
 
Pediatrische Voice Handicap Index (P-VHI) 
 
 
Ik zou de spraakzaamheid van mijn kind als volgt beoordelen: 
 
1  2  3  4  5  6  7
   

 
stille prater    een gemiddelde          extreem spraakzaam 
      prater      
        
        
 
  Nooit Bijna 

nooit 
Soms Bijna 

altijd 
Altijd 

F1 De stem van mijn kind zorgt 
ervoor dat sommigen problemen 
hebben om hem/haar te verstaan 

     

F2 Mijn kind is slecht verstaanbaar 
voor andere mensen in een 
lawaaierige omgeving 

     

F3 Thuis hebben we problemen om 
mijn kind te horen wanneer het 
door het huis naar ons roept 

     

F4 Mijn kind is geneigd praten te 
vermijden omwille van zijn/haar 
stemprobleem 

     

F5 Mijn kind praat minder met 
vrienden, buren of familieleden 
omwille van zijn/haar stem 

     

F6 Personen vragen mijn kind vaak 
zichzelf te herhalen tijdens een 
gesprek van persoon tot persoon 

     

F7 De stemproblemen van mijn kind 
beperken zijn/haar persoonlijke, 
schoolse en sociale contacten 

     

P1 Mijn kind raakt buiten adem 
tijdens het praten 

     

P2 Het stemgeluid van mijn kind 
wijzigt in de loop van de dag 

     

P3 Mensen vragen me wat er mis is 
met de stem van mijn kind 

     

P4 De stem van mijn kind klinkt 
droog, krakerig en hees 

     

P5 De kwaliteit van de stem van 
mijn kind is onvoorspelbaar 

     

P6 Het kost mijn kind veel 
inspanning om te praten 

     

P7 De stem van mijn kind klinkt ’s 
avonds slechter 

     

P8 De stem van mijn kind sterft weg 
tijdens het spreken 

     



 
P9 Mijn kind dient te roepen opdat 

anderen hem/haar zouden horen 
     

E1 Mijn kind lijkt gespannen bij het 
praten met anderen, omwille van 
zijn/haar stem 

     

E2 Personen lijken zich te ergeren 
aan het stemprobleem van mijn 
kind 

     

E3 Ik heb het gevoel dat anderen 
het stemprobleem van mijn kind 
niet begrijpen 

     

E4 Mijn kind is gefrustreerd door 
zijn/haar stemprobleem 

     

E5 Mijn kind gaat niet zoveel 
buitenshuis omwille van zijn/haar 
stemprobleem 

     

E6 Mijn kind vindt het vervelend 
wanneer men hem steeds vraagt 
zichzelf te herhalen 

     

E7 Mijn kind schaamt zich wanneer 
men hem steeds vraagt te 
herhalen 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Score 
 


