Developmental Coördination
Disorder (DCD)
Wat is DCD?

Werkwijze

Een kind met Development Coördination

Binnen de kinderrevalidatie werkt een team van

Disorder (DCD) heeft duidelijke problemen bij

deskundigen dat zich op DCD richt. Thera-

dagelijkse vaardigheden zoals aankleden, eten

peuten helpen uw kind bij het aanleren van

met mes en vork, sport en schrijven. Uiterlijk is

praktische vaardigheden. U kunt denken aan:

er niets afwijkends aan het kind te zien, waar-

eten met mes en vork, aankleden, maar ook

door veel mensen verwachten dat het kind

knutselen, schrijven, fietsen, zwemmen en

'gewoon' mee kan doen. Voor een kind met

buitenspelen. Naast het aanleren van vaardig-

DCD zijn deze vaardigheden echter moeilijk,

heden gaan de therapeuten samen met uw kind

daarom kan het zijn dat het kind taken ontwijkt,

op zoek naar een strategie om nieuwe dingen

niet met plezier naar school gaat en/of negatief

te leren.

over zichzelf denkt.

Onderzoek en observatie
Vaak ontstaan er dan problemen zoals faalangst en onzekerheid. Het kan zijn dat uw kind

Er worden testen afgenomen door een

niet kan voldoen aan de eisen die thuis of op

fysiotherapeut en ergotherapeut waarbij de

school aan hem of haar gesteld worden. Bij

motorische vaardigheden gemeten worden.

kinderen met DCD zien we daarom ook vaak

Een revalidatiearts onderzoekt uw kind en

gedragsproblemen.

bespreekt met u de ontwikkeling.

Na observatie van uw kind en gesprekken met

ervaart. Wanneer er problemen zijn op het

u als ouders/verzorgers, wordt bekeken of er

gebied van spraak en/of taal, kan een logo-

sprake is van gedragsproblematiek. In overleg

pedist ingeschakeld worden.

met u kan aanvullende diagnostiek door de
psycholoog of een kinderpsychiater worden

Om uw kind zoveel mogelijk gelegenheid te

overwogen. Soms verwijzen we u en uw kind

bieden om ook thuis en op school het geleerde

door naar een andere instelling om daar meer

in praktijk te brengen, vindt er regelmatig over-

duidelijkheid te krijgen over het gedrag van uw

leg plaats met u en met de school. Soms

kind.

worden er ook ‘huiswerk- opdrachten’ meegegeven. Na ongeveer vijf maanden over-

Het is mogelijk dat een verwijzing gericht is op

leggen we met u over een afronding van de

het krijgen van een diagnose of een indicatie

behandeling.

voor hulp op school. Daarnaast observeert een
psycholoog of orthopedagoog het gedrag van

De behandeling is vooral gericht op het beleven

uw kind tijdens de motorische activiteiten.

van plezier aan bewegen. Hierdoor gaat een
kind motorische uitdagingen weer aan zodat de

Behandeling

mogelijkheden optimaal benut kunnen worden.

Uw kind komt tijdens een behandeling één of
twee keer per week naar Revalidatie Friesland. Daarnaast heeft uzelf regelmatig een
gesprek met een maatschappelijk werker,
waarbij u kunt bespreken welke problemen uw

Meer informatie
088 580 1580
info@revalidatie-friesland.nl
www.revalidatie-friesland.nl
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