
Een nieuwe behandelaanpak voor
kinderen met developmentaI
coordination disorder
Cognitive 0rientation to daity OccupationaI Performance (C0-0P)

Cognitive Orientation to daily Occupational

Performance (CO-OP) is een in Canada

ontwikkelde en in Nederland nog vrij nieuwe

behandeling voor kinderen met

developmental coordination disorder (DCD).

De methode is gebaseerd op cognitieve

leertheorieën. Door het zoekgedrag van het

kind te sturen, komt dit tot nieuwe

bewegingsoplossingen. Binnen de CO-OP

geeft het kin d zelf aan welke vaardigheid het

wil leren. Daardoor wordt de motivatie van

kind en ouders verhoogd. Binnen de CO-OP

wordt getracht generalisatie te verkrijgen

door de geleerde, algemene oplossings-

strategieën toe te passen bij nieuwe, nog niet

opgeloste probleemvaardigheden. De kracht

van een goede Co-OP-therapeut zit vooral in

het stellen van de juiste vragen en daarvoor

is het nodig dat men voldoende inzicht heeft

in de vaardigheid die door het kind geleerd

wordt. Dit artikel bevat een kort overzicht

van de hoofdpunten van de CO-OP.

E.H.M. Catame, A.J.de Ktoet en B.C.M. Smits-Engetsman

lnteiding
In de laatste veertig jaar zijn er verschillende behandel-

nrethoden ontwikkeld voor kinderen met developntental

coordination disorder (DCD ). Deze behandelmethoden
kunnen grofi,rreg in twee categorieën worden verdeeld:

methoden gebaseerd op de zogenoemde procesgeoriën-

teerde benadering en methoden gebaseerd op de pro-

duct- of taakgeoriënteerde benadering.l'2 Globaal geno-

men kan worden gesteld dat men er bij de

procesgeoriënteerde aanpak van uitgaat dat de behan-

deling van het verstoorde onderliggende proces leidt
tot verbetering van de vaardigheid. Bij de taakgeoriën-
teerde aanpak richt men zich echter direct op de func-

tionele vaardigheid waarmee het kind rnoeite heeft,

zonder zich eerst bijvoorbeeld op algemene voor-

waarden te richten. Voorbeelden van procesgeoriënteer-

de behandelmethoden zijn kinesthetische training vol-
gens Laszlo et al.3 en de sensorische integratietherapie
(SI) ontwikkeld door Ayres.a Volgens Laszlo speelt de

kinesthesie een zeer belangrijke rol in de notorische
controle. Zij veronderstelt dat de coórdinatieproble-
men bij kinderen met DCD het gevolg zijn van een

stoornis in de kinesthesie. De sensorische integratie-
therapie steunt op de veronderstelling dat bij kinderen
met leerproblemen in het algemeen en bij kinderen
n-ret motorische problemen in het bijzonder, stoornis-
sen aanwezrg ztjn in de integratie van perceptuele

informatie van de verschillende modaliteiten. De

behandeling is dan ook gericht op stimulatie van tac-

tiele, vestibulaire, visuele en andere sensorische syste-

men otrr kinderen te helpen deze sensorische informa-
tie te integreren en te komen tot adequate motorische
antwoorden. Blj ffsiotherapeuten, naar vooral ook bij
ergotherapeuten is cle SI een van de populairste metho-
den, zowel nationaal als internationaal.s
Hoewel de procesgeoriënteerde behandelmethoden
populair zijn, is er weinig evidentie dat ze ook effectief
zijn bij de behandeling van DCD. Pless en Carlsson
voerden een meta-analyse uit naar de effectiviteit van
behandelmethoden Ui.1 nCO.0 Uit dit onderzoek bleek
dat dit soort behandelingen slechts een zeer klein
effect hadden. Mandich et al. vonden in een andere
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review geen bewUs voor de effectiviteit van procesgeori-

ënteerde behandelmethoden.T
Door deze teleurstellende resultaten zijn verschillende
onderzoekers de laatste decennia, met als vertrekpunt
een nieuw theoretisch kader, een andere aanpak gaan
promoten, namelijk de taakgeoriënteerde methode. In
Australië gebeurde dat door Revie en Larkin,s in
Nederland zijn Smits-Engelsman en Van Tuyl voortrek-
kers van deze aanp"l.s'10 Ongeveer tegelijkertijd werd
in Canada door Polatajko et al. de Cognitive Orientation to

d aily O c cttp ati o n aI P erfor man ce ( CO-O P ) o n twikke I d.11'72

Hoewel deze behandelmethoden nog vrij nieuw zijn,
zijn de eerste resultaten over de effectiviteit van zowel
de Netu'ontotor Task Training1o,13 als de CO-OP11'12 veelbe-

lovend. In de rest van dit artikel wordt ingegaan op de

belangrijkste uitgangspunten van de CO-OP.

DCD

Onderzoek naar de problemen van kinderen met
p6pt+'ts toonde aan dat deze heterogene groep verschei-

dene karakteristieke problemen vertoonde, zoals:

- trager leren van motorische vaardigheden ondanks het
feit dat hun mentale vermogens niet verminderd zijn;

- een mindere bewegingskwaliteit, ook na extra oefenen
of na therapie;

-volharden in een inadequate strategie van het motori-
sche handelen;

- onvoldoende vermogen het geleerde te gebruiken in
andere situaties of te benutten bij het leren van nieuwe
motorische vaardigheden (generalisatie en transfer);

- een lager motorisch competentiegevoel.

Uitgangspunten van de C0-0P

zijn elementen van de

cognitieve leertheorieën en de

dy n ami s ch e sy st e emthe orie

DCD kan dus ook worden beschouwd als een (moto-
risch) leerprobleem. Veel kinderen met DCD leren door
middel van trial and error. Ze reflecteren weinig op hun
eigen handelen en er is geen sprake van een spontaan
impliciet leerproces. Een ander kenmerk van kinderen
met DCD is dat zij hun motorische prestaties vaak
onderschatten en frequent negatief attribueren.l6 BU

het falen van de motorische vaardigheid ligt het aan
henzelf, maar bij goede prestaties komt dat niet door-
dat zij het goed deden, maar doordat de opdracht bij-
voorbeeld te gemakkelijk was. Zelfuertrouwen kan wor-
den opgebouwd door uitdagingen aan te gaan en door
het succesvol overwinnen van obstakels. Een van de

voorwaarden hiervoor is wel dat kinderen een kans
krijgen zelf hun problemen op te lossen. Vanuit dit per-

spectief kan DCD worden gezien als een probleem in
het leren (verbeteren) van motorische vaardigheden.

C0-0P' een nieuwe behandelmethode
Als motorisch leren wordt gezien als het oplossen van
bewegingsproblemen, dan moeten kinderen met DCD

het oplossen van een probleem leren. Er bestaan veel

verschillende theorieën over motorisch leren. Een

hedendaagse benadering, de dynamische systeemtheo-

rie, gaat ervan uit dat nieuwe motorische vaardigheden
ontstaan uit de interactie van veel, samenwerkende
systemen (onder andere neurologisch en cardiorespira-
toir systeem, spier- en skeletweefsel, plus taak- en omge-

vingsfactoren). Het lerende systeem is behalve van zijn
interne constraints, ook taak- en omgevingsaflrankelijk.
Zowel de parameters van de taak en de omgeving als de

eigenschappen van het kind beïnvloeden het leren.
Visies vanuit de cognitieve psychologie en vanuit de

leerpsychologie, die aansluiten bij het ontwikkelen van
het probleemoplossende vermogen van het kind, zijn:
- Verh ale z elfinstr u cti e. Vygo ts ky ( 1 8 9 6-1 9 3 4) hee ft ond er-

zoek gedaan naar het probleemoplossende vermogen
van kinderen.lT Hij en Luria,18'1e een student van
Vygotsky, zijn de ontdeld<ers van het belang van de ver-

bale zelfinstructie tijdens het leren en uitvoeren van
een vaardigheid. Jonge kinderen praten zich als het
ware hardop, stap voor stap, door een oplossing van een

probleem heen.ln een nieuwe of moeilijke situatie val
je, ook als je ouder bent, vaak terug op verbale zelfin-
structie tijdens handelingen.

- Proble emopl o ssende strat e gie. Me ichenbaum en Good m an

hebben deze ideeën verder uitgewerkt tot een pro-

bleemoplossende strategie: GOAL - PLAN - DO CHECI(
(GPDC).20 Deze strategie faciliteert het toepassen van
probleemoplossende vaardigheden. Er wordt gebruikge-

maakt van dagelijkse activiteiten in een passende omge-

ving om het kind de vaardigheid te leren generaliseren.

-Intermediaire technieken. Feuerstein et al. beschreven
twee essentiële vormen van interactie: plaatsing van
de taak in de omgeving en intermediaire (bemidde-

lende) leerervaringen.2l'22 Haywood werkte dit idee
verder uit in zogenoemde intermediaire technie-
ken.23'24 Deze technieken betreffen vraagstellingen
over het leerpoces, bridging (linken leggen tussen
heden en toekomst), vergelijken/beschrijven, voor-
beeld geven, uitdagen en feedback geven.

Vanuit deze kennis en met hun praktijkervaring ont-
wikkelde een groep Canadese onderzoekers onder lei-
ding van Helene Polatajko een nieuwe behandelmetho-
de voor kinderen met DCD. De CO-OP is een

top-down-benadering, waarin elementen vanuit de cog-

nitieve leertheorieën en de dynamische systeemtheorie
de uitgangspunten zijn. In de CO-OP is strikt vastgehou-
den aan de visie van Vygotsky, namelijk dat een kind
zichzelf door hardop praten moet begeleiden door zijn
of haar probleemoplossing. Meichenbaums probleem-

oplossende structuur (GPDC)wordt als globale strategie
gebruikt. Deze globale strategie wordt toegepast voor
elke dagelijkse taak waaraan het kind tijdens de thera-
pie werkt. Deze ideeën worden gecombineerd met de

intermediaire technieken zoals die zijn uitgewerkt
door Feuerstein en Haywood.
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l2 x ó0 minuten

C0-0P structuur en werkwijze

kind kiest doelen sessiestructuur

pop + materialen 
;

Figuur 1 Structuur en werkwijze van de CO-OP

Structuur en werkwijze van de C0-0P
De CO-OP heeft een duidelijke structuur en werkwijze,
die hier kort besproken worden (figuur 1). Hoewel veel
van de besproken ideeën waarschijnlijk al deels in kin-
derflisiotherapeutische behandelingen geïntegreerd

zíjn, zal men - indien men de methode goed wil uitvoe-
ren - training in het gebruik van de CO-OP-principes

nodig hebben.

Stellen vanbehandeldoelen en meten von effect
Aan het begin van de behandeling kiest het kind zelf
zijn of haar doelen voor de therapie, die daarmee kind-
gericht en vraaggestuurd is. De doelen worden uitge-
vraagd met behulp van de Canadian Occupational

Performonce Measure (COPM), een dagboekje, een gesprek

met de ouders en eventueel de Pedíatric Activity Card Sort

(P-ACS). De COPM is een cliëntgericht meetinstrument
bedoeld om de problematische vaardigheden van het
kind te achterhalen en deze vervolgens door het kind
zelf te laten scoren (op een 1O-puntsschaal)op uitvoe-
ring en tevredenheid. Uiteindelijk worden er drie doe-

len c.q. vaardigheden uitgekozen die het kind wil leren.
Van deze drie doelen wordt het beginniveau vastgesteld

met behulp van de Performance Qtality Rating Scale

(PqRS). De PQRS is ontwikkeld door Martini2s en wordt
gebruikt als instrument om de uitkomsten van de CO-

OP-behandelingen te evalueren. De PqRS bestaat uit:
- een 1O-puntsschaal voor de geschatte score van de uit-

voering, waar er bij 1 geen uiwoering is en bij L0 aan

alle impliciete uiwoeringscriteria wordt voldaan;

- een 1O-puntsschaal voor de geschatte grootte van ver-

andering waarbij -5 staat voor een vijfmaal slechtere
uiwoering, 0 voor geen verandering en 5 voor een vijÊ
maal betere uiwoering.

De score van beide schalen is gebaseerd op observatie
van het motorisch gedrag door de therapeut, zonder
dat de waarden van de score nader omschreven zijn. Er
is dus sprake van een subjectieve schaal die nog niet
verder gevalideerd is. De PqRS wordt als voor- en name-
ting van de door het kind gekozen activiteiten
gebruikt.

domeinspecifiek

Goal-plan-do-check
Tijdens elke behandeling, die 60 minuten duurt, wordt
gebruikgemaakt van de globale en van domeinspecifie-
ke strategieën. De globale strategie: GOAL - PLAN - DO

- CHECI( (GPDC)is direct ontwikkeld door Meichen-

baum.26 De globale strategie is erop gericht het meta-

cognitieve begrip te vergroten en het kind te trainen in
zelfmonitoren en zelfevaluatie (figuur 2). De globale

strategie geeft een structuur waarbinnen het kind zich-

zelf door de problemen, die zich voordoen bij de uiwoe-
ring van de taak, heen praat. Het kind ontwild(elt op

deze manier probleemoplossende vaardigheden.
Tijdens de behandeling wordt een pop gebruikt als

geheugensteuntje voor de GPDC-strategie. De pop is bij
de behandeling een intermediair tussen het kind en de

therapeut. Aan de pop kunnen vragen worden gesteld en

de pop kan ook hints geven. De pop is neutraler dan de

therapeut en kan door beiden te hulp worden geroepen.

De globale strategie wordt voortdurend gebruikt tij-
dens de behandeling. De GPDC geeft het kind ook een

mogelijkheid de domeinspecifieke strategieën te ont-

deld<en (figuur 2).

GOAI -Wat ga ik doen? zelfondentraging
PLA,N - Hoe ga ik het doen? zelfmonitoren
DO - Uitvoering van het plan zelfobsentatie
CHECK - Hoe goed werkte mijn plan? zelfevaluatie

Figuur 2 De globale GPDC-strategie

De domeinspecifieke strategieën zijn expliciete cogni
tieve strategieën die gericht zljn op het vergemakkelij-
ken of verbeteren van de uiwoering van een vaardig-
heid. Deze strategieën zijn taak- en/of kind- en/of
omgevingsspecifiek. Ze worden gebruikt tussen de

PLAN- en DO- fase in. In totaal kent de CO-OP zes

domeinspecifi eke strategieën :

1 'bodyposition':verbaliseren van de aandacht voor of
de verandering van de lichaamshouding, behorend
bij een optimale uiwoering van de taak;

2 'attention to doing': plan om aandacht vol te kunnen
houden tijdens de uitvoering van de taak;

faciliterende principes strategieën participatie ouders

gtobaal(GPDC)

'make itfun'
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3 'task specification modification': specificatie of
modificatie van de taak of delen van de taak, zodat
de motorische uitvoering vergemald<elijkt wordt (btj-

voorbeeld tape op de vloer om te weten waar je moet
staan);

4 'feeling the movement':verbaliseren van het voelen
van het specifieke in een beweging (bijvoorbeeld het
schrijven van de letter B in de lucht om de bochten te
voelen);

5 'verbal motor mnemonic': het geven van een naam
aan de taak of lichaamspositie, zodat dit een geheu-

gensteuntje is om de motorische uitvoering te bege-

leiden (bijvoorbeeld'Tarzan-greep' voor pengreep);
6 'verbal rote script': rijmpje, zinnetje, ritme of num-

mers als 'ondertiteling' bij de uiwoering van de taak
(bijvoorbeeld '1, 2 cha cha cha' of 'stuit, stuit, gooi').

Ter ondersteuning van de strategieën worden gewerkt
met onder andere certificaten, huiswerkbladen en stra-

tegieschriftjes.

Dy n amic P erfor m anc e Analy si s

Om als therapeut het kind te kunnen helpen bij het
vinden van verschillende taakoplossingen, speelt de

Dynamic Performance Analysis (DPA) een belangrijke rol
(figuur 3). De DPA is een stapsgewijze analyse van de

taakuitvoering, in de vorm van een beslisboom (zie

casus). De DPA is samen met de CO-OP ontwildceld en
vormt de basis om problemen in de uitvoering op te
sporen en deze door trial and error op te lossen.

De eerste resultaten wijzen erop dat

de C}-OP helpt bij het aanleren van

vaardigheden

Motivatie speelt een belangrijke rol bij de CO-OP.

Wanneer een kind gemotiveerd is, heeft dit een positief
effect op het leren, het verweryen van vaardigheden,
het uiwoeren van handelingen en zal het kind minder
snel gevoelens van frustratie ervaren. Naast motivatie
zijn kennis van en inzicht in de vaardigheden van
belang. Ten slotte is het belangrijk dat de uiwoering
van de vaardigheid een resultaat is van de interactie
tussen het individu, de taak en de omgeving. Wil de

uiwoering van de vaardigheid slagen, dan moet er een

balans zijn tussen de mogelijkheden van het kind en de

eisen die de handeling en de omgeving aan het kind
stellen. De DPA spoort verstoringen in deze balans op.

Voorwaarden kind

Figuur 3 Beslisboom Dynamic Performance Analysis (vertaling van de DPA Ainical Decision Tree van H. Polatajko et al.).

1 Wil het kind de taak doen?

2 Weet het kind meestal hoe het moet handelen?

3 ls de uitvoering adequaat?

4 Waar gaat het in de uitvoering mis?

a Weet het kind hoe deze taak moet worden uitgevoerd?

b ls de motivatie van het kind nu voldoende?

c Kan het kind deze taak uitvoeren?

Beschikt het kind over de benodigde vaardigheden?

2 Zijn de taakeisen en taakvoorwaarden passend?

3 Zijn de omgevingseisen passend?

STOP

DPA
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Voorbeeld werkwijze C0-0P

Casus Anne

Anne is 8 jaar en is verwezen naar het revalidatiecen-
trum. Ze heeft een coórdinatiestoornis die haar
belemmert een aantal dagelijkse bezigheden uit te
voeren. Touwtjespringen is er één van. Haar moeder,

oudere zusje en g;rmleerkracht hebben al geprobeerd

Anne te leren touwtjespringen, maar dit is mislukt.
Anne's zelf gekozen doel voor de therapie is te leren
hoe ze moet touwtjespringen, zodaï ze dit samen met
haar vriendinnetjes kan doen.

Een DPA ziet er in dit geval ongeveer zo uit:

lWil Anne leren touwtjespringen?

Ja, ze is zeer gemotiveerd om te leren touwtjesprin-
gen omdat al haar vriendinnetjes het al kunnen.

2Weet Anne inhet algemeenhoe ze moet touwtjespringen?

Ja, ze begrijpt in het algemeen wat ze moet doen. Ze

weet dat ze moet springen wanneer het touw draait.

De therapeut vraagt nu aan Anne om touwtje te sprin-
gen. De hele taakuiwoering wordt geobserveerd.

3Was de uitvoering geslaagd?

Nee, ondanks dat ze kan springen en aan de thera-
peut vertelde dat ze klaar was om te springen, stapte
ze steeds op het touw, raakte het touw verstrikt tus-
sen haar voeten en sprong ze voordat de therapeut
het touw draaide.

4Waar ginghet in de uitvoering mis?

Er waren enkele moeilijkheden tijden het springen.
Eén daarvan was de lichaamspositie van Anne ten
opzichte van het touw. Anne stond in het algemeen te

dicht bij het eind van het touw. Ze startte niet in het
midden van het touw waar het laag over de grond
gaat of ze raakte tijdens het springen uit het
midden van het touw.

Door het stellen van vragen aan Anne onderzoek de

therapeut het specifieke punt van falen, namelijk de

lichaamspositie ten opzichte vanhet touw.

aWeet Anne waar ze moet springen ten opzichte vanhet
touw?

Nee, Anne begreep niet dat ze in het midden van
het touw moest blijven. Ook besefte zij niet dat z|j

uit het midden raakte tijdens het springen.

bWil Anne inhet midden springen?

Ja, toen ze eenmaal wist dat ze in het midden moest

springen, wilde ze dat ook.

c Kan Anne in het midden beginnen en daar" blijven tijdens

op eenv olgende sprongen?

l Heeft Anne de mogelijkheid om inhet midden te komen

en daar te blijven?

Nee, Anne heeft voldoende motorische vaardig-
heid, maar ze kon geen adequate uitvoering
tonen, omdat er onvoldoende aanwijzingen
waren om haar te helpen het midden van het
touw en haar positie ten opzichte van het
midden van het touw tijdens opeenvolgende
sprongen te ontdekken.

2Vraagt de handeling te veel van Anne?

Nee, er zijn onvoldoende aanwijzingen voor haar
om het midden te zien.

3Is de omgeving toereikend om haar doel te bereiken?

Nee, er zijn onvoldoende aanwijzingen in de

omgevingscontext. Daar bedenkt Anne oplossin-
gen voor, die vervolgens worden geprobeerd.

En ablín g p r in c ipl e s (f a c ilít e r e n d e p r i n c ip e s )

Binnen de CO-OP worden vier zogenoemde enabling

principles gebruikt die mede het succes van de CO-OP

bepalen, namelijk:
-'make it fun':

speel spelletjes en gebruik een rijmpje;
- doe één ding tegelijk:

één activiteit oféén strategie; leer en versterk strate-
gieën voordat je aan een andere begint;

- werk naar onafhankelijkheid:
het kind noemt en gebruikt een strategie, de thera-
peut gaat meer naar achtergrond en de fanilieleden
worden meer en meer ingeschakeld;

-'guided discovery':
stel vragen en vertel het kind niet wat hij of zij moet
doen! Coach het kind maar help niet bij de uitvoe-
ring. Experimenteer, vergelijk en contrasteer, maak
gebruik van transfers en generalisatie.

Ook de rol van de ouders is erg belangrijk bij het toe-

passen van de CO-OP. Zlj zljn zo veel mogelijk bij de

behandeling van het kind aanwezig, want zlj zljn de

belangrijkste schakel bij de transfer en generalisatie

van de door het kind aangeleerde strategieën.

Effectiviteit van de C0-0P
De CO-OP wordt sinds de tweede helft van de jaren
negentig in Canada met succes gebruikt als ergothera-
peutische behandelmethode bij kinderen met DCD. De

effectiviteit van de CO-OP bij kinderen met DCD wordt
in tien single case-onderzoeken en in een preëxperimen-
teel onderzoek door Polatajko et al. aang"4ni4.tt'12
Deze resultaten moeten echter met enige voorzichtig-
heid worden geïnterpreteerd. Om te beginnen is de

populatie kinderen anders dan de Nederlandse. De kin-
deren met DCD in deze onderzoeken zijn namelijk kin-
deren met LD (learning dfficulties) en vaak ook met
ADHD, die mogelijk meer baat hebben bij een cognitie-
ve strategie om een bewegingsprobleem te leren oplos-
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sen. Daarnaast gaat het om single case-onderzoeken en
een preëxperimenteel onderzoek en is de behandeling
niet vergeleken met een andere behandeling of een pla-

cebobehandeling bij een controlegroep. Toch wijzen
deze eerste resultaten erop dat de CO-OP helpt bij het
aanleren van vaardigheden als gemeten wordt met
schalen zoals de COPM en de PqRS. Of de aangeleerde
strategieën het kind vervolgens helpen nieuwe vaardig-
heden aan te leren, zal nog moeten blijken. Voorlopig
lijkt de CO-OP een welkome aanvulling op het bestaan-

de behandelarsenaal van de kinderftsiotherapeut.

De therapie is lcindgericht en

vraaggestuurd

Tot slot
De CO-OP is een in Nederland nog vrij onbekende
behandelmethode voor kinderen met DCD, die een
groot deel van het kinderfysiotherapeutische patiën-
tenbestand vormen. Voor de benadering van kinderen
met DCD die vooral een probleem hebben met de cog-

niteve componenten van het motorisch leren, lijkt een

top-down-behandelmethode als de CO-OP geschikt. De

beschikbare effectonderzoeken naar de CO-OP in
Canada lijken deze veronderstelling te ondersteunen.
De eerste trainingen in de methode hebben eind 2003
plaatsgevonden en op de kinderafdeling van Sophia
Revalidatie Den Haag worden op dit moment de eerste

ervaringen opgedaan met de CO-OP-methode. De

methode past goed in het nieuwe zorgstelsel. De CO-OP

is namelijk kind- en vraaggericht, de betrokkenheid
van de ouders is groot en daarmee is er ook een grote
kans op transfer van het geleerde naar de dagelijkse
handelingen van het kind. De behandeling duurt kort
(tien sessies van een uur) en subjectiefervaren effecten
zijn met behulp van de PQRS voor en na de behande-
ling mald<elijk vast te leggen.

Dit artikel is eerder verschenen in línclerfysiotherapíe, ntaart 2004
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