
OP WELKE KINDEREN LIJK IK? 
(Kerns, Klepac & Cole, 1996; Nederlandse vertaling door Verschueren & Marcoen, 2002) 

 
We gaan je nu wat vragen over jou en jouw moeder. Als je twee moeders hebt, vertel dan over de moeder bij wie 
je woont. 
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 Sommige kinderen vinden het 
makkelijk om hun moeder te 
vertrouwen. 

MAAR 
Andere kinderen zijn er niet 
zeker van dat ze hun moeder 
kunnen vertrouwen. 

 

 

2 
 

 
Sommige kinderen vinden dat 
hun moeder zich er vaak mee 
bemoeit als ze iets proberen te 
doen. 

MAAR 
Andere kinderen vinden dat 
hun moeder hen de dingen 
zelf laat doen. 

 

 

3 
 

 Sommige kinderen vinden het 
gemakkelijk om op hun 
moeder te rekenen voor hulp. 

MAAR 
Andere kinderen vinden het 
moeilijk om op hun moeder 
te rekenen 

 

 

4 
 

 Sommige kinderen vinden dat 
hun moeder genoeg tijd heeft 
voor hen. 

MAAR 
Andere kinderen vinden dat 
hun moeder niet genoeg tijd 
heeft voor hen. 

 

 

5 
 

 Sommige kinderen vertellen 
hun moeder niet graag wat ze 
denken of voelen. 

MAAR 
Andere kinderen vertellen 
wel graag aan hun moeder 
wat ze denken of voelen. 

 

 

6 
 

 Sommige kinderen hebben 
hun moeder eigenlijk voor niet 
zoveel dingen nodig. 

MAAR 
Andere kinderen hebben hun 
moeder voor veel dingen 
nodig. 

 

 

7 
 

 Sommige kinderen zouden 
willen dat ze meer verbonden 
waren met hun moeder.  

MAAR 

Andere kinderen zijn 
tevreden met hoezeer ze 
verbonden zijn met hun 
moeder. 

 

 

8 
 

 Sommige kinderen maken zich 
zorgen dat hun moeder niet 
echt van hen houdt. 

MAAR 
Andere kinderen zijn er echt 
zeker van dat hun moeder 
van hen houdt. 

 

 

9 
 

 Sommige kinderen vinden dat 
hun moeder hen echt begrijpt. 

MAAR 
Andere kinderen vinden dat 
hun moeder hen niet echt 
begrijpt. 

 

 

10 
 

 Sommige kinderen zijn er 
zeker van dat hun moeder hen 
nooit zou achterlaten. 

MAAR 
Andere kinderen vragen zich 
soms af of hun moeder hen 
zou achterlaten. 

 

 

11 
 

 
Sommige kinderen zijn bang 
dat hun moeder er niet zou 
zijn wanneer ze haar nodig 
hebben. 

MAAR 

Andere kinderen zijn er zeker 
van dat hun moeder er zou 
zijn wanneer ze haar nodig 
hebben. 

 

 

12 
 

 Sommige kinderen denken dat 
hun moeder niet naar hen 
luistert. 

MAAR 
Andere kinderen denken dat 
hun moeder wel naar hun 
luistert. 

 

 

13 
 

 Sommige kinderen gaan naar 
hun moeder toe als ze ergens 
om moeten huilen. 

MAAR 
Andere kinderen gaan niet 
naar hun moeder toe als ze 
ergens om moeten huilen. 

 

 

14 
 

 
Sommige kinderen zouden 
willen dat hun moeder hen 
meer zou helpen met hun 
problemen. 

MAAR 
Andere kinderen vinden dat 
hun moeder hen genoeg 
helpt. 

 

 

15 
 

 Sommige kinderen voelen zich 
beter als hun moeder in de 
buurt is. 

MAAR 
Andere kinderen voelen zich 
niet echt beter als hun 
moeder in de buurt is. 

 

 

 


