
 
 

Niet al deze kenmerken zullen aanwezig zijn bij 
ieder kind met DCD. Het karakter van de 
motorische problemen kan erg divers zijn. Het is 
een zeer heterogene groep met kenmerken die 
op verschillende niveaus aanwezig kunnen zijn.  
 
Naast deze primaire problemen kunnen ouders 
ook secundaire problemen aangeven: gedrags- 
en emo onele problemen, sociaal isolement, 
pesterijen, laag zel eeld, beperkte deelname 
aan fysieke ac viteiten wat na verloop van jd 
zorgt voor kans op overgewicht of obesitas. 
Deze secundaire problemen worden erns ger 
naarmate het kind ouder wordt en verdienen de 
nodige aandacht. 

Prevalen e 

DCD komt voor bij 5 à 6 % van de schoolgaande 
kinderen. Een hogere prevalen e wordt gezien 
bij jongens en prematuur geboren kinderen. 
Belangrijk om te weten is dat DCD op latere 
lee ijd niet spontaan verdwijnt.  

 

Aanmelding en doorverwijzing 

DCD wordt gekenmerkt door een heterogeen 
beeld, dat sterk beïnvloed wordt door de 
omgeving. DCD komt vaak samen voor met 
andere ontwikkelingsstoornissen. Motorische 
problemen kunnen ook veroorzaakt worden 
door gekende medische aandoeningen, zoals 
spierziekte of neuropathie. Om deze redenen is 
een uitgebreid diagnos sch onderzoek door een 
mul disciplinair team zoals in een ambulant 
revalida ecentrum aan te raden. Er kan ook 
doorverwezen worden naar een neuropediater 
of een centrum voor ontwikkelingsstoornissen 
(COS). Op deze manier kan een ona ankelijke 
diagnose gesteld worden door o.a. een 
gespecialiseerde arts, psycholoog, ortho-
pedagoog, logopedist, kinesitherapeut, 
ergotherapeut en/of maatschappelijk werker.  

 

Meer informa e op www.dcd.ugent.be 

 
 

Developmental 

Coordination Disorder 
 

Moeilijkheden met veters strikken, aan- en 
uitkleden, balspelen, schrijven of fietsen? Dit zijn 
ac viteiten die vanzelfsprekend lijken, maar toch 
moeilijk zijn voor sommige kinderen. Veelvuldig 
vallen en onhandig overkomen? Is er een 
verstoord motorisch leerproces dat medisch of 
cogni ef niet kan verklaard worden? Dit zou een 
kind met Developmental Coordina on Disorder 
(DCD) kunnen zijn. DCD is een stoornis in de 
ontwikkeling van de motorische coördina e.  

 

 



 
 

 
Vroeger werd DCD ook wel beschreven als Clumsy 
Child Syndrome, Ontwikkelingsdyspraxie, 
Minimal Brain Dysfunc on (MBD), Deficits in 
A en on, Motor control and Percep on (DAMP) 
of Minor Neurological Dysfunc on (MND). Dit kan 
tot verwarring leiden bij zowel ouders als 
hulpverleners omdat sommige benamingen 
eerder als synoniem gebruikt worden terwijl 
andere termen een gedeeltelijk overlappende 
doelgroep omschrijven.  Belangrijk om te weten is 
dat DCD de term is die interna onaal erkend 
wordt in DSM-5 (Diagnos c and Sta s cal Manual 
of Mental Disorders – fi h edi on, 2013), In de 
ICD-10-nl van de WHO komt DCD overeen met 
‘Specifieke ontwikkelingsstoornis van motorische 
func es’ (F82) met een gelijkaardige 
omschrijving. 

 

 
 
Criteria 

De diagnose DCD dient gesteld te worden door een 
mul disciplinair team en er dient voldaan te zijn aan 
volgende 4 criteria volgens DSM-5: 

1. Motorische achterstand ten opzichte van 
lee ijdsgenoten.  

2. Stoornissen interfereren met dagelijkse 
ac viteiten. 

3. De symptomen zijn aanwezig sinds de vroege 
ontwikkelingsperiode. 

4. De motorische achterstand kan niet beter 
verklaard worden door een verstandelijke of 
visuele beperking of een andere medische 
aandoening. 
 

Vaak samen voorkomend 

 DCD en ADHD 
 DCD en au smespectrumstoornissen (ASS) 
 DCD en leerstoornissen 
 DCD en spraak- en/of taalproblemen 
 
Al deze aandoeningen zijn in DSM-5 gecategoriseerd 
als ‘neurodevelopmental disorders’ waardoor een 
neurobiologische grondslag van deze aandoeningen 
wordt benadrukt. De precieze onderliggende 
neuropathologische mechanismen zijn nog 
ongekend maar het veelvuldig samen voorkomen 

 

 

 

 

 

 

Kenmerken van het kind met DCD 
 Vertraagde motorische ontwikkeling 
 Kwaliteit van bewegen is ‘anders’ in vergelijking 

met een typisch ontwikkelend kind 
 Fijn- (knippen, tekenen, puzzelen, ...) en 

grofmotorische (klimmen, lopen, balspelen, ...) 
moeilijkheden 

 Houdingscontrole is moeilijk (zi en op een 
stoel, ...) 

 Evenwicht bewaren vraagt meer inspanning 
 Automa seren en plannen van een complexe 

taak verloopt niet vlot (veters strikken, 
zwemmen, ...) 

 Problemen in het dagelijkse leven (aan- en 
uitkleden, eten, drinken, toiletbezoek, ...) 

 

 

‘Development Coordina on Disorder’ 
is een stoornis in de ontwikkeling van 

de motorische coördina e. 


