
Waarom kinderen met DCD snelheid
als strategie gebruiken

ICnderen met Developmental Coordination

Disorder (DCD) worden gekenmerkt door een

achterstand in de motorische ontwikkeling en

coórdinatie, die schoolprestaties en/of

dagelijkse activiteiten belemmert, terwijl ze

een normale intelligentie hebben en geen

neurologische afwljkingen. Schrijven is voor

deze kinderen veelal een groot probleem. Ze

gebruiken daarom vaak snelheid als strategie.

In dit artikel wordt ingegaan op de

grafomotorische theorie, en komt er een

alternatieve methode aan bod om kinderen

met DCD te leren schrijven.

Liejan van Horen-Meeusen

Aangezien schrijven voor veel kinderen met DCD een
groot probleem is, wordt hun vaak een toetsenbord gege-

ven als alternatief. Uit onderzoek van Longcamp et al.1

bleek dat vijf,arigen die letters schreven, deze letters
beter konden herkennen dan leeftijdsgenoten die de let-
ters g4)ten. Letterherkenning wordt algemeen
beschouwd als het begin van lezen. Het is dan ook aanne-

melijk dat schrijven, leren lezen positief kan beïnvloe-
den. Mede om die reden verdient schrijven met papier en
pen de voorkeur boven typen op een toetsenbord. Ook
voor kinderen met DCD is het daarom van belang om te
leren schrijven.
Dit artikel behandelt een nieuwe theorie, de grafomoto-
rische theorie, gepresenteerd met betreld<ing tot de oor-
zaak van DCD, ondersteunt door literatuuronderzoek. Na
het kennisnemen van de grafomotorische theorie zal

duidelijk zijn waarom eerdere interventies niet gelukt
zijn. Een alternatieve methode zal worden voorgesteld
om kinderen met DCD te helpen bij het leren schrijven.

Snetheid als strategie, grafomotorische theorie
Zoals Smits-Engelsman et al.2 in hun onderzoek opmerk-
ten, voeren kinderen met DCD bewegingen tijdens een

taak sneller uit dan kinderen zonder DCD. Hoe opmerke-
lijk dit gegeven ook is, niemand heeft er tot nog toe een

verklaring voor gezocht. In het hierna volgende wordt
een theorie over DCD gepresenteerd, waarbij ervan uit
wordt gegaan dat kinderen met DCD snelheid als strate-
gie gebruiken.
Het is waarschijnlijk dat kinderen met DCD een reden
hebben om hun bewegingen snel te maken. Om tot een

verklaring voor die snelle bewegingen te kunnen komen
is een klein experiment nodig. Neem een A4'tje en leg
het papier met de lange zijde parallel aan de tafelrand
(landschap of liggend).Zet op het papier op ongeveer
twintig centimeter van elkaar twee punten, zodanig dat
met een horizontale lijn deze punten met elkaar verbon-
den kunnen worden. Trek zo goed mogelijk een rechte
lijn. Wie niet beschikt over de geoefende hand van een

kunstenaar zal snelheid gebruiken om de lijn zo recht
mogelijk te trekken.Zetnog eens twee punten op papier,
zodanig dat met een horizontale lijn deze punten met
elkaar verbonden kunnen worden. Plaats nu steunpun-
ten op vijf, tien en vijftien centimeter van links naar
rechts tussen de twee punten. Trek nogmaals de lijn. Dat
zal nu met een lagere snelheid ook luld<en en waar-
schijnlijk is de lijn rechter dan de eerste. Hoe meer steun-
punten voor de lijn, hoe langzamer en rechter de lijn
getrold<en kan worden.

Figuur-1. Een aantal achtereenvolgende pogingen om een rechte

lijn te trekken
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Door het oefenen in het trekken van een rechte lijn,
wordt in het motorisch geheugen een grafomotorisch
patroon van de lijn opgeslagen. Onder de volgende aan-

names kan er een sterk vereenvoudigd model van het
grafonotorisch patroon gemaakt worden.
- Het grafomotorisch patroon is niet gelijk aan de lijn

zelf, maar bestaat uit steunpunten om flexibeler
toepassing mogelijk te maken.
Hoe meer fiuiste) steunpunten in het motorisch
geheugen, hoe beter de lijn getrokken kan worden,
net zoals een rechte lijn met meer steunpunten op
papier preciezer en rustiger getrokken kan worden.
Hoe accurater de lijn getrokken wordt tijdens het
oefenen, hoe meer het grafomotorisch patroon lijkt
op de gewenste lijn.

- Hoe neer er met succes geoefend wordt, hoe meer
steunpunten er in het motorisch geheugen ontstaan
en hoe beter het grafomotorisch patroon wordt. Dat
verklaart waarom normaal gesproken het spreek-
woord oefening baart kunst opgaat.

- Van nissers (lijnen die niet vaak herhaald worden)
vervagen de steunpunten in het motorisch geheu-
gen, net zoals gedrag dat niet beloond wordt
afneent.

Figuur 2 is een sterk vereenvoudigd voorbeeld van hoe

het grafomotorisch patroon van de getrokken lijn er na

enig oefenen uit zou kunnen zien.
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Figuu'2 Grafontotorisch patroon van getrokkenlijn na enig

oefenen

Figr,nn' 3 Grafonrotorisch patt'oon van getrokken lijn in het moto-

risch geheugen no veel oefenen

Figuur 3 toont hoe het grafomotorisch patroon van de
getrokken lijn er na veel oefenen uit zou kunnen zien.

Bij het leren schrijven, worden van de letters grafomo-
torische patronen in het motorisch geheugen vastge-
legd. Bij kinderen die goed kunnen schrijven worden
die grafomotorische patronen steeds beter naarmate er
meer geoefend wordt: het handschrift ontwikkelt zich.
Het grafomotorisch patroon van de blokletter'b' in het
motorisch geheugen na enige oefening kan zeer ver-
eenvoudigd worden voorgesteld als weergegeven in
figuur 4.

Figu.n'4 Grafomotorísch patroon van de blokletter 'b' bij goed

schrijvend kind

Stel nu voor dat na intensief oefenen het aantal steun-

punten voor een letter in het motorisch geheugen, in dit
geval de blokletter'b', veel minder is, zoals weergegeven

in figuur 5.

Figul:' 5 Grafomotorisch patroon van de blokletter 'b' bij kind
nrct DCD

Het zal duidelijk zijn dat de blokletrer'b'bij minder
steunpunten minder gemakkelijk te maken is. Het zou
kunnen zijn dat bij kinderen met DCD het grafomoto-
risch patroon bij eenzelfde aantal oefeningen gebrekki-
ger blijft dan dat van kinderen zonder DCD. I(inderen
nret DCD zullen dan snelheid gebruiken als strategie
on het gebrek aan steunpunten in het grafomotorisch
patroon te compenseren. Net zoals een ongeoefende

persoon zonder DCD een horizontale lijn van twintig
centimeter snel zal trekken om 'op de juiste baan' te
blijven. Bij het schrijven in blokletters heeft die strategie
nog effect, maar de 'haarspeldbochten'van het schuin-
schrift zijn met hoge snelheid nauwelijks te nemen. Het
resultaat is een gebrekkige letter.
I(nderen met DCD komen dan in een vicieuze cirkel
terecht: gebrekkig geschreven letter -> gebrekkig grafo-
motorisch patroon -> ten gevolge van snelheid gebrekkig
geschreven letter -> gebrekkig grafomotorisch patroon.
Omdat het schrijven ondanks veel oefenen niet vloeiend
gaat, worden kinderen met DCD trage schrijvers.

I(nderen met DCD komen dan in een

vici euze cirkel ter e cht
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Lite ratu u ron de rzoe k
Het literatuuronderzoek valt in twee delen uiteen: empi
risch onderzoek en onderzoek naar de effectiviteit van
interventies.

Empirisch onderzoek
Het volgende empirisch onderzoek kan ondersteuning
bieden aan bovenstaande theorie. Onderzoek bij mensen
met neurologische afivijkingen kan licht werpen op
soortgelijke problematiek bij mensen zonder neurologi-
sche afi,vijkingen. Delazer et al.3 onderzochten schrijfpro-
blemen bij mensen met periferie agrafie ten gevolge van
een parieto-occipitale laesie. Deze mensen kunnen wel
cijfers schrijven, maar geen letters of woorden. Zonder
oefening was het handschrift bij het schrijven van letters
en woorden sterk vervormd, terwijl de schrijver zich
ervan bewust was dat de letters en woorden niet juist
waren. Een proefpersoon met agrafie werd na intensieve
schrijftraining gevraagd de woorden LEIM, NULL, Sohn

en Null te schrijven, die hem gedicteerd werden. Na een

aantal mislukte pogingen werd hem een voorbeeld gege-

ven dat hij redelijk goed kon overschrijven. Figuur 6

geeft de resultaten weer.

irr.rln L-È/!itt U

il\'ïILItVt"lr
Sr+ S,o/ k], S,an 'fr/-*

/wl w\i L' itn,{l

Figuur 6 De woorden LEIM, NUll, Sohn en NuIl geschreven door
proefpersoon ntet agrafie

De woorden werden aangeboden middels een tachisto-
scoop om te voorkomen dat de proefoersoon de letters
als een afbeelding ging tekenen, zonder gebruik te

maken van grafomotorische patronen. De onderzoekers
leidden uit de resultaten af dat de grafomotorische
patronen nog wel aanwezig waren, maar niet altijd geac-

tiveerd konden worden.

Grafomotorische patronen spelen een

belangrijke rol bij het vloeiend

schrijven

Uit het onderzoek van Jongmans et al.a kwam naar voren
dat wanneer kinderen met DCD een taakgerichte zelfin-
structie toepassen, waarbij de lcwaliteit van de letters
weliswaar verbetert, maar niet de schrijfsnelheid. De

zelfinstructie om het handschrift te verbeteren bestond
uit drie delen:

1. Het kind leert de letter door middel van dynamische
presentatie van de schrijfbeweging.

2. Het kind schrijft de letter een aantal keer en geeft
met een cirkel aan welke letter het best geslaagd is en
met een pijl welke nog aandacht behoeft.

3. het kind gebruikt de letter in een woord of korte
tekst.

Rosenblum, Weiss en Parushs vergeleken gedigitaliseerde
evaluatie van het schrijfproces met conventionele evalua-
tie. Bij de conventionele evaluatie bleken kinderen met
DCD het overschrijven van tekst beter te doen dan het
schrijven van een dictee. Bij het overschrijven van tekst
scoorden met name de items subjectieve leesbaarheid en
plaatsing op het papier significant beter. De controle-
groep liet geen significante verschillen zien. Uit het
onderzoek bleek verder dat kinderen met DCD hun pen
langer in de lucht hielden dan hun goed schrijvende leeÊ

tijdsgenoten.

I(andel, Alvarez en Vallée6 kwamen tot de conclusie dat
bij het schrijven door volwassenen de tijdsintervallen
tussen de letters binnen lettergrepen kleiner zijn dan
tussen lettergrepen. Het onderzoek bestond uit drie
delen:
1. Franse proefpersonen schreven woorden met dezelÊ

de beginletter maar met verschillende lettergreep-
grenzen.

2. Frans- en Spaanssprekende proefpersonen schreven
in beide talen verwante woorden en pseudo-woorden
met een lettervolgorde die in het Frans altijd binnen
de lettergreep viel en in het Spaans tussen de letter-
grepen viel.

3. Frans-Spaans tweetaligen schreven in beide talen ver-

wante woorden en pseudo-woorden met dezelfde let-
tervolgorden.

Onderzo ek naar effe ctiv iteit v an interv entie s

Door middel van verschillende interventies is geprobeerd

om kinderen met DCD te helpen bij het leren schrijven
c.q. het ontwikkelen van de fijne motoriek. Deze inter-
venties kunnen worden onderverdeeld in:
- verschillende schrijfnethoden;

ergotherapeutische benaderingen;
perceptueel-motorische en visueel-motorische ;

ergonomische;
kinesthetische;
multisensorisch met name Sensory Integrative
Therapy;
speciale programma's: Handwriting without Tears,
'Mystery Writing';

- Cognitive Orientation to daily Occupational
Performance (CO-OP).

Schrijf methoden
Er bestaan legio schrijfmethoden, met en zonder sier-

lijke krullen, schuin en recht. Volgens GrahamT heeft het
rechte alfabet als voordeel dat het beter past bU het ont-
wild<elingsniveau van het kind en het gemald<elijker te

lezen en te schrijven is.
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Egotherapeutische bena deringen
Perceptueel-motorische en yisueel-motorische b enadering
Pless voerde een meta-analyse uit op de onderzoeksresul-
taten met betrekking tot training in motorische vaardig-
heden bij kinderen met DCD. Daaruit bleek dat motori-
sche training door middel van de Specific
Skills-benadering gunstige resultaten gaf bij kinderen
met DCD die ouder waren dan vijfjaar.

Er gonomis che b enadering
Wat betreft de ergonomische benadering kan worden
opgemerkt dat noch Carlson en Cunninghame, noch
Oehler, et a1.10, noch Dennis en Swinthll enig verband
konden vinden tussen vorm en grootte van de pen en de

schrijfuaardigheid. In hun onderzoek naar het effect van
de manier waarop de pen wordt vastgehouden op de

schrijfsnetheid vonden l(oziatek en Powelll2 dat alleen de

tussen de vingers geklemde greep (zie figuur 7) leidde tot
moeizamer schrijven.

Figuur 7 Tussen de vingers geklemde greep

Benbow 13 en Olsenla hebben een aantal aanbevelingen
gedaan ten aanzien van zithouding, stoel- en tafelhoogte,
plaats van tafel en stoel en ligging van het papier. Er

bestaat geen onderzoek betreffende deze ergonomische
variabelen.

IQn e sth e ti s ch e tr a i n in g
Sudsawad et al.1s onderzochten het effect van kinestheti
sche training op schrijfuaardigheid van kinderen met
schrijfproblemen. Lazlo en Bairstowl6 gaan ervan uit dat
kinesthetische feedback essentieel is voor het leren
schrijven. Ifinesthetische feedback heeft volgens hen
twee functies voor het leren schrijven: foutinformatie en

foutcorrectie. In het onderzoek van Sudsawad et al.1s

werden kinderen van niveau groep 3 willekeurig ver-

deeld over drie condities: kinesthetische training groep,
schrijf oefengroep en geen behandeling groep. In geen

van de drie condities boekten de kinderen vooruitgang
ten aanzien van schrijven, zoals gemeten met de

Evaluation Tool of Children's Handwriting
(AmundsonlT). Sudsawad et al.1s troldcen daaruit de con-

clusie dat dit is in strijd is met de theorie van Lazlo en
Brainstow 16.

Sensory Integrative Therapy (SIT)

Sensorische integratie verwijst naar het proces waarmee
de hersenen externe prikkels die binnenkomen via voe-

len, bewegen, zien en horen, organiseren en interprete-

ren. Tomatisl8 ging eÍvan uit dat bepaalde gedrags- en
emotionele problemen het resultaat zijn van het disfunc-
tioneren van dit proces. BU SIT worden verschillende
soorten sensorische prikkels aangeboden, vaak in combi-
natie met of als onderdeel van doelgerichte spierbewe-
gingen. Het doel van SIT is de manier waarop de herse-

nen sensorische informatie verwerken en organiseren te

verbeteren. I(aplan et al.1e stelden dat SIT niet effectiever
is dan elke andere conventionele methode om kinderen
met leermoeilijkheden mee te behandelen. Hoehn en

Baumeister2o vermeldden dat SIT niet alleen een onbewe-

zen, maar ook een ineffectieve remedial behandelings-
methode is voor kinderen met leernoeilijkheden en

andere stoornissen.

Handwriting without Tears EWT)
Handwriting without Tears (H\ /T) (Olsenla) kent drie nive-

aus: Readiness, Printing Program en Cursive Program.
Readiness is een multisensorisch programma. Het
Printing Program richt zich op het overschrijven van blo-
idetters; het gebruikte lettertype is rechtop (zie figuur 8).

Ao Bb C. DJ Ee Ff Gq Hh lr Ji K[ Ll MmJJ

Nn Oo Pp 0t R" 5' I+ U,, V" ffi Á' -Yy 7z

Figuur 8 Blokschrift INW

Cursive Program is bedoeld om schuinschrift te leren;
het gebruikte lettertype is rechtop (zie figuur 9).

&o Blr (c 0d É" Í1Ê rq ffi-L fr/ Kl tl lT1.'*-

ÍIn 0o ?f 4 Rn Ío JI tJu V''r Wur Y,r 
VU ? I

Figuu' 9 Schuinschrift INW

In een onderzoek met twee experimentele en twee con-

trolegroepen kwam Owens2l tot de conclusie dat FIWT

niet effectiever is dan een conventionele methode.
Schrijfuaardigheid werd gemeten met Evaluation Tool of
Children's Handwriting (ETCH) (AmundsonlT).

'Mystery Writing'
In Cermak & Larkin22 beschrijft Benbow'Mystery wri-
ting', 'Mystery writing' kan worden toegepast als kinde-
ren een paar letters geleerd hebben. De procedure is als

volgt. Het kind gaat naast de leerkracht voor het school-
bord staan. Het kind houdt een krijtje vast in zijn voor-
keurshand en sluit zijn ogen. De leerkracht stuurt de

hand van het kind en schrijft een letter of een kort
woord. Het kind raadt de letter of het woord en kijkt
daarna of het klopt. Leerkracht en kind wisselen vervol-
gens van ro1. Volgens Benbow vinden kinderen deze acti-
viteit leuk en levert zij een substantiële bijdrage aan het
leren schrijven. Er is echter geen onderzoek naar gedaan.
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Cognitive Orientation to daily Occupational
Performance (CO-OP)

Cognitive Orientation to daily Occupational Performance
(CO-OP) is ontwild<eld door Missiuna23. De procedure van
CO-OP is in het kort als volgt:

Vaardigheid verwenten Het kind kiest een vaardigheid
die het wil of moet leren. Op een rating scale, die de

kinderen zelf kunnen invullen (Canadian
Occupational Performance Measure)geven ze aan hoe
goed ze op de taak presteren en hoeveel plezier ze er
in hebben.
Ontwikkeling van cognitieve strategieën Het kind leert
probleemoplossingstrategieën om problemen bij het
uitvoeren van de taak op te lossen met als doel de
prestatie te bevorderen en het verwerven van vaardig-
heden te vergemakkelijken.
Generalisatie en overdr"acht.Het kind gebruikt de verwor-
ven vaardigheden en strategieën ook buiten de behan-

delingssituatie en deze dienen als ftindament voor het
leren van soortgelijke vaardigheden en strategieën.

Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar de effecti
viteit van CO-OP. Door Polatajko eÍ al.2a, de ontwikkelaars
van CO-OP, worden de resultaten veelbelovend genoemd.

Conctusies
Zowel uit het onderzoek van Delazer et al.3 bij mensen
met perifere agrafie als dat van Jongmans et al.a en van
Rosenblum, Weiss en Parushs bii kinderen met DCD

komt naar voren dat de proefpersonen beter tekst kun-
nen overschrijven dan een gedicteerde tekst kunnen
schrijven. Hieruit kan worden afgeleid dat grafomotori-
sche patronen een belangrijke rol spelen bij het vloeiend
schrijven. Bij mensen met perifere agrafie kunnen grafo-
motorische patronen niet geactiveerd worden, terwijl ze

bij kinderen met DCD waarschijnlijk gebrekkig zijn.
Uit het onderzoek van Rosenblum, Weiss en Parushs

kwam naar voren dat kinderen met DCD hun pen langer
in de lucht hielden dan goed schrijvende leeftijdsgeno-
ten. Nader onderzoek zou kunnen uitwijzen of kinderen
met DCD de pauzes tussen alle letters even lang maken
of dat bij hen pauzes binnen de lettergrepen korter zijn
dan tussen de lettergrepen, zoals bij de volwassenen in
het onderzoek van I(andel, Alvarez en Vallée6. Als de pau-
zes tussen alle letters even lang zijn dan kan dat erop
wijzen dat kinderen met DCD letters niet schrijven maar
tekenen.
Met verschillende interventies is geprobeerd om kinde-
ren met DCD te helpen bij het leren schrijven. Behalve bij
'Mystery Writing' en Cognitive Orientation to daily
Occupational Performance (CO-OP), waarnaar ten aan-

zien van het leren schrijven nog geen onderzoek is

gedaan, zijn de interventies niet succesvol gebleken.
Wat CO-OP betreft kan gesteld worden dat het effect
ervan op het leren schrijven door kinderen met DCD niet
te hoog ingeschat mag worden gezien de resultaten van
het onderzoek van Jongmans et al.a naar het effect van
taakgerichte zelfinstructie bij het leren schrijven.
Immers in het onderzoekvanJongmans et al.a bleef over-

schrij ven gemakkelij ker dan gedicteerde tekst schrijven.

Bovendien blijkt uit het onderzoek van Pless dat training
bij kinderen met DCD succes kan hebben, mits deze trai-
ning op een specifieke taak is gericht. CO-OP kan een
generieke interventie genoemd worden. Hoewel CO-OP

niet gericht is op een specifieke taak, kan de methode
zeker bijdragen aan meer zelfuertrouwen en zelfwaarde-
ring bij kinderen met DCD.

Ten aanzien van 'Mystery Writing' wordt opgemerkt dat
het feit dat de hand van het kind door de leerkracht
geleid wordt belangrijker lijkt dan het feit dat het kind
zijn ogen gesloten heeft. Er is echter geen wetenschappe-
lijk onderzoek naar gedaan.

Uit bovenstaande onderzoeksresultaten lijkt naar voren
te komen dat grafomotorische patronen onontbeerlijk
zijn voor een vloeiend handschrift en dat het cognitief
bijsturen niet voldoende is om deze bij kinderen nret
DCD verder te ontwikkelen.
Het lijkt zinnig om onderzoek te doen naar de effecti-
viteit van het actief sturen van de hand van kinderen
met DCD bij het leren schrijven, met daarbij als moge-

lijke varianten:
- visueel versus auditief aanbieden van de te oefenen

letters en/of woorden,
oefenen van losse letters versus lettergrepen.

In de onderzoeksfase kan het actief sturen van de kinder-
hand bij de schrijfbeweging gedaan worden door 'schrijÊ
gidsen'die het schrijven goed beheersen, bijvoorbeeld
studenten van een pabo. Als het actief sturen van de kin-
derhand bij de schrijfbeweging een goede methode blijkt
te zijn om kinderen met DCD het schrijven aan te leren,
dan kan overwogen worden om het sturen van de kinder-
hand te laten gebeuren door een veilige robotarm, mits
deze even goed voldoet als een mensenhand.

Nawoord
Het mag verbazingwekkend heten dat talloze interven-
ties vergeefs zijn losgelaten op kinderen met DCD, zon-

der dat daar een door empirisch onderzoek ondersteun-
de theorie aan ten grondslag ligt. De in dit artikel
gepresenteerde grafomotorische theorie vindt ondersteu-
ning in empirisch onderzoek en is gebaseerd op een

nauwkeurige observatie van het gedrag van kinderen
met DCD. In het onderzoek van Smits-Engelsman et al.z

staat beschreven dat kinderen met DCD alle taken snel
uitvoerden. Daaruit kwam het idee voort dat snelheid
wel eens een strategie zou kunnen zijn van kinderen met
DCD ter compensatie van hun gebreld<ige grafomotori
sche patronen. Het is de bedoeling dat wetenschappers
de uit de grafomotorische theorie voortvloeiende inter-
ventie, namelijk het sturen van de kinderhand, gaan

testen op werkzaamheid. Bij gebleken effectiviteit kan de

interventie in praktijk worden gebracht.
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Samenvatting
Kinderen met Developmental Coordination Disorder
(DCD)voeren bewegingen tijdens een taak sneller uit
dan kinderen zonder DCD 2. Waarschijnlijk is deze

strategie een compensatie voor gebrekkige grafomoto-
ris che patronen. D e ze gebreld<ige grafomotorische
patronen worden bij kinderen met DCD zonder taak-
gerichte oefening niet beter. Uit literatuuronderzoek
is gebleken dat alle eerdere interventies om kinderen
met DCD te helpen bij het leren schrijven niet succes-

vol zijn.Volgens de hier gepresenteerde grafomotori-
sche theorie is het nodig een aantal keren de juiste
schrijfbeweging te maken om tot goede grafomotori
sche patronen te komen. Een kind met DCD kan niet
zelf de juiste schrijfbeweging maken doordat snelheid
als strategie niet effectief is bij het leren schrijven.
Daarom wordt voorgesteld om te onderzoeken of het
actief sturen van de kinderhand bij het aanleren van
handschrift een oplossing kan zijn.
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