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In mijn nieuwsbrieven 41 (september 2006) en 42 (oktober 2006) had ik het over de comorbiditeit van ADHD met
andere problemen enerzijds en het verband tussen ADHD en ontwikkelingsdyspraxie anderzijds. Uit beide
nieuwsbrieven werd het duidelijk dat er in 65 tot 80% van de leerproblemen en in 66% van de gevallen van de
autismespectrumstoornissen vaak ook nog sprake is van aandachts- en coördinatieproblemen. Ik kon het dan ook
niet laten het boek van Lisa A. Kurtz De motoriek van kinderen met dyspraxie, autisme, ADHD en leerstoornissen
grondig door te nemen.
Het boek bestaat uit een theoretisch en praktisch deel. In het eerste hoofdstuk gaat de auteur dieper in op de
ontwikkeling van de motorische vaardigheden. Ze beschrijft eerst de normale motorische ontwikkeling. Handig
hierbij is het schema met de mijlpalen die je terugvindt op de bladzijden 14 tot en met 16. Naast de domeinen van
de fijne en grove motoriek vind je in dit schema ook de domeinen van de spraak- en taalontwikkeling, de cognitieve
ontwikkeling en de sociale ontwikkeling terug. Eens zo ver wordt er dieper ingegaan op een vertraagde of
onvolledige motorische ontwikkeling die niet het gevolg is van een duidelijke fysieke of mentale beperking, een
duidelijke hersenbeschadiging of een algemene ontwikkelingsvertraging. Belangrijk in dit hoofdstuk is ook dat de
auteur het niet nalaat een aantal aanverwante problemen zoals functionele oogproblemen en spraakstoornissen
(o.a. verbale ontwikkelingsdyspraxie) te verduidelijken.
In het tweede hoofdstuk gaat het over het inschakelen van professionele hulp. Vragen zoals wie er allemaal kan
helpen en wat hij dan doet, komen aan bod in een duidelijk schema. Zeer verhelderend is daarenboven ook het
schema waarin een aantal begrippen uit de diagnostiek worden uitgelegd (ruwe score, leeftijdsgroepscore,
standaardscore, percentiel en standaarddeviatie). Ook het schema met criteria waaraan een goede behandeling
moet voldoen, maakt ouders alvast veel mondiger bij het observeren en bewaken van de therapie van hun kind.
Een dergelijk schema kan trouwens ook beroepsmensen die ouders begeleiden helpen.
In het derde hoofdstuk gaat Lisa Kurtz dieper in op de behandeling voor kinderen met motorische problemen.
Hierin worden niet alleen een aantal algemene principes uitgelegd, maar is er ook aandacht voor belangrijke
vragen zoals wanneer je een vaardigheid compenseert en wat je moet doen bij probleemgedrag. Tot slot worden
een aantal therapievormen verduidelijkt.
Met het volgende hoofdstuk zijn we in het praktische gedeelte van het boek aangekomen. In dit praktijkdeel worden
een heleboel zeer praktische strategieën en activiteiten aangereikt die ouders thuis en leerkrachten op school
kunnen toepassen om de motorische vaardigheden te verbeteren (hoofdstuk 4) en de zelfstandigheid van het kind
te vergroten (hoofdstuk 5). Het zesde hoofdstuk is dan integraal gewijd aan het aanpakken van problemen in de
klas. Deze hoofdstukken zijn absolute aanraders omwille van hun concreetheid. Een aandachtige lezer zal
onmiddellijk een hele lijst van sticordi-maatregelen kunnen samenstellen. Het zevende en laatste hoofdstuk gaat
dieper in op de sociale gevolgen van coördinatieproblemen en geeft tips om het zelfbeeld van kinderen met
motorische problemen te bevorderen en hen te leren omgaan met pesten.
Momenteel is er meer en meer aandacht voor motorische problemen en de gevolgen er van voor onder andere het
leren op school. Meestal gaat men hierbij uit van een bepaalde, meer gekende problematiek en koppelt men daar
dan het motorische probleem aan. Dit boek draait dit om: het stelt de motoriek centraal. Dit maakt het meteen tot
een waardevolle aanvulling van hetgeen er al bestaat. Dit boek is als het ware verplichte literatuur voor ouders en
leerkrachten. Ook beroepskrachten die gevraagd worden naar adviezen om kinderen met motorische problemen te
begeleiden kunnen veel aan de tips en strategieën uit het praktische gedeelte hebben bij het adviseren.
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