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Hand Assessment for Infants 
Test voor zeer jonge kinderen met 
een links-rechts verschil 
(asymmetrie) in arm-& handfunctie 



Twijfelt u als ouder of betrokken zorgverlener van een jong kind of er sprake is van 

een links-rechts verschil bij het inschakelen van de handen tijdens het spelen en 

bewegen? Bij Merem kunnen we dit middels een korte video-spelobservatie al op 

hele jonge leeftijd (drie tot twaalf maanden) in kaart brengen en beoordelen óf en 

hoe het verschil afwijkend is ten opzichte van een normale ontwikkeling. Deze test 

is de HAI (Hand Assessment for Infants).  

Indicatie  
Kinderen tussen de drie en de twaalf maanden oud.  

 

Manier van testen 

Gedurende een observatiemoment speelt de ergotherapeut met allerlei 

verschillende (spel) materialen met het kind om zo inschakeling van beide handen 

uit te lokken. Na afloop zullen de videobeelden worden geanalyseerd en vervolgens 

worden gescoord op een aantal criteria. Het resultaat daarvan geeft een beeld van 

of er sprake is van een afwijkend verschil en hoe groot het links-rechts verschil is. 

Is het verschil duidelijk aanwezig dan geven we passende speladviezen waar de 

ouders zelf met hun kind mee aan de slag kunnen of, afhankelijk van de uitslag, 

adviseren we een behandeling binnen ons team voor 0 - 4 jarigen.  

 
Kosten 
De kosten van behandeling bij Merem worden door de zorgverzekeraar vanuit de 

basisverzekering vergoed.   

Verwijzing
Indien u geïnteresseerd bent in deze behandeling, kan er door de huisarts,     

consultatiebureauarts of specialist worden verwezen naar één van onze      

kinderrevalidatie artsen. Kind en ouder worden dan opgeroepen voor een eerste                    

bezoek bij de kinderrevalidatie arts. Samen met de ouder zal deze bekijken of deze           

observatie geschikt is voor het kind en eventuele vragen beantwoorden.   
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Meer informatie
Wilt u meer weten over de mogelijkheden binnen Merem voor kinderen met een 

aangedane arm-handfunctie? Neem dan contact op met: 

Hilversum / Soestdijkerstraatweg 129 / 035 - 6881 411 

Almere / Marathonlaan 5 / 036 - 53 25 540 

Lelystad /  Kwelder 2 / 0320 - 230 616
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Een leven met meer 
mogelijkheden.


