Training MOV-ABC Mombarg

Movement Assessment Battery for
Children -Nederlandse versie
MOV-ABC-NL-II

Cursusprogramma

Motoriektest voor kinderen van
3 t/m 16 jaar

ochtend
10.00 - 10.20 uur
10.20 - 11.00 uur
11.00 - 12.00 uur
12.00 - 12.30 uur

Kennismaking en indeling cursusdagdelen
DCD, Achtergrond en kwaliteit van de test
Afnameprocedure en video aantal testitems
Voorbeeldcasus

middag
13.30 - 14.30 uur
14.30 - 15.00 uur
15.00 - 16.00 uur
16.00 - 16.30 uur

Rapportage adhv casussen
Koppeling diagnostiek behandeling
Behandeling, diverse werkvormen
Gelegenheid tot stellen van vragen

Workshop door Remo Mombarg
r.mombarg@rug.nl
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Welke kinderen hebben een motorische achterstand
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ACHTERGRONDEN
VAN DCD

Wat is DCD en motorische ontwikkelingsachterstanden
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Context bewegingsproblemen

DCD and participatie
Prevalentie

Kinderen met DCD spelen minder in de pauzes
(Smyth & Anderson, 2000)

•

3-10 % van alle kinderen, 60-80% jongens,

•

50-80% houdt problemen op latere leeftijd

•

50-90% evenwicht

•

Kinderen met DCD spelen minder intensief (Bouffard
et al., 1996)
Kinderen met DCD hebben minder taakgericht
gedrag en zijn minder taakgericht tijdens de gymles
(Causgrove Dunn & Dunn, 2006)

Piek, 2001;2008)

Aanbod

(Skinner &

(Geuze, 2001);

75% onvoldoende kinesthesie (Wilson, Maruff, Butson,
Williams, Lum & Thomas, 2004);

•

visueel-motoriek, weinig repertoire en niet
efficiënt (Schoemaker; 2001);

•

Samengevat: (Wilson, 2012) :” Predictive control and
the ability to develop stable coordination
patterns”

•

Zichtbaar bij complexe, nieuwe, simultane
bewegingen

Kind

Omgeving

Begeleider

Dynamische systeemtheorie,
ecological approach, Henderson &
Sugden, 2003
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Kenmerken DCD
(developmental coordination disorder)

Drie invalshoeken voor
diagnostiek en behandeling

(oa. Wilson, Ruddock, Smit-Engelsman, Polatajko & Blank, 2013)

Onvoldoende kinesthesie

Kinderen met onvoldoende coördinatie: neurale aansturing
Kinderen met onvoldoende basale vaardigheden

Simultane vaardigheden &
evenwicht

Kinderen met onvoldoende gedragsvaardigheden

Niet efficiënt; a-ritmisch

Bewegingsproblemen

In de ontwikkeling
2

Diagnose en screening van DCD

In het dagelijks leven

DCD protocol
Screening

Wat is Developmental Coördination Disorder (DSM-V)
Specific Developmental Disorder of Motor Functions (SDDMF: ICD-10)

Criterium A: Leren motorische vaardigheden vertraagd
Uitingen: onhandigheid en een trage en onnauwkeurige uitvoering van
motorische vaardigheden ;(M-ABC ≤16e, per onderdeel ≤ 5%)

A) Ontwikkelingsachterstand

Protocol DCD

Criterium B: Moeite met dagelijkse levensverrichtingen (ADL) passend bij
de kalenderleeftijd, en hebben invloed op de schoolprestaties,
(voorbereidende) beroepsactiviteiten, vrijetijdsbesteding en spel.
(GMO:DCD-Q)

• M-abc (≤16 of ≤5)
• Aanvullend kwalitatief
• Aanvullend ontwikkeling (mijlpalen)
B) Belemmering dagelijks leven
•
•
•
•

Criterium C: De symptomen beginnen in de vroege ontwikkelingsperiode
(anamnese)

Interview
DCD-Q (Ouders)
GMO (leerkracht)
Kinderarts/psy/neur

C) Vroege ontwikkeling ≤5jr

Criterium D: De deficiënties in de motorische vaardigheden worden niet
beter verklaard door een verstandelijke beperking of visusstoornis, en
kunnen niet worden toegeschreven aan een neurologische aandoening die
invloed heeft op beweging (zoals cerebrale parese, spierdystrofie, een
degeneratieve stoornis); IQ en CBCL alleen indien nodig

• Interview
• Van Wiechen/BSID
D) Niet anders verklaarbaar

Bron: EACD.org
http://nvfk.fysionet.nl

• Lichamelijk onderzoek
• IQ/gedrag
• Kinderarts/psy/neur
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Diagnostisch proces

Observeren

Signaleren

Screeningsinstrumenten

Verwijzen

1. Interview/vragenlijst: slim signaleren, maak gebruik van ouders
2. MOQ-T/GMO: Motor observation Questionnaire (Schoemaker, 2003)

Diagnosticeren

3. DCD-Q (questionnaire): http://www.dcdq.ca/ (Wilson, 2007)
4. Checklist van de movement assessement Battery for children
(Movement ABC, Henderson and Sugden, 1992)

Handelingsplan
Opstellen

5. DCD-Daily of DCD-Daily-Q (Linde, Schoemaker, 2014)

Overige: anamnese lijsten, vroegkinderlijke diagnostiek, intelligentieonderzoek,
spel/schoolpleinobservatie, faalangstlijsten, SMZ, KID-N, PEDI, van Wiechen (groene
boekje)

Remediëren
-CO-OP/NTT

Evalueren

1.Interview/vragenlijst voor ouders:
Bijvoorbeeld
welk gebied zijn er problemen: dagelijks en bij sporten

•Welke

sporten doet/deed de leerling

•Hoe

was de ontwikkeling (mijlpalen)?

•Wat

hebben ze al gedaan/weten ze al?

•Welke

•Doelgroep kinderen 5-11 jaar
•Door: leerkracht
•Doel: beeld van motorische vaardigheden

hulp krijgt/kreeg de leerling?

Signalen
-later behalen van motorische mijlpalen: fietsen

-valt vaak
-moeite met (touwtje)springen
-klimt niet graag
-snel moe

Fotointerview,

3. Developmental coordination Disorder Questionnaire,
Wilson, 2007
•Doelgroep kinderen 5-15 jaar
•Door: ouders
•Doel: beeld van controle tijdens bewegen, fijne motoriek, algemene motoriek

1. De bewegingen van een kind lijken sterk op die van een jonger kind.
2. Heeft moeite met activiteiten waarbij het hele lichaam betrokken is (b.v. aankleden
of balvangen
3. Schrijft slordiger dan normaal, als ook aan de spelling of inhoud van het
geschrevene moet worden gedacht.
4. De bewegingen zijn discontinu; ze zijn niet soepel, er komen onderbrekingen in
voor.
5. Is snel uit zijn/haar evenwicht.
6. Heeft moeite met activiteiten die fijne bewegingen vereisen (b.v. handwerken of
schrijven)
7. Als het kind iets doet met de rechter of linker hand zie je veel meebewegingen in
de andere zijde van het lichaam.
..
18 vragen: niet van toepassing- wel van toepassing.
Ook bekend onder de naam (GMO, Groninger Motorische Observatie)

4. Signaallijst M-ABC-2
Doelgroep: 5-12 jaar
Door: leerkrachten, ouders,
Therapeuten, Onderzoekers
Doel: problemen met vaardigheden in
dagelijks leven signaleren:

Kind
Staat stil

Verandert

Blijft in
evenwicht
tijdens
aankleden

Hinkelt op
linker en
rechter
been

Verandert Vangt een
(B)
bal met
twee
handen

Doet
mee met
tikkertje

Stabiel
(A)

Omgeving

•Op

2. Motor Observation Questionnaire for Teachers, MOQ-T,
Schoemaker, 2008
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Interpretatie
Scores bij elkaar optellen: 0-90 pnt.
Stoplichtmethode

Rood: : meer dan 35 >94 percentiel
1.

Oranje: tussen 21-34- pt: 85-95
percentiel

2.

Groen: minder dan 21 pt. <85
percentiel
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