Kinderrevalidatie

DCD-observatie
Developmental Coördination Disorder
Inleiding
DCD is de afkorting voor Developmental Coördination Disorder. Deze term wordt
gebruikt voor kinderen met motorische problemen zonder aantoonbare neurologische
of fysieke aandoeningen.
Er kunnen problemen zijn in de grove motoriek, zoals bij fietsen, zwemmen of buiten
spelen. Ook kunnen er problemen voorkomen in de fijne motoriek (zoals knippen,
schrijven, tekenen). Kinderen met DCD zijn onhandiger en hebben meer moeite met
het aanleren van nieuwe vaardigheden (zoals aan- en uitkleden, eten en drinken)
dan hun leeftijdsgenootjes.
Vaak hebben deze kinderen naast de problemen met de motoriek ook problemen
met het verwerken van informatie die binnenkomt via de zintuigen.
Daarnaast kan er bij deze kinderen ook sprake zijn van gedrags-, concentratie en
leerproblemen of spraak- en taalstoornissen. Soms hebben deze kinderen minder
zelfvertrouwen en hebben zij moeite om contact te maken met leeftijdsgenootjes.
Afdeling kinderrevalidatie
Kinderen met bovenstaande problemen kunnen naar de kinderrevalidatiearts
verwezen worden. Deze beoordeelt of er reden is om uw kind door het
kinderrevalidatieteam nader in kaart te brengen. De kinderen die door het
revalidatieteam gezien worden, hebben over het algemeen ontwikkelingsproblemen
op meerdere gebieden.
Het kinderrevalidatieteam
Het team van de afdeling kinderrevalidatie bestaat uit de volgende disciplines:
 De kinderrevalidatiearts
 De ergotherapeut
 De kinderfysiotherapeut
 De logopedist
 De psycholoog
 De maatschappelijk werker (op aanvraag)
In de observatieperiode wordt uw kind gezien door deze medewerkers van het team.
1

Deelnemen aan de DCD-observatie
Aanmelding
U kunt uw kind telefonisch aanmelden bij de afdeling kinderrevalidatie als u in het
bezit bent van een verwijzing van de huisarts of specialist.
Na deze aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor een bezoek aan de polikliniek
bij de kinderrevalidatiearts.
Vervolgens ontvangt u enkele vragenlijsten die zowel door de school als door de
ouders zelf ingevuld moeten worden.
De vragenlijsten, aangevuld met eventuele voorgaande medische/psychologische
onderzoeksgegevens stuurt u terug naar de afdeling kinderrevalidatie.
Vragenlijsten
De ingevulde vragenlijsten worden als aanvulling gebruikt tijdens de observatie.
DCD-observatie op maandagmiddag
De observatieperiode en de teambespreking vinden plaats binnen een tijdsbestek
van 5 weken.
In week 1 tot en met 3 vindt observatie van uw kind plaats zowel in groepsverband
(spelobservatie met 4 kinderen) als ook individueel (met één of twee therapeuten). In
week 1 is er tijdens de observatie van het kind een voorlichtingsgesprek voor
ouders/verzorgers.
In week 4 of 5 van de observatiecyclus vindt een teambespreking plaats, waar u als
ouder(s)/verzorger(s) voor wordt uitgenodigd.

Foto’s observatie kind

Teambespreking
Tijdens de teambespreking worden de bevindingen besproken.
De mogelijke vervolgstappen zijn:
 uw kind komt niet in aanmerking voor behandeling.
 uw kind komt in aanmerking voor uitgebreidere diagnostiek bij de afdeling
kinderrevalidatie.
 uw kind komt in aanmerking voor behandeling door het kinderrevalidatieteam.
 uw kind komt in aanmerking voor behandeling elders.
 uw kind komt in aanmerking voor uitgebreidere diagnostiek elders.
 Informatievoorziening en advisering naar de school van uw kind. Dit gebeurt alleen
in overleg met ouders/verzorgers en/of andere behandelaars.
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Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het
eerst volgende bezoek of contact opnemen met:
Kinderrevalidatie
routenummer ..
 (077) 320 53 41
Kinderrevalidatie artsen
Locatie Venlo
W.J. IJspeert
L. Corsel

VieCuri Medisch Centrum
Locatie Venlo
Locatie Venray
Tegelseweg 210
Merseloseweg 130
5912 BL Venlo
5801 CE Venray
(077) 320 55 55  (0478) 52 22 22
internet: www.viecuri.nl
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