
  
VRAGENLIJST EXECUTIEVE FUNCTIES ADOLESCENTEN (TEXI) 

ZELF-RAPPORTAGE 
 
Hieronder staan enkele stellingen over hoe je als persoon bent. Omcirkel bij iedere stelling een van de cijfers, 
rechts van die stelling, die het best past voor jou. Mensen kunnen verschillend over dezelfde dingen denken, 
maar we willen graag weten hoe jij over jezelf denkt. Probeer zo eerlijk mogelijk in te vullen.  
 

Absoluut Niet Gedeeltelijk  Waar Absoluut 
niet waar waar waar  waar 

1 2 3 4 5 
 
1. Ik heb moeite langere instructies te onthouden 1 2 3 4 5 
2. Halverwege een activiteit kost het me  soms moeite om te herinneren wat de 

opdracht was  
1 2 3 4 5 

3. Ik doe dingen zonder eerst na te denken over wat er zou kunnen gebeuren 1 2 3 4 5 
4. Ik heb soms moeite mezelf te stoppen dingen, waarvan ik weet dat ze niet mogen, 

te doen  
1 2 3 4 5 

5. Als iemand me vraagt meerdere dingen te doen, kan ik ze soms niet allemaal 
onthouden 

1 2 3 4 5 

6. Soms kan ik niet stoppen met (glim)lachen, terwijl ik weet dat het in die situatie 
niet gepast is 

1 2 3 4 5 

7. Als ik vastloop met een probleem heb ik moeite om nieuwe oplossingen te 
bedenken 

1 2 3 4 5 

8.     Als ik gevraagd word om iets te halen, vergeet ik soms wat het ook alweer was dat 
ik moest halen 

1 2 3 4 5 

9. Ik vind het moeilijk om dingen te plannen (bijvoorbeeld onthouden wat ik allemaal 
moet meenemen voor school, of voor een (school)dagje uit)  

1 2 3 4 5 

10. Als ik ’s avonds laat bezig ben met leuks (bijvoorbeeld computeren, op mijn mobiel 
bezig) vind ik het moeilijk om te stoppen, zelfs als het bedtijd is  

1 2 3 4 5 

11. Ik vind het soms moeilijk om instructies te begrijpen, tenzij ik gelijktijdig kan zien 
hoe ik iets moet doen 

1
  

2 3 4 5 

12. Ik heb moeite met taken waarbij je bepaalde stappen in een vaste volgorde moet 
uitvoeren 

1 2 3 4 5 

13. Ik heb moeite met leren van mijn fouten (ik blijf dezelfde fout steeds herhalen) 1 2 3 4 5 
14. Mensen die ik ontmoet denken soms dat ik drukker/wilder ben dan mijn 

leeftijdgenoten 
1 2 3 4 5 

15.  Ik heb moeite mezelf te motiveren om niet-leuke dingen te doen  1  2 3 4 5 
16. Ik heb moeite aan een taak te beginnen, als ik afgeleid word door iets dat ik leuker 

vind (bijvoorbeeld, in plaats van mijn huiswerk te maken pak ik mijn mobiel) 
1 2 3 4 5 

17. Als iemand mij vraagt te stoppen met een activiteit dan vind ik het moeilijk om te 
stoppen  

1 2 3 4 5 

18. Ik raak, vergeleken met mijn leeftijdgenoten, vaak meer opgewonden voor 
speciale gebeurtenissen (bijvoorbeeld feestjes, verjaardagen, computerspelletjes) 

1 2 3 4 5 

19. Het lukt me niet om dingen die ik begonnen ben af te maken 1 2 3 4 5 
20.  Ik stel dingen uit tot het laatste moment 1 2 3 4 5 

 
The Dutch TEXI has been translated by Patricia van Veen (patriciavanveen@live.nl) 
 


