraagt het kind zich tegenover vrienden, medeleerlingen of de docenten
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¡ Probeert altijd het middelpunt te zijn
¡ Wil met iedereen goede maatjes zijn
¡ Is schuchter en geremd
¡ Is een echte gangmaker, die altijd anderen in een goede stemming brengt
¡ Trekt zich terug uit de groep en heeft weinig vrienden of vriendinnen
¡ Probeert anderen warm te maken voor zijn eigen ideeën
¡ Is tiranniek en probeert anderen zijn wil op te leggen
¡ Is onvermurwbaar en niet op andere gedachten te brengen; wijkt niet af van eigen ideeën
¡ Reageert snel geprikkeld; geeft dan brutale antwoorden
¡ Drijft graag de spot met anderen; maakt zich daardoor spoedig gehaat
¡ Is uitgesproken brutaal en koppig of eigenzinnig
¡ Spoort anderen aan om haast te maken; niets gaat hem snel genoeg
¡ Geeft veel, maar verlangt altijd een tegenprestatie

30. Kan het kind goed samen met andere kinderen spelen?
¡ Wil altijd de baas spelen
¡ Is ongezeglijk; reageert arrogant
¡ Is onwillig en uitgesproken tegendraads; wat het niet wil, doet het ook niet
¡ Is gehoorzaam, maar stelt wel voorwaarden

31. Hoe reageert het op de wensen van anderen? Is het kind hulpvaardig?
¡ Is buitengewoon hulpvaardig; kan geen nee zeggen; laat zich gemakkelijk voor andermans karretje

spannen
¡ Is een chronische neezegger; wijst verzoeken van derden bruusk af
¡ Probeert met geweld de eigen zin door te drijven, of probeer met alle geweld gelijk te krijgen
¡ Probeert langs diplomatieke weg zijn wil door te drijven; doet buitengewoon slimme pogingen tot

chantage

32. Hoe gedraagt het kind zich als een ander kind ruzie met hem/haar zoekt?
¡ Trekt zich angstig terug
¡ Het geeft toe om ruzie te vermijden
¡ Het voelt zich bedreigd en gaat uit angst over tot de aanval
¡ Laat zich graag provoceren en wordt algauw handtastelijk
¡ Wordt snel agressief
¡ Maakt graag hatelijke opmerkingen tegen andere kinderen
¡ Probeert op het andere kind in te praten om iets op te helderen, maar wordt dan zelf heftig
¡ Maakt het andere kind verwijten en probeert het tot de orde te roepen
¡ Houdt zich buiten een meningsverschil en probeert de volwassene te spelen

33. Hoe reageerde het kind op de scheiding van de ouders?
¡ Het kind was hevig geschokt
¡ Was ten prooi aan volslagen wanhoop
¡ Berustte in de situatie
¡ Werd meteen ziek
¡ Had moeite om zich met de nieuwe situatie te verzoenen
¡ Nam de rol van de vertrokken huwelijkspartner op zich
¡ Had heimwee na de door de scheiding noodzakelijk geworden verhuizing

34. Maakt het kind zich gauw zorgen over anderen?
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¡ Is altijd bezorgd over anderen. Omringt anderen met goede zorgen, maar reageert beledigd als zij
zijn/haar voorstellen negeren

¡ Is bang dat anderen iets zal overkomen
¡ Leeft intens mee met anderen en lijdt zelf ook onder hun problemen

35. Stelt het kind vaak ongebruikelijke vragen?
¡ Vraagt buitengewoon veel in vergelijking met leeftijdgenoten

36. Hoe gedraagt het kind zich als het een besluit moet nemen?
¡ Heel onzeker; heeft behoefte aan de aanmoediging van anderen; vraagt de ouders zelfs om raad bij de

kleinste kleinigheden
¡ Wordt meestal heen en weer getrokken tussen twee mogelijkheden
¡ Is verward; weet niet wat het wil
¡ Vraagt anderen om raad, maar doet het tegenovergestelde
¡ Neemt alle beslissingen zelf
¡ Is te trots om anderen om raad te vragen

37. A -Hoe gedraagt het kind zich als het een taak verricht, en 38 B. hoe gedraagt het zich in relaties
met anderen?

¡ Het kind kan, als het eenmaal geestdriftig over iets is, niet meer ophouden totdat het ermee klaar is
¡ Gedraagt zich uiterst grillig: het begint ergens aan, maar laat het spoedig liggen om aan iets anders te

beginnen; is erg onstandvastig
¡ Schuift het huiswerk de hele dag voor zich uit; begint in de hobbysfeer aan van alles en nog wat

tegelijk, zonder ooit iets af te maken
¡ Begint aan van alles en nog wat, maar zonder er veel plezier aan te beleven; is altijd op zoek naar iets

nieuws

38. Heeft het kind concentratieproblemen? Is het gemakkelijk afgeleid bij het spel of het maken van
huiswerk?

¡ Het kind is erg dromerig; het is er vaak niet helemaal bij en moet regelrecht gedwongen worden om iets
te doen

¡ Het kind kan zich heel slecht concentreren; het bezint zich in gedachten al op wat het straks zal gaan
doen; het maakt veel slordigheidsfoutjes; het werkt tamelijk oppervlakkig en slordig

¡ Het ziet gauw door de bomen het bos niet meer
¡ Wordt al afgeleid bij zachte geluiden op de achtergrond; kan alleen in volmaakte stilte zijn huiswerk

maken

39. Is het kind nalatig, slordig en onnauwkeurig, of juist uiterst pietluttig?
¡ Het kind is nalatig/slordig:

¡ buitengewoon wanordelijk; de kamer is één grote chaos
¡ voelt zich verheven boven alles wat naar orde en netheid zweemt
¡ is nalatig uit berusting
¡ is nalatig omdat het de zin niet inziet; heeft nergens zin in; vindt het leven maar stomvervelend
¡ is nalatig gedurende melancholieke episodes: het kind maakt zonder aanleiding op de een of andere

manier een verdrietige en in zichzelf gekeerde indruk, geeft eenlettergrepige antwoorden
¡ ligt liever in bed te dromen; heeft weinig belangstelling voor de buitenwereld ;
¡ is nalatig omdat het zich uitgeput voelt, hoewel het anders niet zo is
¡ is opzettelijk slordig om aandacht af te dwingen
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¡ Het kind is pietluttig en overdreven precies:
¡ het moet alles heel precies doen; de kamer is altijd opgeruimd; het speelgoed is altijd gesorteerd; het

kind is een modelleerling op school, omdat het dwangmatig naar perfectie streeft
¡ uit enthousiasme, in combinatie met hoge eisen aan zichzelf stellen; het kind wil bij zijn

liefhebberijen of lievelingsvakken perse de beste zijn; het presteert in de overige vakken maar matig
¡ het gaat gewetensvol te werk, omdat het vindt dat je je moet inspannen; het neemt de arbeidsmoraal

van de ouders over; de neiging tot perfectionisme is vaak een gevolg van de opvoeding
¡ het vertelt iedereen die het maar horen wil van zijn successen, om maar de aandacht op zichzelf te

vestigen
¡ het kind wil beter zijn dan alle anderen, om zo boven hen uit te steken; het kind maakt zichzelf wijs

dat het 'bijzondere prestaties heeft geleverd' en het schept daar graag over op; alledaagse dingen
(zoals opruimen) worden daarentegen gemakkelijk verwaarloosd

¡ is pietluttig om een wit voetje te halen bij anderen; vaak zijn deze kinderen modelleerlingen,
teneinde zich bemind te maken bij ouders en leraren

40. Gaat het kind graag naar (kleuter)school? Zo nee, waarom niet?
¡ Omdat het verlegen is; het durft in het bijzijn van anderen zijn mond niet open te doen
¡ Is bang een modderfiguur te slaan en daardoor de erkenning van anderen te verliezen
¡ Heeft schuldgevoelens vanwege slechte rapportcijfers
¡ Voelt zich onrechtvaardig behandeld door een docent
¡ Omdat de andere kinderen zo 'stom' zijn
¡ Vanwege het vele strafwerk dat het krijgt, of omdat het altijd brutaal is
¡ Vanwege een of twee pestkoppen; is daardoor altijd bang een pak slaag te krijgen
¡ Vanwege een of twee pestkoppen; is daardoor doodsbenauwd een pak slaag te krijgen
¡ Idem, omdat het zich niet verdedigt en daardoor het mikpunt wordt van massale pesterijen

41. Hoe is het rapportcijfer voor gedrag?
¡

42. Heeft het kind bepaalde eigenaardigheden?
¡ Spiertrekkingen of nerveuze tics
¡ Hangt vaak de clown uit om daardoor in het middelpunt te staan
¡ Vertelt vaak moppen en probeert de stemming erin te houden

43. Hoe gedraagt het kind zich onder het eten?
¡ Moppert voortdurend over het eten; wil altijd dat moeder iets anders klaarmaakt
¡ Idem, maar doet het op bevelende toon
¡ Kan niet stilzitten; is hyperactief (zie ook vraag 21)
¡ Idem, waarbij het opzettelijk heel ongedurig is om de aandacht te trekken
¡ Eet alleen wat het kent, onder het motto 'Wat de boer niet kent ...'
¡ Is erg kieskeurig en vindt algauw iets 'walgelijk'
¡ Heeft geen trek bij verdriet of ergernis
¡ Eet altijd netjes het bord leeg, zelfs als het te veel heeft gekregen
¡ Is aan tafel dromerig en laat het eten koud worden
¡ Eet altijd veel te snel
¡ Heeft aan tafel het hoogste woord, maar laat het eten koud worden:

¡ wil perse iets kwijt
¡ wil in het middelpunt staan
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44. Wat is volgens u het probleem van het kind?

45. Welke lichamelijke klachten heeft het kind?

Heel belangrijk:  Karaktercode   _________  en   __________ zijn het meest op mijn kind van toepassing

Naam:

Verzendadres:

Postcode en woonplaats:

Ik heb ooit eerder bij De Zomerhof dergelijke druppels voor dit kind aangevraagd:  ja / nee

Wat doen de druppels nou precies?
De druppels die je krijgt toegestuurd, helpen jouw kind snel de goede kant op als het om wat voor reden dan ook niet
lekker in zijn vel zit. Ze werken nooit verslavend en kunnen met elk ander regulier of niet-regulier middel worden
gebruikt. Er zijn geen bijwerkingen. Je zult hopelijk snel veranderingen zien aan je kind. Mogelijk heeft je kind over
een paar weken een andere mix nodig. Emoties laten zich namelijk afpellen als een ui. Is het ene schilletje weg, wordt
het andere zichtbaar. Afhankelijk van de aard van de klachten van je kind en de tijd dat het er al mee rondloopt, zal het
een paar weken tot een paar maanden deze druppels gaan gebruiken. Het is absoluut niet de bedoeling dat jouw kind
levenslang vastzit aan deze druppels. Maar stop je te snel, zouden oude gedragingen/emoties weer de kop kunnen
opsteken. De nieuwe positieve emoties zijn dan nog niet genoeg ‘geworteld’.

Wordt deze lijst met gevoelige informatie over mijn kind bewaard?
Nee.
Deze lijst wordt nergens gearchiveerd of opgeslagen maar wordt na het maken van de analyse onmiddellijk  vernietigd.
Wel houden wij hier telkens bij uit welke bloesems de mix voor jouw kind bestaat zodat je gemakkelijk een
Herhaalrecept kunt bestellen van de laatste mix voor jouw kind.

Als het flesje leeg is
Heeft je kind voldoende baat bij de huidige mix maar is het flesje leeg?
Bestel dan voor de zekerheid een Herhaalrecept
Zo kan de mix nog iets dieper wortelen en wordt de kans op terugval kleiner.

Er spelen inmiddels andere emoties/ander gedrag?
Vraag een nieuwe analyse aan: Nieuwe mix (inclusief analyse) kinderen

Heb je dieren of denk je zelf baat te hebben bij Bach?
Nieuwe mix (inclusief analyse) volwassenen
Nieuwe mix (inclusief analyse) dieren
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