Onderzoek naar Developmental Coordination
Disorder (DCD)
Uw kind wordt binnenkort onderzocht door het kinderrevalidatieteam van Meander
Medisch Centrum. De revalidatiearts heeft dit met u besproken. In het multidisciplinaire
team kan worden vastgesteld of er sprake is van Developmental Coordination Disorder
(DCD) bij uw kind. Als dit het geval is, kan een behandeling worden voorgesteld In deze
folder leest u meer over DCD, hoe de onderzoeken in zijn werk gaan en de eventuele
behandeling van DCD.

Wat is DCD?
DCD staat voor Developmental Coordination Disorder. In het Nederlands betekent dit
een stoornis in de ontwikkeling van de coördinatie van bewegingen en het aanleren van
verschillende activiteiten. Motorische activiteiten kosten daarom meer moeite en
worden vaak onhandig uitgevoerd. Dit houdt in dat uw kind door DCD belemmerd wordt
in het dagelijks functioneren en in de zelfstandigheid. Veel kinderen met DCD werken
hierdoor traag of presteren onder hun niveau op school. Daarnaast kan het moeilijk zijn
om contacten met vriendjes te onderhouden. Taken bij de zelfverzorging en sporten zijn
minder vanzelfsprekend. DCD kan in iedere leeftijdsfase anders tot uiting komen.

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:

Wie zijn bij de onderzoeken betrokken?
De revalidatiearts bepaalt naar aanleiding van de hulpvraag wie er wordt ingeschakeld
bij het onderzoek. Het multidisciplinaire team biedt meerwaarde omdat uw kind op
verschillende ontwikkelingsgebieden geobserveerd en behandeld kan worden.
Het kinderrevalidatieteam bestaat uit de volgende behandelaars:
 revalidatiearts
 kinderfysiotherapeut
 ergotherapeut
 logopedist
 medisch maatschappelijk werk
 psycholoog
Voorafgaand aan de onderzoeksperiode krijgt u een oudervragenlijst en een schoolvragenlijst mee van de revalidatiearts. Het kost ongeveer een half uur om deze in te
vullen. De vragenlijst kunt u bij de eerste afspraak inleveren bij een van de therapeuten.
Deze informatie leggen wij naast de gegevens die wij in de onderzoeksfase verkrijgen.

32082917

www.meandermc.nl

Hoe gaan de onderzoeken in zijn werk?
Kinderfysiotherapeut en ergotherapeut
Uw kind wordt op het observatie uur gezien door een kinderfysiotherapeut en ergotherapeut. Uw kind komt daar 4 keer en wordt getest op motorische vaardigheden,
prikkelverwerking en planmatig handelen. De eerste keer mogen ouders in ieder geval
bij de observatie aanwezig zijn. Het is prettig als uw kind gemakkelijk zittende kleding
aan heeft. Sportkleding is niet noodzakelijk. Sokken en schoenen gaan uit tijdens de
observatie.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Medisch maatschappelijk werker
De medisch maatschappelijk werker komt bij u thuis voor een intake. Deze intake duurt ongeveer 1 uur en staat in
het teken van kennismaking. U kunt met de maatschappelijk werker vragen, verwachtingen en/of zorgen die u
heeft in relatie tot opvoeding, school, thuis, andere kinderen of vrijetijdsbesteding bespreken. De gegevens
worden verwerkt in een verslag.
Psycholoog en logopedist
De psycholoog en logopedist worden alleen ingeschakeld als tijdens het consult bij de revalidatiearts een
duidelijke hulpvraag op deze gebieden naar voren is gekomen. De psycholoog kan onderzoek doen naar de
cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. De logopedist onderzoekt en behandelt
problemen met de mondmotoriek en de spraak- en taalontwikkeling.

Teambespreking
Na afronding van de onderzoeksfase bespreken de leden van het kinderrevalidatieteam alle gegevens. Indien
nodig maken zij een behandelplan. Het komt ook voor dat er naar externe behandelaars verwezen wordt.

Van wie krijgt u de uitslag?
U krijgt de uitkomst van de onderzoeken in een consult bij de revalidatiearts. Als de arts met u overeenstemming
heeft bereikt over het behandelplan, kan het plan uitgevoerd worden. Gedurende de behandelfase zijn er bij de
behandeling binnen het kinderrevalidatieteam op vaste tijden teambesprekingen om de voortgang van uw kind te
bespreken.

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?
Afhankelijk van de hulpvraag richten de behandelaars zich op praktische hulpvragen vanuit de thuis- en of
schoolsituatie. Per behandelaar zullen disciplinedoelen worden nagestreefd. Deze doelen worden afgestemd op
het huidige niveau van uw kind. Over het algemeen betreft het een één-op-één behandeling. Het verbeteren van
het schrijven van uw kind kan ook in groepsverband plaatsvinden. De therapie wordt op een speelse wijze
aangeboden, zodat de kinderen zich veilig voelen om te gaan ontdekken. Ook is het mogelijk dat externe
behandelaars, de leerkracht, remedial teacher, intern begeleider of ambulant begeleider bij het proces betrokken
worden.

Wat is uw rol?
Hoewel er dus een heel team voor uw kind klaar staat, is uw inbreng misschien wel de allerbelangrijkste.
Uw motivatie en actieve inzet zijn voorwaarden voor het slagen van de therapie voor uw kind. Dit betekent,
dat u samen met uw kind thuis opdrachten en oefeningen moet doen. U en uw kind zullen moeten leren grenzen
te verleggen en dat zal soms moeite kosten. Maar als de situatie daardoor verbetert, is het de moeite dubbel en
dwars waard.

Praktische informatie
Hoe kan ik een afspraak maken of afzeggen? Voor uw kind is elke werkdag behandeling op de Kinderrevalidatie
afdeling mogelijk tussen 8.30 en 17.00 uur. Wij maken voor u de afspraken bij de behandelaars.
Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met uw wensen.
We laten de afspraken, als het kan, op elkaar aansluiten. Niettemin zijn er soms aanpassingen nodig. Dit geldt
vooral voor de beginperiode. Wij vragen hiervoor uw begrip. Telefonisch of schriftelijk laten we weten welke
afspraken wij voor u gemaakt hebben. Bent u verhinderd voor een afspraak dan dient u dat minimaal 24 uur van
tevoren bij ons te melden via telefoonnummer 033 - 850 60 70.
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Bent u verhinderd?
Kosten voor het niet verschijnen op een afspraak
Bent u verhinderd voor een afspraak, dan dient u dat minimaal 24 uur van tevoren bij de polikliniek te melden. Dit
kan via het afsprakennummer 033 – 85046070 (ma t/m vr van 8.00- 16.30 uur). Als u niet of te laat afzegt, krijgt u
een rekening van 50 euro. Deze kosten moet u zelf betalen en kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit
zogenaamde wegblijftarief of no-show tarief is in overeenstemming met het beleid van ministerie van VWS. Meer
informatie over het wegblijftarief vindt u op www.meandermc.nl.

Wanneer moet u waar zijn voor het onderzoek?
De afdeling Kinderrevalidatie bevindt zich in Meander Medisch Centrum aan de Maatweg 3 in Amersfoort.
Wilt u zich melden bij de receptie van de afdeling?
U kunt het ziekenhuis bereiken met eigen vervoer en openbaar vervoer. Voor meer informatie over de
bereikbaarheid, zie www.meandermc.nl of de Polikliniekengids. Soms is het mogelijk om taxivervoer vergoed te
krijgen bij uw zorgverzekeraar. U heeft daarvoor de goedkeuring van de revalidatiearts nodig in de vorm van een
vervoersbewijs. Het is van uw contract met de zorgverzekeraar afhankelijk of en hoeveel u vergoed krijgt. U kunt
dit in uw polisvoorwaarden opzoeken of bij uw zorgverzekeraar navragen.

Wie betaalt de kosten van de revalidatie van mijn kind?
In het algemeen vergoedt de zorgverzekeraar de poliklinische revalidatiebehandeling helemaal. De hoogte van
de eigen bijdrage is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Deze kunt u in uw contract opzoeken of navragen bij
uw zorgverzekeraar.

Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen heeft over de inhoud, dan
kunt u die altijd stellen aan een van de behandelaars van het kinderrevalidatieteam.
De afdeling Kinderrevalidatie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur via het
algemene telefoonnummer van Meander Medisch Centrum: 033 - 850 50 50. Vraagt u naar de
afdeling Kinderrevalidatie.

Meer informatie
Voor informatie over het recht op informatie, het recht op privacy en over wat te doen bij klachten verwijzen we
u naar de polikliniekengids of de website www.meandermc.nl.
Meer informatie over DCD vindt u op de websites van:
 Het Landelijk Servicepunt Kinderrevalidatie
www.kinderrevalidatie.info/publicaties/dcd-informatie
 Oudervereniging Balans
www.balansdigitaal.nl/stoornissen/dcd.

3
Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

4
Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

