Developmental Coordination Disorder:
kinderen met motorische problemen

Van baby tot motorisch wonder

Programma: 10.00-16.30 (13.00-14.00 pauze)
1.
Reguliere motorische ontwikkeling
2.
Wat is DCD
3.
Diagnostiek en casuïstiek: een overzicht van testen.
-kwalitatief en kwantitatief testen
-voorbeeld casuïstiek Annelies (met/zonder verwerking)
4. Keuzemogelijkheden 14.00-16.30
1. Behandeling (voorbeelden van)
2. Casus Alwin (11j)/Lorenzo(5 jaar)
3. Eigen speelplein ontwikkelen
4. Aan de slag met M-ABC
Vragen: Remo Mombarg: r.mombarg@rug.nl
Waarom deze workshop: je moet in staat zijn om:

‘mastery of the degrees of freedom to be controlled simultaneously
during the movement’, Wilson, 2012

-problemen te signaleren

-hulpvragen op motorisch gebied op te stellen
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-richting geven aan diagnostiek

Motorisch leren
vaardigheden en aansturing
Vaardigheden: kinderen leren steeds ingewikkelder vaardigheden uitvoeren
Aansturing: zenuwbaanontwikkeling maakt uitvoering van deze vaardigheden
mogelijk
 Van hoofd naar voeten
 Van binnen naar buiten
 Van algemeen naar specifieke gedetailleerde aansturing van spieren

Doel

Waarneming

Prikkels

Beweging

1. Baby en Peuters: 0-4: ontdekking
► Grote motoriek: is basaal gericht op lopen,

springen, (weg)gooien. Grof en weinig
afgestemd op omgeving
► Fijne motoriek: nauwelijks mogelijkheden,
ontwikkeling van grijphand naar pincetgreep
► De meeste kinderen bewegen met hun hele
lichaam
► De ontwikkeling is sterk gekoppeld aan fysieke,
cognitieve en zintuigontwikkeling
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Motorische ontwikkeling:
vaardigheidslijnen
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Beelden peuter: 1,5-4 jaar
1,5 jaar bal gooien





1,5 jaar springen

Grove motoriek: zitten,
staan, gaan, gooien,
springen
Fijne motoriek: tasten,
reiken en grijpen,
schrijfvaardigheden,
imitatie
handbewegingen
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1,5 jaar evenwicht

6
1,5 jaar lopen
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20080406_gymen02
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2. Kleuter: 4 & 6: controle over lichaam
► Grote motoriek: op 4-5 jarige leeftijd hebben kinderen

een grotere controle over de spieren. Op vijf jarige
leeftijd kunnen meeste kinderen fietsen, steppen en
boomklimmen door toename motorische
mogelijkheden
► Fijne motoriek, geeft ook meer mogelijkheden.
Kinderen kunnen nu knippen, veters strikken
► De meeste kinderen gaan nu specifieke taken met links
of rechts doen. Je schrijfhand en je vorkhand ontstaan
meestal voor zesde levensjaar
► De ontwikkeling is ook goed te zien aan de
kindertekeningen

Kindertekeningen
zoek de onjuiste
Vierjarige
Vijfjarige

Kan niet plotseling
draaien of stoppen

Heeft meer controle
over stoppen, starten
en draaien

Kan effectief starten,
draaien en stoppen
tijdens spelletjes

Kan 40 tot 60 cm
verspringen

Kan 60 tot 85 cm
verspringen

Kan met een aanloop
70 tot 90 cm
verspringen

Kan zelfstandig een
Kan met de ene voet
trap oplopen, waarbij
3 jaarna de andere een
beurtelings de ene en lange trap aflopen,
de andere voet wordt mits geholpen
gebruikt

Kan zelfstandig een
lange trap aflopen
4 jaar

Kan op een been
hinken met een
onregelmatige reeks
sprongen en een
aantal variaties

Kan met gemak een
afstand van vijf
meter hinken

Kan vier tot zes
stappen op een been
hinken

8 jaar
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Beelden kleuter: 4-6 jaar
5 jaar bal stuiten

Driejarige

5 jaar huppelen
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11 jaar

3. Midden- en bovenbouw 6-12 jaar
toepassen in sporten
► Grote motoriek: verdere

5 jaar evenwicht
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5 jaar hinkelen

verfijning van
spiercoordinatie. Leerlingen leren uitgebreide sets aan
fietsen, schaatsen, touwtje springen, skeeleren
► Fijne motoriek- Myeline neemt gigantisch toe (6-8 jaar)
waardoor snelheid van prikkelgeleiding toeneemt en
daarmee snelheid en kwaliteit van fijne motoriek
enorm verbeterd. Nieuwe vaardigheden, zoals
kalligraferen, piano spelen, volleybaltechniek worden
makkelijker om te leren
► Toepassingen in wedstrijdsport, met en tegen anderen
met verschillende materialen en verschillende doelen
10

Grote motorische vaardigheden
Beelden bovenbouw: 6-12 jaar
11 jaar stuiten

11 jaar springen
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11

11 jaar evenwicht

12

11 jaar hinkelen
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Per vaardigheid: stappen

Per vaardigheid: stappen

Werpen en vangen:
Groep 1& 2 stuiten (zelf) & rollend overspelen (grote bal)
Groep 3& 4 ballen direct vangen & samen overspelen (grote
bal)
Groep 5 & 6 direct vangen kleine bal, overspelen via muur
(kleine bal), ‘tegen elkaar’
Groep 7 & 8 overgooien met 2 ballen, overspelen met
vangmiddel, sparrend overspelen, toepassing in spel
Complexiteit: obv beweging persoon/voorwerp, materiaal,
doel, snelheid
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Balanceren: nu zelf
balanceren, maak 4 stappen

Methoden voor groep 3-8
Mogelijkheden voor de minst vaardige
kinderen in groep 3 tot een` boeiend aanbod
voor de vaardigste kinderen in groep 8
► Er zijn tussen de 6 en 12 niveaus per
bewegingssituatie beschreven
►

Balanceren:
Peuters
Peuters: gaan over recht balanceervlak & over een
Kleuters
hindernis: ontdekken
Kleuters: gaan over schuin balanceervlak & meerdere
hindernissen
Groep 5-6
Groep 5 & 6 gaan over instabiel balanceervlak & elkaar
passeren &voortbewegen op rollend vlak
Groep
8 skeeleren, schaatsen,
Groep7 &
7-8
15
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Verschillen in sportvaardigheden tussen
meisjes en jongens
Wat denk je?
Vrijwel geen verschillen in capaciteiten tot puberteit, na
11-12 jaar jongens krachtiger, sneller en veel meer
oefentijd!
Wel verschillen als gevolg van maatschappelijke
verwachtingen: voetballen vs touwtjes springen
 Jongens meer gestimuleerd tot ruig spel; ook op basis
van meer vader-zoon vs moeder-dochter spel
Maar ook genetisch:
-jongensbaby’s actiever, onrustiger slapen en
prikkelbaarder
-meisjes grotere dwarsbalk in hersenen (corpus
callosum)

Verschillen tussen jongens en meisjes?

•Jongens leren meer via trial and error, meisjes meer door theoretische instructie
•Jongens uiten zich meer fysiek, meisjes meer verbaal
•Jongens zoeken meer naar grenzen, meisjes zijn volgzamer
•Jongens onderzoeken situaties door fysiek spel, meisjes door te observeren
•Jongens stellen met vechten een pikorde vast, meisjes door te zoeken naar
populariteit;
• bewust van verschillen na acht jaar,echte fysieke verschillen pas na 11/12 jaar
17

• jongensgedrag nog wel geaccepteerd? Lagere school is vrouwencultuur
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Thema
2
afwijkende
ontwikkeling
motoriek

Welke kinderen hebben een motorische achterstand

20

Kinderen met motorische problemen

1. Wat is DCD
Developmental coördination disorder
Alternatieve benamingen:
-dyspraxie
-DAMP deficit attention motor control and perceptual
skills
-houterig
-minimal brain damage
-dysgrafie
-’klittenbandkinderen’

1.
2.
3.

Kenmerken DCD
(developmental coordination disorder)

Afwijkende ontwikkeling: kenmerken
Oorzaken?
Hoe oplossen ?

Wat is Developmental Coördination Disorder
(DSM-IV)

Onvoldoende lichaamsgevoel
a)

Dagelijkse activiteiten, die motorische coördinatie vereisen,
worden duidelijk slechter verricht dan men, op grond van
chronologische leeftijd en gemeten intelligentie, zou
verwachten. ( NL zwakste <16 %, per onderdeel <5%, mijlpalen)

b)

De stoornis beïnvloedt leren op school of dagelijkse
activiteiten (ADL)

c)

De stoornis wordt niet veroorzaakt door een medische
aandoening / pervasieve ontwikkelingsstoornis

d)

Als er sprake is van mentale retardatie staan de motorische
problemen duidelijk op de voorgrond (IQ > 70)

Simultane vaardigheden &
evenwicht

Niet efficiënt; a-ritmisch
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(DSM-5)
Criterium A. Het verwerven en uitvoeren van gecoördineerde motorische vaardigheden
verloopt aanzienlijk onder het niveau dat verwacht mag worden gezien de kalenderleeftijd
van de betrokkene en de mogelijkheden om de vaardigheden te leren en te gebruiken. De
moeilijkheden komen tot uiting in onhandigheid (zoals dingen laten vallen of ergens
tegenaan botsen), en een trage en onnauwkeurige uitvoering van motorische
vaardigheden (zoals iets vangen, gebruik van een schaar of bestek, schrijven, fietsen of
sporten);( score mabc-2 <7 of <5 per onderdeel)

Hypothese (indicatie en verklaring)
•

Criterium B: De deficiëntie in motorische vaardigheid van criterium A vormt een
significante en persisterende belemmering bij algemene dagelijkse levensverrichtingen
(ADL) passend bij de kalenderleeftijd (zoals zelfverzorging en voorziening in
levensonderhoud), en hebben invloed op de schoolprestaties, voorbereidende
beroepsactiviteiten, beroepsactiviteiten,
vrijetijdsbesteding en spel.

B) Dagelijks problemen:, sportprestaties (LVS school),
klachten thuis, slecht handschrift’, DCDQ en GMO (of
M-ABC signaallijst)
Medisch specialist; kinder(revalidatie)arts,

Criterium C: De symptomen beginnen in de vroege ontwikkelingsperiode

C) nog niet bekend wel : voor 5 jaar 2 maal testen met
tussenpoos 3 maanden en M-ABC-2 <5
D) IQ >70 (ook communicatietest, neurologisch, CBCL)

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)

DCD: aantal en oorzaak

Aantal:
► 3-10 % van alle kinderen, 60-80% jongens,
► meer in speciaal onderwijs; overlap PDD-NOS & ADHD & NLD; 4-7%
Kenmerken:
► 75% onvoldoende kinesthesie (Lazlo Bairstow, 1985); ); 50-90% evenwicht
(Geuze, 2001); viso-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
 50-80% houdt problemen op latere leeftijd

Bewegingssituatie

Motorische achterstand en verloop
A) Achterstand:
• Mijlpalen (herhaalde meting)
• Kwalitatieve (criterium) test
• Kwantitatieve (norm) test (MABC, hele test <16
pct of subtest <5e percentiel

Drie invalshoeken voor
diagnostiek en behandeling
1.
2.
3.

Kinderen met onvoldoende vaardigheden
Kinderen met onvoldoende neurale aansturing
Kinderen met sociaal-emotionele problemen

Leerling

Bewegingsaanbod
Leerkracht

1. Kinderen met onvoldoende basale
vaardigheden: lopen leren

2. Kinderen met neurologische aansturings
problemen: juiste lichaamsdeel bewegen
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3. Kinderen met sociaal-emotionele problemen

2 Diagnostiek

Signaleren
Diagnostiek

Diagnostisch proces
Observeren

Signaleren

Verwijzen

Screeningsinstrumenten
►

Diagnosticeren

Handelingsplan
Opstellen

Henderson and Sugden, 1992)

 DCD-Q (questionnaire): http://www.dcdq.ca/
►

►

Remediëren

Via begeleider/leerkracht of ouders:
 De Groninger Motoriek observatielijst GMO (van Dellen en Kalverboer, 1990)
 Checklist van de movement assessement Battery for children (Movement ABC,

Vaardigheidstesten
 Korte Onderwijsgeschikte Motorische Test , KOMT (Van Gelder& Schweitzer, 1997)
 Groninger signaallijst (Mombarg, Dolfijn, 2005)
Overige: anamnese lijsten, vroegkinderlijke diagnostiek,
intelligentieonderzoek (P<V), spelobservatie, faalangstlijsten, SMZ, KID-N,
PEDI, van Wiechen

Evalueren

Motor Observation Questionnaire for Teachers, MOQ-T, Schoemaker, 2008

Vragenlijst voor ouders:
Bijvoorbeeld
► Op 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 hulp krijgt/kreeg de leerling?
Signalen
-later behalen van motorische mijlpalen: fietsen
-valt vaak
-moeite met (touwtje)springen
-klimt niet graag
-snel moe

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

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)

8. Maakt voor
9. Heeft probl
10. Beweging
11. Heeft moe
12. Schrijft on
13. Moet nade
14. Ziet geen
15. Verliest on
16. Heeft moe
17. Heeft moe
18. Is onhand
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Developmental coordination Disorder Questionnaire, Wilson, 2007

Signaallijst M-ABC-2

•Doelgroep kinderen 5-15 jaar
•Door: ouders
•Doel: beeld van controle tijdens bewegen, fjine motoriek, algemene
motoriek

►
►
►

Doelgroep: 5-12 jaar
Door: leerkrachten, ouders, Therapeuten,
Onderzoekers
Doel: problemen met vaardigheden in dagelijks leven
signaleren:

Omgeving

Kind

Staat stil

Verandert

Stabiel (A)

Blijft in
evenwicht
tijdens
aankleden

Hinkelt op
linker en
rechter been

Verandert
(B)

Vangt een
bal met
twee
handen

Doet
mee met
tikkertje

Interpretatie
Scores bij elkaar optellen: 0-90 pnt.
Stoplichtmethode (5 jaar)
1. Rood: : meer dan 35 >94 percentiel
2. Oranje: tussen 21-34- pt: 85-95
percentiel
3. Groen: minder dan 21 pt. <85
percentiel

Kritiek
De testen meten allemaal wat anders:
► MABC gouden standaard, maar gevaar te
over-identificatie
► MABC weinig aandacht voor fijne motoriek
► Testen meten verschillende delen van de
motoriek
Oplossing: standaarden combineren

Sleutelleeftijden: Van Wiechen; BSID; KOMT
Coördinatie
Sleutelleeftijden
1. tilt in buikligging hoofd op tot 45
1 maand
2. houdt in zithouding hoofd stil
1-2 maand
3. bij optrekken tot zit hoofd stabiel
1-2 maand
4. in buikligging borst omhoog met steun 2 maand
5. benen dragen iets
2-3 maand
6. rolt zich om
4-5 maand
7. zit zonder steun
7-8 maand
9 maand
8. staat met steun ?
9. staat stevig los
12-13maand
10. loopt goed
13-14maand
11. springt op plaats
2 jaar
12. gooit bovenhands?
2-3 jaar
13. loopt hak of teen vooruit
4-5 jaar
14. vangt stuitende bal?
5 jaar

Visie: mechanisch (nu), biologisch (verleden) of
relationeel (omgeving)?

42
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Motorische problemen jonge leeftijd
2 jaar oud

SMZ | Schaal voor Motoriek bij Verstandelijk Gehandicapten
D.W. Kraijer & G.N. Kema (1994)

Doel: meten van de spontane grove motoriek.
Doelgroep verstandelijk gehandicapten.
Beschrijving
Er zijn 22 items die alle betrekking hebben op een in het dagelijks leven direct waarneembare
vorm van grove motoriek zoals zitten, lopen, wandelen, fietsen, zwemmen enzovoort. De items
van de schaal lopen op in moeilijkheidsgraad en in veel gevallen kan gebruik gemaakt worden
van begin- en afbreekregels.
Normering
Er zijn normtabellen voor kinderdagcentrumdeelnemers (3-7 jaar) (N=541), ZMLK-scholieren (718 jaar) (N=1052), inrichtingbewoners (> 6 jaar) (N=1818), dagcentrum voor volwassen
deelnemers (> 16 jaar) (N=594), gezinsvervangend tehuisbewoners (> 16 jaar) (N=533) de totale
verstandelijk gehandicapte populatie (>2 jaar).
Afname
Pen en papier: 20 minutenScoring
De ruwe SMZ-totaalscore wordt omgezet in een standaardcijfer op een elfpuntsschaal.
Cotan: op alle onderdelen goed

Voorbeeld: loopt alleen een trap op +/-

Risico’s van een signaallijst

2 Diagnostiek
++

+-

-+

--

1. De bewegingen van een kind lijken sterk op die van een jonger
kind.

1 2 3

4

2. Heeft moeite met activiteiten waarbij het hele lichaam
betrokken is (b.v. aankleden of balvangen

1 2 3

4

3. Schrijft slordiger dan normaal, als ook aan de spelling of
inhoud van het geschrevene moet worden gedacht.

1 2 3

4

4. De bewegingen maken een verbrokkelde indruk; ze zijn niet
soepel, er komen onderbrekingen in voor.

1 2 3

4

5. Is letterlijk snel uit zijn/haar evenwicht.

1 2 3

4

6. Heeft moeite met activiteiten die fijne bewegingen vereisen
(b.v. handwerken of schrijven)

1 2 3

4

7. Als het kind iets doet met de rechter of linker hand zie je veel
meebewegingen in de andere zijde van het lichaam.

1 2 3

4

Signaleren
Diagnostiek

Basis voor sporten

Diagnostiek kwalitatief
GLOMOS: Paul Beenen
1. Doelgroep
: 6 tot 20 jaar
2. Materiaal
: 8 oefeningen
a)Voortbewegen : gaan, lopen , hinkelen, hakken-tenen.
b) Klimmen
: wandrek, touw
c) Springen
: op- en afspringen, aanloop
d) Rollen
: koprol
e) Evenwicht : op de bank
f) Werpen/vangen: verschillende ballen
g) Dribbelen : stuurfunctie dominante hand
h) Slaan
: slagbal, badminton, ooghandcoördinatie,
Kenmerk: niet kijken naar de beheersing van de
oefeningen, maar naar de afwijkingen in de beweging

Dribbel

X Slaat/duwt op de bal
x Voorkeur Rechts.
0 Voorkeur Links.
0 Afwisselend.
0 Twee handig.
0 Meebeweging rechteronderarm.
x Meebeweging linkeronderarm.
0 Meebeweging rechterhand.
x Meebeweging linkerhand.
x De linker niet werkende hand
strekt.
0 De rechter niet werkende hand
strekt.
x De linker wijsvinger strekt.
0 De rechter wijsvinger strekt.
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Scoren van GLOMOS

Glomos voorbeeld verslag

Lopen
0 Een niet volledige strekking van het achterste been
0 Achterover.
0 Voorover.
0 De rechtervoet gaat naar binnen.
0 De linkervoet gaat naar binnen.
0 De rechtervoet gaat naar buiten.
0 De linkervoet gaat naar buiten.
0 Het rechteronderbeen gaat naar binnen.
0 Het linkeronderbeen gaat naar binnen.
0 Het rechteronderbeen gaat naar buiten.
0 Het linkeronderbeen gaat naar buiten.
0 Paslengte rechts is kleiner dan links.
0 Paslengte links is kleiner dan rechts.
0 De linkerarm zwaait naar buiten.
0 De rechterarm zwaait naar buiten.
0 Strekking van de beide handen.
0 Meebeweging in de vingers van beide handen
0 Meebeweging in de rechterhand.
0 Meebeweging in de linkerhand.

Aanloop en
X Is onregelm
0 Er is een c
rechterarm.
0 Er is een c
linkerarm.
0 Er is spann
0 Tijdens de
knieën.
0 Twee voet
0 Twee voet
x Twee voet
0 Een been:
0 Een been:
x De leerling
voeten

Jaap heeft een goed ontwikkelde loopvaardigheid. Daarnaast zijn er geen
problemen zichtbaar met werpen en vangen, dribbelen en het klimmen.
De vaardigheidsontwikkeling is leeftijdsadequaat.
De problemen zijn vooral te vinden bij het aanlopen naar de kast. De
aanloop is onregelmatig en bij de afzet op de plank staat de rechtervoet
voor de linker
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Le Bon depart, Mesker

Scoren van beelden

1. Doelgroep 0-12 jaar (Mesker)
2. Materiaal: bal, gymnastiekzaal
►

►
►
►
►
►
►
►

Bal werpen
Pakken vingers
Bal schoppen
Handen Wrijven
Knijpjes in handen
Vingers draaien
Hinkelen
Springen op 2 voeten












Balans
Rennen
Ogen
ATNR (asymmetrische tonische
nekreflex)
Vingertip
Lichaamsdelen aanwijzen
Lopen over een lijn
Huppelen

1. Onderhands
balwerpen met
twee handen

O armen onafhankelijk
O handen onafhankelijk
O vingers onafhankelijk
O hoofd onafhankelijk
O rechts onafhankelijk
O links onafhankelijk

 Doel: vaststellen handvoorkeur; theorie lateralisatie ter
discussie
 Goed te gebruiken om aansturing ledematen te bekijken

Mesker-verslag

Basis voor sporten

13.Vingertip.

O onafhankelijk bewegen
rechts
O onafhankelijk bewegen
links

4. Handen wrijven en neus O
vastpakken.
O
O
O

Er zijn geen problemen gevonden op het gebied van evenwicht, hinkelen,
rennen en springen
► L. blijkt zijn lichaamsdelen goed te kunnen aanwijzen
► De testen balwerpen, vingers draaien en vinger tip gaan hem echter minder
goed af.
► Uit balwerpen en vingers draaien blijkt sterk meebewegen van armen
handen en vingers
Advies: inzetten op onafhankelijk bewegen van armen, handen en vingers
►

juiste plek
onafhankelijke beweging
met duim en wijsvinger
vloeiende beweging

54
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Diagnostiek kwantitatief
Movement-ABC- 2
1.Doelgroep
2.Materiaal
3.Inhoud
4.Kwaliteit

5.Gemak
6.Kosten

: 3-16 jaar
: koffer
: ontwikkeling tov leeftijdsgenoten
: Normering (in mei NL-normen)
Betrouwbaarheid
Test-hertest .88 (*)
Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid .92
Predictieve validiteit
Criterium/soortgenoten .58 (PMDS & BOT)
: geen link naar handelingsplan
: € 1100 (materiaal), handleiding (€ 70),
testbladen (€ 40 p.p.)

Movement ABC: 3 gebieden
Onderdeel

Oefeningen

Handvaardigheid
-omdraaien pinnen
-bouwen van een driehoek
-spoortekenen

1 t/m 3

Mikken en vangen
-bal vangen met 1 hand
-schijf raken

4 t/m 5

Statisch + dynamisch evenwicht
-plankje staan
-achteruit over een lijn lopen
-matspringen

6 t/m 8

ABC movement totaal

1 t/m 8

Percentielscore

ABC-movement kent 3 varianten:
3-6 jaar bv: matspringen op 2 benen
7-8 jaar bv: matspringen op 1 been
11-16 jaar bv: matspringen zig-zag op 1 been

Leeftijd 7-10 jaar: scoren

Handvaardigheid
Item 1 en 2

Handvaardigheid
► pinnen in een pegboard plaatsen (oef 6 pinnen)
► veter rijgen (oef 4 gaatjes)
► spoortekenen (smal) (oef ½ route)
Mikken en vangen
► bal kaatsen en vangen met twee handen (7-8: met stuit) (2 meter)
► pittenzakje op cirkel in mat mikken (1.8 m)

Evenwicht
► op één been op een plankje staan (L+R) dunne kant onder
► koorddansersgang over lijn (4,5 m: 15 stappen)
► matspringen 1 been (hinkelen)(6 matten)

►
►

Pinnen plaatsen: 1 oefenpoging (6)
twee testpogingen (12): L+R
Ruwe score = aantal seconden

• Veterbord: 1 oefenpoging
(4) twee testpogingen (8):
• Ruwe score = aantal
seconden

Item 3: Fietspadspoor scoren



Elke keer onderbreking 1 fout
Elke keer over de rand 1 fout
Elke 12 mm een extra fout
Optillen pen mag, mits zelfde plaats
terug

Ruwe score = aantal
fouten
Geen fout geen tweede
poging

3-jarige
Poging 1: 4 fouten
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Evenwicht

Mikken en vangen

►
►
►

5 oefenpogingen- 10 testpogingen
7-8 jaar via stuit, niet tegen het
lichaam
2m

 Ruwe score = aantal correct
gemikte worpen van de 10
testpogingen
 Correcte worp komt meteen op de
cirkel (deel van de cirkel is goed)

►
►
►
►

►

1 oefenpoging- 2 testpogingen
Ruwe score= aantal seconden
Staan op de mat Max 30 sec
L en R testen
Vrije been los
Let op plankje

•1e stap telt
•Aansluitpassen
•Niet verplaatsen

1,8 m

4,5 m

3 Casus

Hinkelen op matten
Handelingsplan
Casuïstiek

►

laatste vak in evenwicht landen, 5 is max.

►

Geen dubbele hink per mat

►

Als max gehaald wordt geen tweede poging

Rapportage
Personalia
2.
Hulpvraag
3.
Beschrijving test: onderkennende diagnose
4.
Beschrijving uitslag: verklarende diagnose
Algemeen (grote en kleine motoriek)
Coördinatie: hoofd, romp, armen, benen, handen, voeten, vingers,
ogen
Evenwicht
Ritme
Ruimtelijke oriëntatie
Conclusie: oorzaak van achterstand
5. Handelingsplan: handelingsgerichte diagnose
korte termijn 10 weken, perspectief
6. Beschrijving test deel -2-

Casuïstiek: annelies

1.

1. Zet ruwe scores om in itemstandaardscore
2. Bereken componentscores op handvaardigheid,
balvaardigheid evenwicht
3. Zet totaalscores om in percentielscore
4. Stel vast of er een achterstand is en op welke gebieden
5. Formuleer een advies voor Annelies: Wat zijn haar
sterke en zwakke kanten?

Eventueel: verklaring DCD
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Omzetten ruwscore (item)standaardscore

Item Standaard Scores noteren op scoreformulier

67

68

Bepalen Component Standaard Score
(HV,MV,E)

Totale testscore

69

Testuitslagen Annelies 11:6 jaar

70

Interpretatie Scores MABCtotaal

HV/MV/EV Harmonisch?
Conclusie algemene motorische achterstand

COMPONENTSCORE harmonisch
Conclusie per component:

Analyse binnen component
Analyse coordinatie

Analyse vaardigheid

Toevoegen informatie
Observatieinformatie

Motivatie

Sociaal-emotionele
factoren
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Interpretatie vanuit: coordinatie

1. Coordinatie van lichaamsdelen
De verticale –as:
► R=reflexen
► S=symmetrisch bewegen
► O=onafhankelijk
► T=samengesteld of tegelijkertijd
bewegen

1. Coordinatie van lichaamsdelen
De verticale –as:
► R=reflexen
► S=symmetrisch bewegen
► O=onafhankelijk
► T=samengesteld of tegelijkertijd
bewegen

De horizontale-as:
o Hoofd
o Romp
o Armen
o Benen
o Ogen
o Handen
o Vingers
o Voeten

R
S
O
T

73
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Interpretatie vanuit vaardigheden
Informatie moet komen vanuit vragenlijst
► Analyse items M-ABC
► Observatie
► Evt extra testjes
► Gesprek met kind

Verklarende en Handelingsgerichte diagnose
1.

De motorische ontwikkeling van Annelies is zwak (score 3van de 20) Dit
geldt vooral voor de handvaardigheid (werken met de handen), waarbij
de coördinatie van de rechterhand zwakker is dan de linker. De
balvaardigheid is matig (6 van de 20) en de ontwikkeling van het
evenwicht is normaal (8 van de 20; M=10/sd 3)

2.

Annelies heeft vooral moeite met de coördinatie van de rechterhand. Dit
geeft ook problemen als beide handen moeten samenwerken, zoals bij
het knutselen met materialen.
Haar evenwichtsvaardigheid is sterk ontwikkeld

3.

Annelies
Handvaardigheid is zwak
► Knutselen met materialen
► Schrijven
Balgooien is zwak, leren van voorafgaande poging niet zichtbaar
Sterk in evenwichtsvaardigheden: hinkelen, vangen, lopen over een lijn

Handelingsplan
richten op handen en vingers in combinatie met toepasbare balvaardigheid
zorgen voor onafhankelijke sturing van hand en vingers met ‘leuke’ spelletjes en
gooivaardigheden
compensatie door gebruik van sterke linkerhand en sterke evenwicht
Voorbeeld:
-bal stuiten
-jojoën; vingerweven, tollen
-polsdraaien

Huiswerkboek

Werken met een oefenboek
Coordinatie: Één arm bewegen
Onafhankelijk bewegen
Deze oefeningen hebben als doel het bewust en later onbewust bewegen van
bepaalde spieren te bevorderen. Er mogen in dit stadium geen bijbewegingen
meer plaatsvinden
► Hoofd
► Ogen
► Romp
► Arm
► Been
► Hand
► Vingers
► Voet
► Tenen

Naam: Kranten scheuren

Doel: Onafhankelijke bewegen van de vingers stimuleren.
Uitleg: Ga op je plek staan, neem een hoek van de krant tussen duim en

77

wijsvinger. Met je andere hand ga je dan de krant in repen scheuren, dit ook
met duim en wijsvinger. Er moeten minimaal 30 repen per krant komen; een
reep geldt vanaf helemaal boven tot helemaal onder aan de krant, geen
halve reepjes. Nadat je de krant helemaal opgescheurd hebt, doe je het met
78
je andere hand.
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Dynamisch testen

Meer weten?

Doel: adaptieve wijze van testen om maximale uit
kind te halen
► Items aanpassen
► Instructie, aanwijzingen of feedback aanpassen
► Nu stapsgewijs: herhalen, uitleggen, voordoen,
meedoen.
►  Let op: normering vervalt bij afwijkingen van
de standaardinstructie

-bezoek mrt-praktijk: maandagmiddag of
woensdagmiddag
-test afnemen (screening op vaardigheden)
-casus inleveren (obv gegevens)
-cd-rom vragen beantwoorden
-eigen problemen in eigen instellingen

DCD: kinderen met motorische problemen
1. Wat is DCD en wat is het nut van MRT
2. Diagnostiek en casuïstiek
-testen aanvulling:
-Mesker/Glomos (kwalitatieve testen)
-scoren MABC
3. Keuzemogelijkheden
Behandeling (voorbeelden van)
Casuïstiek (Alwin)
Werken met de Movement-ABC
Vragen: Remo Mombarg: r.mombarg@rug.nl
Waarom deze workshop: je moet in staat zijn om:
-problemen te signaleren
-hulpvragen op motorisch gebied op te stellen en te beantwoorden
81
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