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OVERZICHT:  WERKING HOOFDMAATJE

DE  FOTO,  WAT MOET EROP STAAN?

DE NEUS DE CONTOURENDE OREN

De foto wordt van de bovenzijde van het hoofdje gemaakt. In de 
foto moeten de volgende anatomische punten zichtbaar zijn:

Het puntje van de neus

De neus moet op de foto 
zichtbaar zijn. Alleen het 

neus puntje.

De puntjes van de oren De schedel omtrek

De contouren moeten 
duidelijk afsteken tegen 

de achtergrond.

3 Maak een foto
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Puntje van beide oren 
moet zichtbaar zijn.

http://www.hoofdmaatje.nl/


Maak een foto 

MAAK EEN FOTO3

Zorg dat er minimaal 60 cm tussen het hoofdje en uw mobiel zit.
Houd uw toestel op dezelfde hoogte als het hoofdje.

Voordat u een foto neemt, let op de positionering van uw mobiel:

Tip - Zijn de anatomische punten niet zichtbaar? Vergroot dan de 
afstand tussen uw mobiel en het hoofdje.

Open de camera op uw mobiel

Zet de flits aan

Zoom in op het hoofdje

Aan
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Stel scherp op het hoofdje (dit kan moeilijk 
gaan door het bewegen van de baby) 

Maak een foto!

Gebruikerservaring - 'Het maken van een 
geschikte foto is even wennen, maar na 
een aantal keer gaat het veel makkelijker 
en is het binnen 2 minuten gedaan' 

Hulpmiddelen - worden verzonden bij activatie van Hoofdmaatje. 
Bestaande uit: 

Een buisverband voor baby's met veel haar. Trek het buisverband over het 
hoofdje maar laat de oren vrij. Leg een knoopje in het uiteinde.
Schuimrubbers voor diep liggende oren. Achter de oren plaatsen waardoor 
de oren lichtjes naar buiten worden gedrukt. 
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Verstuur de foto 

VERSTUUR DE  FOTO VIA DE  S I ILO APP

Na 30 dagen worden de foto's automatisch uit de 
app verwijderd.
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ONTVANG HET  RESULTAAT
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U ontvangt het resultaat van de meting binnen 
48 uur. Het resultaat inclusief de meting wordt 
door de werknemer in de Siilo app naar u 
toegestuurd. De uitslag komt in de vorm van een 
CVAI en CI.
 
Hoofdmaatje werkt volgens Cranial Vault Index 
methode (CVAI). De CVAI is een internationaal 
breed gedragen en goed geaccepteerde 
methode. Op onze site vind u meer informatie 
over de norm en de methode.

Om eenvoudig én veilig foto's naar Hoofdmaatje te 
sturen gebruiken wij de app Siilo. Dit is een gratis 
messenger voor professionals in de zorg.
 

Ellen Nientje

Nog geen Siilo account? Download de Siilo app 
in de app-store of google-play store.
Na uw aanmelding wordt er een gesprek gestart 
tussen u en een werknemer van Hoofdmaatje. In 
dit gesprek wordt een Casus aangemaakt.
Deze werknemer begeleidt u persoonlijk bij de 
simpele stappen om de foto's te uploaden in een 
casus.


