
M-CHAT 
 

Gelieve de volgende vragen over hoe uw kind gewoonlijk is in te vullen. Probeer a.u.b. elke vraag te beantwoorden. Als het 
gedrag zelden voorkomt (bvb. u heeft het slechts één of twee keer gezien), gelieve dan te antwoorden alsof het kind het niet 
doet. 
          

1. Vindt uw kind het leuk om in het rond gezwierd te worden, paardje te rijden op uw knie, enz.?   ja         neen 

2. Heeft uw kind interesse voor andere kinderen?        ja         neen 

3. Houdt uw kind ervan op dingen te klimmen, zoals op trappen?      ja         neen 

4. Vindt uw kind het leuk om kiekeboe/verstoppertje te spelen?      ja         neen 

5. Doet uw kind ooit alsof hij/zij bijvoorbeeld telefoneert of poppen verzorgt, of andere dingen?   ja         neen 

6. Gebruikt uw kind ooit zijn/haar wijsvinger om te wijzen, om ergens om te vragen?    ja         neen 

7. Gebruikt uw kind ooit zijn/haar wijsvinger om te wijzen, om interesse in iets te tonen?   ja         neen 

8. Kan uw kind met klein speelgoed (bvb. auto’s of blokken) spelen zoals het hoort, zonder het enkel    ja         neen 

In de mond te stoppen, eraan te friemelen of het te laten vallen?    

9. Brengt uw kind ooit voorwerpen naar u (ouder) om u iets te tonen?      ja         neen 

10. Kijkt uw kind u langer dan twee seconden in de ogen?       ja         neen 

11. Lijkt uw kind ooit overgevoelig voor geluid? (bvb. oren dichtstoppen)     ja         neen 

12. Glimlacht uw kind bij het zien van uw gezicht of uw glimlach?      ja         neen 

13. Imiteert uw kind u? (bvb. u trekt een gezicht – zal uw kind dat nadoen?)     ja         neen 

14. Reageert uw kind op zijn/haar naam wanneer u roept?       ja         neen 

15. Als u naar een stuk speelgoed aan de andere kant van de kamer wijst, kijkt uw kind daar dan naar?  ja         neen 

16. Stapt uw kind?           ja         neen 

17. Kijkt uw kind naar dingen waar u naar aan het kijken bent?      ja         neen 

18. Maakt uw kind ongewone vingerbewegingen dichtbij zijn/haar gezicht?     ja         neen 

19. Probeert uw kind uw aandacht te trekken op zijn/haar eigen activiteit?     ja         neen 

20. Heeft u zich ooit afgevraagd of uw kind doof is?        ja         neen 

21. Begrijpt uw kind wat mensen zeggen?         ja         neen 

22. Staart uw kind soms in het niets of dwaalt hij/zij soms doelloos rond?     ja         neen 

23. Kijkt uw kind naar uw gezicht om uw reactie te controleren wanneer hij/zij met iets onbekends   ja         neen 

wordt geconfronteerd? 
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