Observatie van licht
motorische problemen

Informatie voor ouders/verzorgers
In overleg met uw kinderrevalidatiearts is uw kind aangemeld voor observatie op de afdeling
revalidatie van Noordwest ziekenhuisgroep (NWZ), locatie Alkmaar. Deze observatie is erop
gericht om de oorzaak van de licht motorische problemen van uw kind te achterhalen. In deze
folder vindt u hier meer uitleg over.

Licht motorische problemen zonder duidelijke oorzaak
Uw kind heeft moeite met de coördinatie van bewegingen en het aanleren van vaardigheden
zoals rennen, fietsen, knippen, veters strikken, enzovoort. Dit is zo ernstig dat uw kind er in het
dagelijks leven last van heeft. Onder andere bij het spelen, sporten en op school. Het is niet
duidelijk waardoor uw kind deze problemen heeft. Om dit verder te onderzoeken, observeert een
gespecialiseerd kinderrevalidatie-team uw kind gedurende 4 tot 6 weken.

Gespecialiseerd kinderrevalidatie-team
Het team bestaat uit een:
• revalidatiearts
• kinderpsycholoog
• ergotherapeut
• fysiotherapeut
• zo nodig een logopedist en/of maatschappelijk werker
Behalve door te observeren, probeert het team ook met behulp van testen de oorzaak van de licht
motorische problemen van uw kind te achterhalen. Verder krijgen u en andere betrokkenen (de
leerkracht bijvoorbeeld) adviezen over de beste aanpak en begeleiding van uw kind. Ook overlegt
het team met u over eventuele behandeling.

De observatieperiode
• Samen met uw kind heeft u eerst een intake bij de kinderpsycholoog. Deze gaat na of
psychologisch onderzoek nodig is voor meer inzicht in de verstandelijke vermogens en het
ruimtelijk inzicht van uw kind
• De ergotherapeut en fysiotherapeut observeren hoe uw kind beweegt. Verder testen zij de fijne

• Als er behoefte is aan ondersteuning op school of thuis, wordt zo nodig een maatschappelijk
werker ingeschakeld
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• Als uw kind ook taal- en spraakproblemen heeft, wordt uw kind ook geobserveerd door een
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en grove motoriek van uw kind. Hiervoor doet uw kind een schrijftest en vaardigheidstesten.

pagina 1 van 2

Bespreking
Na de observatieperiode bespreekt het team de uitkomsten. Het stelt zo mogelijk een diagnose en
stelt een behandeling voor. Uw revalidatiearts en kinderpsycholoog bespreken deze vervolgens
met u.

Behandeling
Als behandeling van uw kind nodig en mogelijk is, gebeurt dit op de afdeling revalidatie van NWZ,
of bij een therapeut bij u in de buurt.

Uw vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de afdeling revalidatie. Dat kan op werkdagen
van 8:30 tot 16:30 uur via telefoonnummer 072 - 548 3286.
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