
 

Visie DCD-team 

Interdisciplinair 

Het DCD-team bestaat uit behandelaars van verschillende disciplines die deskundig zijn op het gebied 
van DCD en verwante en bijkomende problematiek. Er wordt interdisciplinair gewerkt, waarbij we 
ervan uit gaan dat de verschillende disciplines elkaar niet alleen aanvullen maar ook versterken in hun 
expertise rondom deze problematiek.  

Hulpvraag centraal 

Het DCD-team stelt de hulpvraag van ouders en kind centraal. We behandelen problemen die passen 
bij  de hulpvraag, vanuit het ontwikkelingsperspectief van het kind. We onderzoeken wat het kind 
nodig heeft om zich binnen zijn of haar mogelijkheden zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Tegelijk  
krijgen ouders ondersteuning om hun rol van ouder ten aanzien van de problematiek van het kind zo 
goed mogelijk te kunnen vervullen, om zo in staat te zijn de ontwikkeling van hun kind te kunnen 
stimuleren. 

Holistische benadering 

DCD komt vaak voor in combinatie met andere ontwikkelingsproblemen zoals ADHD, Dyslexie, ASS 
en leer- en gedragsproblemen. Omdat in de ontwikkeling van kinderen verschillende 
ontwikkelingsgebieden met elkaar verweven zijn, wordt er binnen het DCD team breder gekeken dan 
alleen naar de motorische ontwikkeling. Dit wordt een holistische benadering genoemd. Wij zijn van 
mening dat juist de kinderen met complexe ontwikkelingsproblemen gebaat zijn bij interdisciplinaire 
diagnostiek en behandeling. 

Bij kinderen die zich op bepaalde vlakken anders ontwikkelen is het niet altijd gemakkelijk om te 
onderscheiden welke klachten toe te kennen zijn aan specifieke problematiek en welke klachten 
passen binnen een normaal ontwikkelingsverloop van het kind. Het is dus van belang om samen met 
ouders te bekijken welke klachten behandeling vragen, wanneer er aanpassingen van de omgeving 
nodig zijn of wanneer er verwezen moet worden naar andere behandelaars.   

Kennisontwikkeling 

Het DCD team richt zich naast behandeling ook op kennisontwikkeling en kennisoverdracht rond 
DCD. We nemen deel aan wetenschappelijk onderzoek, houden ons actief op de hoogte van 
(internationale) lopende ontwikkelingen en zijn betrokken in de landelijke en regionale netwerken rond 
DCD. Tevens zijn we zijn betrokken bij de ontwikkeling van de landelijke richtlijn voor DCD en zijn 
regievoerders van het regionale DCD netwerk. 


