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Meer en meer signaleren ouders en leerkrachten kinderen met minder opvallende motorische 
problemen. Die kinderen krijgen dagelijks taken waarvan ze aanvoelen dat ze deze niet aankunnen. In 
de kleuterklas is dat bijvoorbeeld krijt of schrijfstift hanteren, omgaan met de schaar en de daarbij 
helpende hand, meedoen met een dansoefeningetje voor het schoolfeest  enz... De gymleerkracht zal  
het ook wel opvallen dat meerdere motorische functies niet zijn zoals normaal verwacht. 
 
 
Motorische problemen bij kinderen 
 
Bij sommige kinderen zien we al zeer vroeg in hun ontwikkeling tekens die kunnen wijzen op een 
problematische motoriek.  
 
In de eerste ontwikkeling stellen we vast dat de motorische mijlpalen (hoofdbalans, omrollen, grijpen, 
tijgerend kruipen, zelfstandig zitten enz. ) ietwat vertraagd of niet zoals verwacht te voorschijn komen. 
Een getraind oog kan ook merken dat de coördinatie van de algemene bewegingspatronen bij het 
lopen, dansen, springen, minder adequaat is. Deze kinderen zullen ook vaker vallen, dingen omstoten 
enz... 
 
Op kleuterleeftijd worden motorische vaardigheden die een kind op deze leeftijd spontaan leert, niet 
automatisch verworven. We denken aan het hanteren van een schaar, schrijfstift, bestek, naald en 
draad enz... Die vaardigheden moet men expliciet aanleren. 
 
Ook in de groot-motorische vaardigheden stellen we soms problemen vast, onder meer bij het vlot 
trappen op en afgaan, het snel lopen, het fietsen, het gelijktijdig uitvoeren van eenvoudige opdrachten, 
bij balspelen enz... 
 
Algemeen merken we in de derde kleuterklas een zwakke potloodgreep op; deze kinderen hebben 
een overdreven gespannen of te omvangrijke potloodgreep. Differentiatie ontstaat hier niet spontaan, 
ook al leert men een juiste greep aan. Ze grijpen meestal terug naar een foute initiële pengreep. Die 
foute pengreep ontstaat voornamelijk door een te lage spierspanning, die op haar beurt zorgt voor een 
tekort aan feedback van de motorische ervaring. De kinderen leren dus veel minder uit hun beweging. 
Dat is het geval voor alle motorische activiteiten; het kinesthetisch gevo el is minder groot tot soms 
onbestaande. Soms signaleert men ook dat ze vaker verstrooid en algemeen trager zijn in het 
uitvoeren van taakjes. 
 
 
 
 
 



 
 
Op lagereschool-leeftijd zien we die tekens niet verdwijnen, integendeel. Daarom is het nefast om die 
symptomen zomaar te negeren en ze te benoemen als ‘kleine motorische problemen’ die er na 
verloop van tijd wel zullen uitgroeien. 
 
Nu komen meer problemen op de voorgrond door de hogere eisen. De leergebieden waarbij motoriek 
en beweging worden omgezet tot een specifieke vaardigheid, worden door die problemen benadeeld. 
De meest opvallende stoornis is het probleem met het schrift. De motorische coördinatie en de 
onderliggende planningsvaardigheid zijn te beperkt aanwezig opdat het schrijven vlot en spontaan 
geleerd kan worden. 
 
Die motorische onhandigheid, die zich niet alleen bij het schrijven uit maar ook op andere motorische 
expressiegebieden, leidt vaak tot irritaties in de klas, thuis enz... Het kind stuit op onbegrip. 
Daarenboven zijn deze kinderen in het geheel van hun vermogen tot snel en georganiseerd handelen 
duidelijk benadeeld. Zij hebben het bijvoorbeeld zeer moeilijk om iets van het bord te kopiëren, vinden 
niet steeds de plaats terug waarbij ze geëindigd zijn. Ze kunnen meervoudige instructies moeilijk 
onthouden en dus ook opvolgen en uitvoeren. Hun aandachtsspanne en verwerkingscapaciteit zijn 
trager. Daardoor worden ze  wel eens ten onrechte als aandachtgestoord gediagnosticeerd. 
In de lessen lichamelijke opvoeding lopen ze meer dan de anderen het risico om het mikpunt te 
worden van hilariteit en plagerijen. 
 
Naast die opvallende problemen in uitvoerende functies zien we ook soms zeer specifieke 
leerstoornissen. 
 
 
 
 
Definities 
 
Sinds 1937 beschreef Orton de problemen van deze kinderen. Hij omschreef de stoornis met de term 
“clumsy child” en later als “developmental dyspraxia” . Afhankelijk van de onderzoeker en van het land 
van herkomst wordt de stoornis anders benoemd. Naargelang de nevenproblemen in grote of 
beperkte mate aanwezig zijn plaatst men  de stoornis onder een andere koepel-benaming.  
 
In de jaren ‘60, het decennium van de MBD-benaming, werden kinderen met stoornissen van onder 
meer de aandacht, met impulsiviteit en overbeweeglijkheid zo benoemd. Voor sommige aspecten van 
de overbeweeglijkheid wordt ook wel het begrip “motorische stoornis’ of “coördiatiestoornis” 
ingeroepen. 
 
In de jaren ‘70 begon men de aandachtsstoornis meer als een afzonderlijk probleem te benoemen en 
onderscheidde men ADHD, ADD en MPD. (Motor and perception disorder, Gillberg). Later creëerde 
men een nieuwe benaming : het DCD (Developmental Coordinaton Disorder) dat zo wordt benoemd in 
DSM-IV. (Kavale et al.)  
 
Bij de syndromen ADHD (Attention Deficit Hyperkinetic Disorder) ADD (Attention Deficit Disorder), LD 
(Learning Disorder) en DCD (Developmental Coordination Disorder) zien we meerdere 
gemeenschappelijke kenmerken. 
 
Zo is impulsief motorisch gedrag niet gemakkelijk te onderscheiden van een motorische 
coördinatiestoornis. Beide kan men thuisbrengen onder de noemer va n “onhandigheid”. 
Ook een aandachtstoornis en een probleem in de opname van vooral visuele informatie zijn op het 
eerste gezicht niet goed van elkaar te onderscheiden. 
Bij de diagnose en de indicatiestelling zal het dus belangrijk zijn om de verschillende aspecten van de 
ontwikkeling te onderzoeken en voldoende van elkaar te differentiëren. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SYMPTOMEN. 
 
Het klinisch beeld van DCD is zeer heterogeen.  Zo stellen we vast, ook in eigen praktijk, dat bij 
sommige kinderen de manueel motorische vaardigheden opvallend zwakker zijn dan bijv. groot- 
motorische vaardigheden naast een aantal al dan niet voorkomende nevenproblemen. 
 
We maken hier een opsomming van de meest voorkomende symptomen. 
 
1 Algemeen wordt DCD het meest omschreven met de volgende triade: 

- opvallende onhandigheid in het uitvoeren van vele taken in het algemeen dagelijkse leven; 
- houterigheid of ook soms plompheid genoemd, de bewegingen gebeuren meer proximaal; 
- verarmde en minder vloeiende coördinatie. 

2 Daarnaast zijn er vaak een aantal geassocieerde motorische kenmerken al dan niet aanwezig (soft 
signs) (Cratty, 1994) 

- geassocieerde bewegingen 
- abnormale reflexen (hypo - of hyperreflexie) 
- vertraagde motorische mijlpalen 
- hypotonie. 

3 Problemen met het leren van nieuwe motorische vaardigheden, alle dagelijkse handelingen, het 
hanteren van gebruiksvoorwerpen, leren van spel- en sportactiviteiten.  Het automatiseren komt 
moeizaam of niet tot stand.  Hier valt op dat open-taaksituaties veel meer problemen stellen dan 
gesloten-taaksituaties. (Keogh, 1982). 
4 Perceptiestoornissen met gevolgen op verschillende prestatiegebieden.   
Ruimtelijk-visuele moeilijkheden bij analyse en synthese van figuren, tekeningen en ruimtes.   
Oriëntatiemoeilijkheden. 
Minder goed visueel discriminatievermogen.   
Verstoorde kinesthetische waarneming, die invloed heeft op gebrekkige motorische vaardigheden en 
lichaamsschema. 
5 Beperking van de verwerkingscapaciteit bij visuele informatie; daardoor is er ook schijnbaar verlies uit 
het visueel geheugen. Dit probleem wordt ook vaak benoemd als een aandachtsprobleem daar we 
gelijkaardige symptomen zien. 
6 Bijzonder IQ-profiel. 
7 Spraakmotorische problemen en stoornissen op het vlak van vloeiendheid en taalexpressie. 
8 Sociaal-emotionele stoornissen die ofwel endogeen zijn of wel secundair aan het probleem van DCD. 
 
 
Analyse van de stoornis 
 
Naast de ontwikkeling van de motorische coördinatiepatronen is er ook de ontwikkeling van de praxis 
of het cognitieve aspect dat de handeling stuurt. 
Beide staan hoofdzakelijk in voor de realisatie van de doelgerichte beweging. Elke doelgerichte 
beweging bestaat uit eenvoudige componenten die in hun samenstelling complex worden door de 
gelijktijdigheid en door de opeenvolging van eenvoudige handelingen. Bovendien wordt elke 
beweging, naast de sturing, ook nog in haar verloop gericht op personen of elementen in de omgeving 
die tactiel en/of visueel waargenomen worden. Die perceptie speelt dus eveneens een belangrijke rol. 
 
Er bestaan systemen in het verwerkingsgebied van perceptie en motoriek die samen een proces op 
gang brengen. Dat zijn ondermeer het visuele systeem, het evenwichtsvermogen, cognitieve en 
geheugensystemen en motorische uitvoeringssystemen. De onderliggende processen zijn onder 



meer:  motorische voorbereidingsprocessen, coördinatiepatronen, feedbackprocessen en processen 
van leren en automatiseren. 
 
Het proces van planning en organisatie mondt uit in een vaardigheid. Dat is een actie die meermaals 
en gegeneraliseerd in omgevingsveranderende situaties uitgevoerd kan worden. Ze is dus niet 
afhankelijk van specifieke omstandigheden, maar wordt wel door die omstandigheden beïnvloed. Hier 
speelt het vermogen om zich aan te passen een grote rol.  
 
 
 
Bij DCD-kinderen kunnen we het volgende vaststellen : 
 
- De bewegingen van de ledematen gebeuren meer proximaal, de beweging is onvoldoende 
gedifferentieerd, zodat de bewegingen minder gecoördineerd en minder accuraat gebeuren; 
- het evenwicht is beperkt, meer door problemen in het correctievermogen dan door stoornissen in het  
evenwichtsorgaan;  
- de kinesthetische waarneming of de inwendige gevoeligheid van het bewegingsstelsel is beperkt. 
Dat heeft van in het begin invloed op de kwaliteit van de motorische ontwikkeling; 
- er is een grote variabiliteit in timing en krachtdosering. De timing van het juist doen samenvallen of 
het juist doen opeenvolgen van bewegingen is een probleem. De krachtdosering staat rechtstreeks 
onder invloed van de tonus;  
- er is een opvallend verlies van informatie uit het visueel-motorisch geheugen. 
 
Wanneer spreken we van een stoornis? 
 
Kinderen met DCD vormen een zeer heterogene groep. Dat maakt het moeilijk om objectieve 
maatstaven te hanteren. Bij twijfel moet men soms de therapeutische fase mee in ogenschouw nemen 
om de uiteindelijke diagnose te stellen. Daarnaast is een uitgebreide enquête ook een belangrijk 
werkinstrument. 
 
Wanneer een kind een score haalt met een pc < 5 spreken we doorgaans van een stoornis. Dat wordt 
zo beschreven in de Movement Assessment Battery for Children en de Körper Koördinationstest für 
Kinder. Bij scores boven tussen pc 5 en pc 25 komt de kwalitatieve analyse meer op de voorgrond in de 
beoordeling. 
 
 
 
 
 
Onderzoek 
 
Gezien de heterogeniteit van de stoornis is het nodig om de diagnostiek en het assessment ruim te 
kaderen. Enkelvoudig onderzoek op één functiegebied zoals bijvoorbeeld alleen het motorische, 
volstaat niet. Onderzoek van cognitieve vaardigheden, differentiatie in receptieve en executieve 
functies, persoonlijkheid en beleving dringen zich eveneens op. Dat is belangrijk in het opzetten van 
een therapeutische benadering, voor de ouders, voor de bijzondere begeleiding op school, in de 
therapiesessies en voor de verschillende leefsituaties. 
Assessment wordt hier aangehaald omdat het belangrijk is om te weten waarom een kind bepaalde 
vaardigheden niet kan uitvoeren, en dat uit het oogpunt van het benoemen, de therapeutische 
benadering en van de prognose. 
 
Er bestaat geen geüniformiseerde testbatterij. Meerdere auteurs vermelden dat men aan onderzoek 
kan doen via uitsluiting. Kwantitatief onderzoek is nodig om een referentie te hebben. Kwalitatief horen 
we verschillende aspecten naast elkaar te plaatsen, te bekijken in het profiel en in hun onderling 
verband. 
 
Eerst doen we een uitgebreide enquête over de voorgeschiedenis en het functioneren van het kind. Er 
bestaan specifieke vragenlijsten die daarbij kunnen helpen, onder andere de screeninglijst van de 
Movement ABC (Henderson & Sugden, 1992), de Groninger Motorische Observatieschaal (Van Dellen 



& Kalverboer, 1990) en een eigen screeninglijst. Dat is nodig om het kind te situeren in de 
verschillende leeftijdsfasen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan komt het onderzoek van de volgende functies: 
 
- taalfuncties, eventueel ook fluency en articulatie; 
- ruimtelijk-visuele analyse en synthese, receptief en productief; 
- lateralisatie en oriëntatie in de ruimte; 
- fijn-motorische vaardigheden, bimanualiteit en coördinatie; 
- groot-motorische vaardigheden, vloeiendheid, tonus en coördinatie; 
- kopiëren van eenvoudige  en complexe figuren; 
- onderzoek van de praxie, de representatieve en de niet-representatieve gebaren, de opeenvolging, 
gebaren of handelingen rechtstreeks op bepaalde voorwerpen betrokken; 
- intelligentieprofiel; 
- persoonlijkheidsonderzoek (hoe gaat de cliënt om met zijn probleem?); 
- aandacht in de verschillende aspecten, met nadruk op de verwerkingscapaciteit; 
- probleemoplossend gedrag enz... 
 
Het is geenszins de bedoeling om de verschillende aspecten uitsluitend kwantitatief te beoordelen, 
sommige kinderen scoren zelfs binnen de norm. Kwalitatieve interpretatie en vergelijking met het 
algemeen profiel van DCD is hier aan de orde. Neuropsychologische evaluatie alludeert op de 
cerebrale betrokkenheid van de verschillende functies. 
 
 
 
 
 
Co-morbiditeit en differentiaaldiagnostiek 
 
In het resultaat van de diagnostiek stelt men zelden het onderpresteren van één functiegebied vast. 
De motorisch-coördinatieve vaardigheden worden mee verrekend en in onmiddellijk verband gebracht 
met andere beperkingen in de stoornis. 
 
Rosmussen & Gillberg (1983) stellen dat het DAMP syndroom (Deficits in Attention, Motor control and 
Perceptual skills) en aanverwante stoornissen een grote overlapping inhouden met onder meer het 
MBD, ADHD en MPD syndroom (motor and perception disorder). 
Bij die beelden omschrijven meerdere auteurs dat er ook op gebied van communicatie, sociale 
interactie en verbeelding soms opvallende kenmerken zijn die aanleunen bij de aan autisme verwante 
stoornissen. 
 
Die co-morbiditeit (het gemeenschappelijk voorkomen van symptomen van andere stoornissen) is ook 
terug te vinden bij Rourke (Ontario, 1992) in zijn beschrijving van het NLD-concept, dat hij omschrijft 
als een fenotype diagnose. Hier wordt geen subtype beschreven dat ons doet denken aan DCD. 
 
Kirby (Cardiff, 1999) geeft aan dat DCD-kinderen, naast hun specifieke motorische kenmerken ook 
kenmerken kunnen vertonen van stoornissen in de praxis. Dat fenomeen stellen we ook vast in onze 
praktijk. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Therapie 
 
Het therapeutisch plan is heel specifiek en moet opgemaakt worden vanuit het volledige assessment. 
Uit het totaal therapieplan dient een realistisch plan opgesteld, rekening houdend met het kind en zijn 
gezin, de school en vooral uitgaand van de draagkracht van alle betrokkenen. De uitvoering van de 
therapie houdt een enorme zoektocht in.  
 
We beperken ons tot de opsomming van enkele therapeutische consequenties: 
 
1 Overbrengen van informatie naar het kind, de ouders en de betrokken leerkrachten over de 
verschillende leerjaren heen. 
2 Een individuele aanpak is vereist, afgestemd op de specifieke behoeften van het kind. 
3 Het kind het inzicht doen verwerven in de taakbeperkingen en waar mogelijk hulpmiddelen of 
strategieën installeren op basis van een analyse van de beperkingen. 
4 Negatieve invloeden zoals angst reduceren. 
5 Motorische problematiek en gevolgen van de nevenproblemen los zien van de prestaties van het 
kind. 
6 Specifiek trainen van deficiënte functiegebieden, in de hoop een generalisatie te bewerkstelligen, 
wat niet wil zeggen dat dit steeds een gunstig effect heeft. 
7 De kinderen zoveel mogelijk algemene bewegingservaring laten opdoen. Dergelijke activiteiten 
zullen zij eerder mijden. 
8 Gebruik maken van de gunstige mogelijkheden, zoals interne verbalisatie, tussentijds 
controlegedrag enz. 
9 Regelmatig de specifieke therapeutische benadering evalueren in verschillende aspecten onder 
meer: de draagkracht van de cliënt, het effect van de therapie, de aanpassing aan de wisselende 
eisen enz. 
 
 
Prognose  
 
Afhankelijk van de ernst van de problematiek stellen we meestal een gunstige evolutie in de 
eenvoudige motorische handelingen vast. De complexe en omvangrijke motorische taken evolueren 
opvallend minder gunstig. Algemeen kunnen we zeggen dat er steeds subtiele tekens van de stoornis 
blijven bestaan die, afhankelijk van de omgevingseisen, toch behoorlijk storend kunnen blijven. Voor 
meerdere kinderen zijn er bijzondere tegemoetkomingen nodig thuis, op school en later in de 
beroepskeuze. 
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