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Websites rondom het thema DCD 

 

 

https://richtlijnendatabase.nl/gerelateerde_documenten/f/19274/

DCD%20richtlijn.pdf 

 

Nederlandse richtlijn voor diagnostiek en behandeling van kinderen, adolescenten en volwassenen 

met Developmental Coordination Disorder (DCD), 2019 

https://www.balansdigitaal.nl/kennis/wat-is-dcd/ 

 

 

Alles over DCD | Balans Digitaal 

 

Balans is een oudervereniging voor ouders met kinderen met verschillende diagnoses (ADHD, ADD, 

ODD, dyslexie etc  en ook DCD) 

Op deze site staan ook veel artikelen over DCD die in het tijdschrift Balans zijn verschenen.  

https://kennisgroepspeciaal.nl/kenniskaarten/dcd-2/ 

 

Beknopte samenvatting (uit 2018) 

https://www.canchild.ca/en/diagnoses/developmental-

coordination-disorder  

 

https://canchild.ca/en/resources/112-children-with-dcd-at-home-

at-school-and-in-the-community-booklet 

 

https://canchild.ca/en/diagnoses/developmental-coordination-

disorder/management 

 

Veel praktische informatie in folder-achtige opzet.  

Engelstalig. Voor (gym)leerkrachten, ouders, sportbegeleiders etc. Voor verschillende leeftijden 

 

Developmental Coordination Disorder | HOME 

(elearningcanchild.ca) 

 

Duidelijke engelstalige Online Workshop over DCD.  

Met filmpjes van kinderen en ook praktische informatie 

http://www.dyspraxis.be/?page_id=9 

 

0-6 jaar: zorgkader-kleuter-nov-2-blz-op-a5-compressed.pdf 

(dyspraxis.be) 

6-12 jaar: 1 (dyspraxis.be) 

12-18 jaar: Het-zorgkader-voor-12-18-jarigen-V-13102018.pdf 

(dyspraxis.be) 

 

Tips, aanpassingen lesstof. Tevens veel tips rondom leer- , automatiserings- en handelingsproblemen. 

 

Voor basisschool leerkrachten. N.b. de visie/werkwijze in België verschilt soms met de Nederlandse.  

Dyspraxis.be is de Belgische oudervereniging voor kinderen met DCD. 

http://dyspraxievolwassenen.wordpress.com/ 

 

Volwassen en DCD 

https://www.facebook.com/groups/311645858907493/ Facebook pagina voor ouders met kinderen met DCD 

https://richtlijnendatabase.nl/gerelateerde_documenten/f/19274/DCD%20richtlijn.pdf
https://richtlijnendatabase.nl/gerelateerde_documenten/f/19274/DCD%20richtlijn.pdf
https://www.balansdigitaal.nl/kennis/wat-is-dcd/
https://balansdigitaal.nl/stoornis/dcd/?post-type=magazine
https://kennisgroepspeciaal.nl/kenniskaarten/dcd-2/
http://iprova/iprova/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=b43911bc-57c4-4e52-8ed9-ab0472c5e41e
http://iprova/iprova/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=b43911bc-57c4-4e52-8ed9-ab0472c5e41e
http://iprova/iprova/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=6a9049ef-9425-429c-9b39-9a959de1d79a
http://iprova/iprova/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=6a9049ef-9425-429c-9b39-9a959de1d79a
https://canchild.ca/en/diagnoses/developmental-coordination-disorder/management
https://canchild.ca/en/diagnoses/developmental-coordination-disorder/management
http://elearningcanchild.ca/dcd_workshop/index.html
http://elearningcanchild.ca/dcd_workshop/index.html
http://iprova/iprova/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=6cd59049-d00a-4088-aa5f-2eeafc7833f9
http://dyspraxis.be/wp-content/uploads/2019/01/zorgkader-kleuter-nov-2-blz-op-a5-compressed.pdf
http://dyspraxis.be/wp-content/uploads/2019/01/zorgkader-kleuter-nov-2-blz-op-a5-compressed.pdf
http://dyspraxis.be/wp-content/uploads/2019/01/zorgkader-6-tot-12-met-folder-v-28-sept-2017-compressed.pdf
http://dyspraxis.be/wp-content/uploads/2019/01/Het-zorgkader-voor-12-18-jarigen-V-13102018.pdf
http://dyspraxis.be/wp-content/uploads/2019/01/Het-zorgkader-voor-12-18-jarigen-V-13102018.pdf
http://iprova/iprova/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=f082f7e0-882b-4e25-b2bf-17751c6aa1d0


December 2020 auteur: W. van de Kerk, kinderfysiotherapeut, De Hoogstraat, Revalidatie 

 

Boeken rondom het thema DCD: 

Titel Schrijver Inhoud ISBN 

DCD-hulpgids voor leerkrachten Eelke van 

Haeften 

Boek voor leerkrachten . achtergrond en adviezen bij de motorische 

coördinatie stoornis  

9789077671276 

De DCD survivalgids Paul Calmeyn Uitleg over DCD voor 8-14 jarigen 9789059326934 

DCD, snap dat dan! Makke 

Vollenhoven, 

E. Slootman 

(ver)werkboek voor kinderen tot 12 jaar Helaas niet meer leverbaar (bibliotheek?)  

Mijn kind heeft DCD Griet de 

Witte, 

Paul Calmeyn 

Gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners 9789020971781 

Mijn kind is onhandig Wendy 

Peerlings 

Omgaan met visuomotorische problemen 9020957252 

The adolescent with developmental 

co-ordination disorder 

Amanda Kirby Engelstalig, niet makkelijk om te lezen 1-84310-178-5 

 

Over Gymnastiek: 

 

Basislessen bewegingsonderwijs Deel 

3 

Willeke 

Alkema, 

Mieke 

Steenbruggen, 

Dook Vlugt 

Ideeën t.a.v.  aanpassingen voor het bewegingsonderwijs zodat kinderen met 

beperkingen mee kunnen doen op hun eigen nivo.  

90-352-2274-1 

Krukken geen bezwaar (Basisboek en 

spelboek) 

https://www.luktut.com/home 

Michiel Krop, 

Robin 

Groeneveld 

Ideeën t.a.v.  aanpassingen voor het bewegingsonderwijs zodat kinderen met 

beperkingen mee kunnen doen op hun eigen nivo. 

EAN: 9789080531611 

 

https://www.luktut.com/home
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Over Prikkelverwerking:  

Omdat bij sommige kinderen met DCD de prikkelbehoefte en/of overgevoeligheid een rol kan spelen in het leren (van bewegingen)  : een paar boeken….. 
 

a) Uit de pas  

b) Met  plezier uit de pas 

Carol Stock 

Kranowitz 

a) Omgaan met integratie van sensorische prikkels bij kinderen.  

b) Activiteiten voor kinderen met bijzondere  sensorische informatieverwerking 

a) 9789057122071 

b) 978-90-5712-2460 

Leven met sensaties Winnie Dunn  Basisinformatie voor iedereen: hoe reageren wij (en dus ook je kind) in het 

dagelijks leven op sensorische ervaringen. 

(verhelderend) 

ISBN 9789026522598 

Wiebelen en friemelen  

Verschillende delen: voor thuis, op 

school en leerboek 

Monique 

Thoonsen 

Thuis: Uitleg hoe zintuiglijke prikkelverwerking verloopt. Niet alleen bij je kind, 

maar ook bij jou en andere gezinsleden. 

School: Uitleg en didactische tips voor school 

Kind (7-13 jr): (+ handleiding  voor professional): Het kind leert hoe zijn 

prikkelverwerking  werkt voor hem/haar. 

 ISBN 9789492525109 

EAN: 9789492525567 

 

EAN: 9789492525611 

 

Overprikkeld Carolyn Dalgliesh praktisch boek met  tips en trucs om de wereld van een prikkelgevoelig kind te 

structureren 

EAN: 9789079729869 

 

 

 

Over plannen: 

Omdat bij sommige kinderen met DCD moeite met plannen een rol kan spelen in het leren (van bewegingen)  : een paar boeken…..  
(voor meer informatie kun je ook terecht bij je/een orthopedagoog) 

 

 

 

Slim maar Peg Dawson, 

Richard Guare 

Praktische adviezen en tips voor kinderen met zwakke executieve 

functies.  
ISBN10   9079729108  

ISBN13   9789079729104  

   

 

Kids Skills Ben Furman  Speels vaardigheden ontwikkelen bij kinderen EAN: 9789024417452 

 

http://www.bol.com/nl/c/boeken/peg-dawson/1202104/index.html
http://www.bol.com/nl/c/boeken/richard-guare/1902038/index.html
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Voor de kinderen met DCD: 

 

 

https://www.balansdigitaal.nl/wp-

content/uploads/2017/04/dcd_spreekbeurtboekje.pdf 

 

Spreekbeurt info  

De DCD survivalgids Paul Calmeyn Uitleg over dcd voor 8-14 jarigen  

9789059326934 

 

DCD, snap dat dan! 

 

Makke Vollenhoven, E. 

Slootman 

 

(Ver)werkboek voor kinderen tot 12 jaar 

 

Tweedehands, wordt niet meer 

gedrukt 

 

 

De onzichtbare 

plaaggeest 

 

Rien Broere 

Midas is acht jaar. Hij is erg onhandig. Zich aankleden gaat moeizaam. Bij 

schoonschrift wiebelen zijn letters alle kanten op. Als hij iets wil pakken, gooit 

hij steevast iets anders op de grond. Net alsof er een onzichtbare plaaggeest 

naast hem zit……….. 

Leesboek van kinderen van 7-9 jaar.  

 

ISBN10 : 9058386996 

ISBN13; 9789058386991 

In de glorie fant! 

 

Mieke Dobbels Gloria het olifantje is nogal onhandig. Ze voelt zich erg schuldig als ze bloemen 

vertrapt en er een winkelruit barst door haar toedoen. Prentenboek met 

fantasierijke kleurenillustraties over dyspraxie. Voor o.a. DCD-kinderen, 

kinderen die moeite hebben met hun motoriek vanaf ca.6 t/m 8 jaar. 

 ISBN 9789401463256  

 

Miko gaat vooruit Ciel Brackenier, Diane Van De 

Steene 

Miko het rendier is anders dan andere dieren. Dankzij een speciale juf leert hij 

beter te bewegen en plannetjes en taken uit te voeren. Vanaf 7 tot 12 jaar. 

ISBN: 9789058730893 

 


