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Na afloop van deze kennisclip:

1.Ken je de 4 criteria die de definitie van DCD vormen;

2.Ben je in staat om deze 4 criteria toe te lichten; 

3.Kun je vanuit de richtlijn voorbeelden geven van 

aandoeningen of situaties die de diagnose DCD mogelijk 

uitsluiten of beïnvloeden.



DSM-5: Criterium A

Het verwerven en uitvoeren van gecoördineerde motorische 
vaardigheden verloopt substantieel onder het niveau dat verwacht mag 
worden gezien de kalenderleeftijd van de betrokkene en zijn of haar 
mogelijkheden om deze vaardigheden te leren en te gebruiken. De 
moeilijkheden komen tot uiting in onhandigheid (zoals dingen laten 
vallen of ergens tegenaan botsen), en een trage en onnauwkeurige 
uitvoering van motorische vaardigheden (zoals iets vangen, gebruik van 
een schaar of bestek, schrijven, fietsen of sporten).

• Uitvoering is onhandig, traag en onnauwkeurig.

• Verwerven van motorische vaardigheden kost meer tijd



Criterium B

De deficiënties in motorische vaardigheden van criterium A interfereren 
significant en persisterend met de algemene dagelijkse levensverrichtingen 
(ADL) passend bij de kalenderleeftijd (zoals zelfverzorging en voorziening in 
levensonderhoud), en hebben invloed op de schoolprestaties, 
voorbereidende beroepsactiviteiten, beroepsactiviteiten, vrijetijdsbesteding 
en spel.

ADL:

persoonlijke verzorging 

zelfredzaamheid 

mobiliteit



Criterium C

De symptomen beginnen in de vroege ontwikkelingsperiode.



Criterium D

De deficiënties in de motorische vaardigheden kunnen niet beter 
worden verklaard door een verstandelijke beperking (verstandelijke-
ontwikkelingsstoornis) of visusstoornis, en kunnen niet worden 
toegeschreven aan een neurologische aandoening die invloed heeft op 
beweging (zoals cerebrale parese, spierdystrofie, een degeneratieve 
stoornis).



Toepassing richtlijn in de praktijk

Producten die de richtlijn verduidelijken en jou ondersteunen deze toe 
te passen in de praktijk: 

➢Kennisclips

➢Factsheet

➢White paper 

➢Podcast 



Verdere Informatie

Richtlijn DCD

Informatie over DCD via

de website van oudervereniging 
Balans

https://richtlijnendatabase.nl/

websites van de betrokken 
beroepsverenigingen

https://www.balansdigitaal.nl

https://richtlijnendatabase.nl/
https://www.balansdigitaal.nl/stoornis/dcd/

