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Vraag 

Zijn linkshandige kleuters motorisch minder goed ontwikkeld dan rechtshandige kleuters? 
Zo ja, wat zijn oorzaken van die minder goede ontwikkeling en wat zijn werkzame 
interventies om de motorische ontwikkeling van linkshandige kleuters te bevorderen? 
 
Kort antwoord 

Linkshandige kinderen ontwikkelen zich veelal net als andere kinderen. Linkshandigheid 
komt wel wat meer voor onder kinderen met een ontwikkelingsachterstand (bijvoorbeeld 
dyslexie of een motorische ontwikkelingsachterstand) dan bij andere kinderen.  

Voor linkshandigen zijn speciale pennen, scharen en andere materialen beschikbaar, 
evenals bijvoorbeeld een aangepaste schrijfdidactiek. Als kinderen leren schrijven, en er 
geen duidelijke handvoorkeur voor schrijven lijkt te zijn, dan kan het een goede keus zijn 
het kind te leren schrijven met de hand die het duidelijkste, meest leesbare resultaat 
oplevert. 

Veel bewegingservaring laten opdoen (thuis, op school, kleutergym) is voor kinderen met 
een motorische achterstand een eerste keus. Indien de achterstand ernstig is en 
aanhoudt is verwijzing naar de kinderfysiotherapie via de huisarts de aangewezen weg. 
Dit geldt ongeacht de handvoorkeur.  
 
Toelichting antwoord 

Linkshandigheid komt relatief weinig voor, circa 10-13% van de mensen is linkshandig. 
De mate van handvoorkeur kan daarbij verschillen, waarbij jonge kinderen relatief vaak 
(nog) geen handvoorkeur hebben. Ze doen in dat geval een deel van de taken bij 
voorkeur met de ene hand en de andere taken (bij voorkeur) met de andere hand. Of ze 
doen de taken soms met de ene, dan met de andere hand. Overigens ontwikkelen 
peuters en kleuters zich soms met horten en stoten. De motorische ontwikkeling kan 
bijvoorbeeld tijdelijk wat achterop raken terwijl de taalvaardigheid dan in een versnelling 
zit, of omgekeerd (Silva & Ross, 1980). 



 
 
 

 
 

Linkshandigheid wordt vaak geassocieerd met andere kenmerken. Zo zouden 
linkshandigen creatiever zijn, agressiever zijn, beter zijn in sport, of gevoeliger zijn voor 
ziektes en allergieën (Giagazoglou e.a., 2001; Van der Feen e.a., 2020; Zickert e.a., 
2018). Onderzoek naar specifieke kenmerken van linkshandigen is echter beperkt 
beschikbaar. Het onderzoek dat er wél is, heeft beperkingen (zoals een kleine 
onderzoeksgroep, of een te grove indeling), en laat bovendien soms wisselende 
resultaten zien.  

Onder jonge kinderen hangen linkshandigheid en ontwikkelingsachterstanden samen 

Linkshandigheid komt onder jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand 
(waaronder motorische ontwikkelingsachterstand) wat meer voor dan bij andere 
kinderen. Ook komt linkshandigheid wat vaker voor bij jongens dan bij meisjes. We 
noemen enkele voorbeelden van studies naar handvoorkeuren van kinderen. 

- Een vergelijkende Griekse studie laat zien dat de oog-handcoördinatie en met 
name de fijne motoriek van linkshandige 4- tot 6-jarigen (én van jongens in die 
leeftijdsgroep) verhoudingsgewijs minder ontwikkeld is (Giagazogluou e.a., 2001). 
De onderzoekers matchten de 31 duidelijk linkshandige kinderen uit een populatie 
van 765 kinderen van 4 tot 6 jaar oud, met 31 duidelijk rechtshandige kinderen. 
De matching werd gemaakt op leeftijd, sekse en bezochte voorschoolse 
voorziening. De handvoorkeur werd geobserveerd met een test met 13 taken 
zoals iets openmaken, tekenen, knippen, vullen en gooien. De onderzoekers 
onderzochten alleen duidelijke links- en rechtshandigheid; verschillen in de mate 
van voorkeur werden niet meegenomen en kinderen zonder handvoorkeur (mix-
handigen) werden buiten de studie gelaten.  

- In een Australische onderzoeksgroep van bijna 5000 4- tot 5-jarigen scoorden 
linkshandigen - en (sterker nog) mix-handigen - op vrijwel alle gebruikte 
ontwikkelingstests slechter dan rechtshandigen (Johnson e.a., 2009). Bij jongens 
waren de verschillen groter dan bij meisjes. De gevonden verschillen blijken niet 
toegeschreven te kunnen worden aan achtergrondkenmerken zoals complicaties 
bij de geboorte of de gezinssituatie (SES, leerbronnen); wel hebben linkshandige 
kinderen vaker een wat oudere moeder. De handvoorkeur van kinderen werd 
getest en geobserveerd aan de hand van een driedeling links/rechts/mix. De 
ontwikkeling van kinderen werd gemeten aan de hand van tests voor woordbegrip 
en cognitieve schoolse vaardigheden (bijvoorbeeld lezen, schrijven, iets 
natekenen, symbolen herkennen) en via een beoordeling door leraren op een 
aantal kenmerken (sociaal-emotionele ontwikkeling, leergedrag, grove en fijne 
motoriek, taalexpressie en receptieve taalvaardigheid).  

- Een derde onderzoek laat zien dat rechtshandige kinderen (grof- en fijn-) 
motorisch vaardiger zijn dan links- en mixhandigen, waarbij de laatste twee 
groepen in dit onderzoek niet significant van elkaar verschilden (Gabbard e.a., 
1995). 

Linkshandige kinderen ontwikkelen zich (veelal) net zo goed als andere kinderen 

Volgens veel studies nemen het verband tussen linkshandigheid en 
ontwikkelingsachterstanden (en sekse) af of verdwijnt het met de leeftijd.  

- Uit de reviewstudie van Michel e.a. (2016) komt naar voren dat een vroege (linker 
of rechter) handvoorkeur van kinderen (voordat ze 2 jaar oud zijn) samengaat 



 
 
 

 
 

met (of zelfs een causale verklaring biedt voor) beter ontwikkelde taal- en 
handvaardigheden, vergeleken met een nog niet vroeg ontwikkelde handvoorkeur. 

- Vlachos e.a. (2013) vonden in hun vergelijkend onderzoek onder extreem 
linkshandigen een positieve relatie tussen vaardigheid en leeftijd: op een 
bepaalde complexe tekentest (indicatief voor cognitieve en met name visueel-
ruimtelijke ontwikkeling) zijn relatief negatieve scores van extreem linkshandige 
kinderen te zien, terwijl die bij oudere leeftijdsgroepen extreem linkshandigen niet 
te zien zijn. Wel scoren in alle leeftijdsklassen mix-handigen slechter op de 
complexe tekentest. Verder vonden de onderzoekers een afname van de relatie 
tussen mix-handigheid en sekse: jongens zijn vaker mix-handig dan meisjes, 
maar dit verschil verdwijnt met de leeftijd. 

- In hun studie onder 20 volwassen vrouwelijke eeneiïge tweelingen vonden Gurd 
e.a. (2006) bij drie typen fijn-motorische tests geen verschillen in vaardigheid van 
linkshandige vrouwen vergeleken met hun rechtshandige tweelingzussen. In dit 
onderzoek is echter niet gekeken naar de handvoorkeur en -vaardigheid op jonge 
leeftijd. 
 

Verschillende andere veronderstelde kenmerken van linkshandigen blijken niet te kloppen 

Naast motorische onhandigheid zijn er verschillende algemeen veronderstelde andere 
negatieve kenmerken die met linkshandigheid worden geassocieerd, zoals 
gezondheidsklachten, prikkelbaarheid en agressie, naast grotere artistieke creativiteit als 
positief kenmerk. Er zijn aanwijzingen uit onderzoek dat mensen met een linker of 
zwakke handvoorkeur vaker dyslexie en/of gezondheidsklachten hebben en meer last 
van allergieën. Met name mix-handigheid lijkt samen te gaan met astma en diabetes 
(Preti e.a., 2008).  

Hiscock & Chapieski (2004) komen op basis van literatuuronderzoek tot de conclusie dat 
er geen verschillen in motorische handvaardigheid zijn tussen links- en rechtshandigen in 
de populatie. Wel is er waarschijnlijk een subgroep van linkshandigen (die wel 
pathologische linkshandigen worden genoemd) die vaker dan in de algemene populatie 
ontwikkelingsstoornissen hebben. Dat kan verklaren dat linkshandigheid wat vaker 
voorkomt bij dyslexie en andere ontwikkelingsstoornissen. 

Groningse onderzoekers (Van der Feen e.a., 2020; Zickert e.a., 2018) hebben in 2014 
een grote online onderzoekgroep (>20.000 personen van 15 jaar en ouder, waarvan 
56% linkshandig) bevraagd op creativiteit, probleemoplossend vermogen, 
prikkelbaarheid/agressiviteit, gezondheidsklachten en aantal kinderen 
(voortplantingssucces). Ook bepaalden ze hun handvoorkeur, de sterkte van hun 
handvoorkeur, en (via een tiktest) hun feitelijke handvaardigheid links en rechts. De 
onderzoeksgroep laat mogelijk wat bias zien in de zelfrapportages. De heersende beelden 
over specifieke kenmerken van linkshandigen werden desalniettemin niet bevestigd. Als 
er al een relatie is, is die in het nadeel van mensen met een zwakke of zonder 
handvoorkeur (Van der Feen, 2020; Zickert e.a., 2018). Bij creativiteit en agressie blijkt 
er geen relatie met een linker handvoorkeur of een grotere linker handvaardigheid te 
zijn. Ook de veel gehoorde veronderstelling dat linkshandige sporters in het voordeel 
zouden zijn doordat zij gewend zijn tegen rechtshandigen te sporten (en andersom niet), 
wordt niet bevestigd door de onderzoeksresultaten. 

 



 
 
 

 
 

Diverse ondersteuning voor linkshandigen en van kinderen zonder handvoorkeur 

Voor linkshandigen zijn speciale pennen, scharen en andere materialen beschikbaar, 
evenals bijvoorbeeld een aangepaste schrijfdidactiek. Als kinderen leren schrijven, en er 
geen duidelijke handvoorkeur voor schrijven lijkt te zijn, dan kan het een goede keus zijn 
het kind te leren schrijven met de hand die het duidelijkste, meest leesbare resultaat 
oplevert. Hiernaar is geen onderzoek gedaan maar onder meer kinderfysiotherapeuten 
stellen het ontwikkelen van een leesbaar handschrift als het primaire doel. Van belang 
daarbij zou verder zijn dat het kind en de ouders in de aanpak wordt betrokken; en dat 
later nog geswitcht kan worden van schrijfhand als het toch niet goed lukt (R. Geuze, 
persoonlijke communicatie, 4 februari 2020). 

Overigens geldt voor zowel links-, rechts- als mix-handige kinderen die zich motorisch 
minder goed lijken te ontwikkelen, dat een verwijzing via de huisarts naar een 
kinderfysiotherapeut of ergotherapeut zinvol kan zijn. Zie hiervoor de Nederlandse 
richtlijnen voor Development Coordination Disorder. Nederlandse Vereniging voor 
Kinderfysiotherapie, 2019). Bewegingservaring is de belangrijkste factor die de 
motorische vaardigheid bepaalt. Ouder en leerkrachten kunnen dit bij het kind 
stimuleren, denk aan buitenspelen, spelletjes doen met veel beweging, speciale sport of 
gymklasjes voor kinderen met een motorische achterstand. 
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