Interessante websites/literatuur
- www.recmiddenbrabant.nl.
- www.balansdigitaal.nl.
- www.kinderrevalidatie.info.
- Kinderen met Developmental
Coordination Disorder (H. Van
Waelvelde en B. De Mey ISBN 978
90 341 9168 7).
- Kinderen met ontwikkelingsdyspraxie (P. Caemen en G. Dewitte
ISBN 90 334 4807 6).
- De nieuwe buitenbeentjes (A.F.

Kalverboer ISBN 90 5637 041 3).
- Mijn kind heeft DCD – gids
voor ouders, leerkrachten en
hulpverleners (P. Calmeijn, G.
Dewitte ISBN 978 90 209 71781).
- Informatie voor ouders/verzorgers
van kinderen met (het vermoeden
van) DCD - De DCD-survivelgids
(Paul Calmeyn ISBN 978
9059326934).
- De onzichtbare plaaggeest (Rien
Broere ISBN 978-90-5838-699-1).
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DCD | Motorische ontwikkelingsproblemen
(4-12 jaar)
Elk kind is uniek en ontwikkelt zich
in zijn eigen tempo en op zijn eigen
manier. Soms gaat dit anders dan
verwacht en kunnen vaardigheden
moeilijker of anders verlopen.
Er kunnen bijvoorbeeld problemen
zijn:
- in de grove motoriek (rennen,
evenwicht, etc.);
- in de fijne motoriek (schrijven,
knippen, etc.);
- in de spraak-/taalontwikkeling (een
logisch verhaal vertellen, klank- of
stemvaardigheden);
- op sociaal emotioneel gebied
(een verminderd gevoel
van eigenwaarde, leer- of
gedragsproblemen, etc.).
Revant kan een rol spelen bij
het onderzoeken en begeleiden/
behandelen van deze problemen.
Bij een deel van de kinderen is de
motorische problematiek zo groot

dat we spreken van Developmental
Coordination Disorder (de
Engelse term voor coördinatie
ontwikkelingsstoornis).
Intakegesprek
Nadat uw kind is doorverwezen door
de huis/kinderarts, volgt eerst
een bezoek aan de revalidatiearts.
Tijdens dit eerste gesprek vindt
lichamelijk onderzoek plaats en
inventariseren we uw hulpvragen.
Indien nodig vragen wij uw
toestemming om informatie op te
vragen bij de medisch specialist(en)/
externe behandelaar(s) waar uw
kind bekend is (fysiotherapeut,
logopedist, psycholoog of een
ambulant begeleider). Op basis van
dit gesprek kan uw kind aangemeld
worden voor de 4+ observatie.
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De 4+ observatie
Om de motorische achterstand, de
bijkomende problematiek en de
hulpvragen van uw kind/u/school zo
goed mogelijk in kaart te brengen,
ontvangt u een aantal vragenlijsten
die u en de leerkracht vooraf moeten
invullen. Het 4+ team ontvangt deze
ingevulde vragenlijsten, samen met
de informatie van de revalidatiearts
en de eerder betrokken behande
laars. De 4+ observatie vindt plaats
door een specialistisch behandel
team en beslaat twee dagdelen.
Dagdeel 1
Uw kind en u starten met een
intakegesprek bij de maat
schappelijk werker. Daarna
observeren een fysiotherapeut
en een ergotherapeut uw kind
gedurende een uur waarbij we ook
de ‘Movement ABC-2’-test afnemen.
Dagdeel 2
In de week erna heeft u een gesprek
van een half uur met de orthopeda
goog en vindt een tweede observa
tie plaats door de fysiotherapeut,
ergotherapeut en orthopedagoog en
indien nodig de logopedist.

Na de observatie worden de
bevindingen met het hele team
besproken; eerstelijns behandelaars
kunnen hierbij aansluiten. Samen
maken zij een voorstel voor het
eventuele vervolgtraject/de
behandeling. De bevindingen en
het voorstel worden samen met u
besproken.
Behandeling
Als er op meerdere gebieden
hulpvragen zijn, kan behandeling bij
Revant voorgesteld worden. Mochten
de hulpvragen minder breed liggen
dan kan er ook verwezen worden
naar eerstelijns behandelaars.
Als uw kind met het behandeltraject
bij Revant start, gaan de behande
laars samen met u en uw kind de
doelstellingen meer specifiek en
meetbaar maken. We werken aan
praktische hulpvragen en functio
nele doelen zodat uw kind minder
problemen ervaart bij dagelijkse
bezigheden, thuis en op school.
Tevens kunnen doelen gericht zijn op
het sociaal-emotioneel en cognitief
functioneren van uw kind. Het doel
is dus niet om de motoriek op een

gemiddeld niveau te brengen.
Enkele weken na start van het
behandeltraject nodigen wij u uit
voor een teambespreking.
We bespreken dan de voortgang,
de specifieke behandeldoelen en
herformuleren het kernprobleem
en de hoofddoelstelling voor het
revalidatietraject. Na 2 maanden
vindt een volgende bespreking
plaats waarin we bespreken of de
behandeling afgerond kan worden.
Ouders worden betrokken bij het
hele behandeltraject en het is van
belang dat u (regelmatig) aanwezig
bent bij de behandelingen. Op
deze manier krijgt u inzicht welke
benadering goed past. Uw kind
kan ook ‘huiswerk’ krijgen van een
behandelaar. Het is belangrijk dat
geleerde vaardigheden ook op
school en thuis worden toegepast.
Revant heeft een samenwerkings
verband met diverse andere
instellingen. Indien blijkt dat andere
problemen meer op de voorgrond
liggen, kunnen wij voorstellen om
verder onderzoek en behandeling
elders te laten plaatsvinden. Een

deel van het behandeltraject
kan dan nog steeds bij het
revalidatiecentrum plaatsvinden.
Ontslag en nazorg
Het revalidatietraject eindigt
wanneer behandelaars niet meer
kunnen werken aan functionele
behandeldoelen. Revant geeft
eventuele adviezen voor de toekomst
en informeert uw huisarts/de
betrokken medisch specialisten
over het behandelresultaat. Indien
nodig wordt er een nacontrole
afgesproken.
Meer informatie
Voor meer informatie over de
4+-observatie en het behandeltraject
bij een motorische problematiek
en/of DCD kunt u contact met ons
opnemen.
Kind- en jeugdrevalidatie Breda		
4+ team				
(076) 579 78 07
Kind- en jeugdrevalidatie Goes
4+ team
(0113) 236 236

