Gabriel, met de diagnose DCD, heeft
problemen met zijn boeken
Inleiding
Ontwikkelingscoördinatiestoornis (DCD), ook bekend als dyspraxie, is een aandoening die de
lichamelijke coördinatie beïnvloedt. Het zorgt ervoor dat een kind minder goed presteert dan
verwacht wordt bij dagelijkse activiteiten voor zijn leeftijd, en zich onhandig lijkt te bewegen. Hoewel
tekenen van de aandoening al op jonge leeftijd aanwezig zijn, verschillen kinderen sterk in hun
ontwikkelingstempo. Dit betekent dat een definitieve diagnose van DCD meestal pas gesteld wordt als
een kind met de aandoening 5 jaar of ouder is.
Hoewel DCD geen invloed heeft op hoe intelligent een kind is, kan het wel zijn leren bemoeilijken en
kan het extra hulp nodig hebben om op school bij te blijven.
Het is ook bekend dat het de planning van bewegingen en de coördinatie beïnvloedt, doordat
hersenboodschappen niet nauwkeurig aan het lichaam worden doorgegeven. Vroege
ontwikkelingsmijlpalen als kruipen, lopen, zelf eten en aankleden kunnen vertraagd zijn bij jonge
kinderen met DCD. Ook tekenen, schrijven en prestaties bij sport blijven meestal achter bij wat voor
hun leeftijd verwacht wordt.
Het belangrijkste leerinstrument in scholen zijn boeken. Dit instrument is even gemakkelijk te
gebruiken voor niet-DCD'ers als voor mensen met DCD. Dit omdat een boek vasthouden, van bladzijde
veranderen, het openhouden een moeilijke taak is voor iemand die motorische problemen heeft.
Om specifieker te zijn en dit probleem te overwinnen, willen "Young Social Makers" onze fantasie op
de proef stellen om, na rekening gehouden te hebben met de kenmerken en behoeften van een kind
met DCD, een bladzijdehouder-clip te knutselen om het kind te helpen en te steunen bij het lezen.

De Uitdaging
Gabriel is 8 jaar oud en heeft DCD door geboorte. Hij gaat naar school in de 3e klas.
Door zijn toestand heeft hij moeite met bewegen en omgaan met voorwerpen, is onhandig en heeft
wat moeite met boeken en spullen op zijn tafel. Hij loopt altijd achter met huiswerk en met de hem
opgedragen taken. De onderwijzer weigerde hem fotokopieën te geven om zijn probleem met de
boeken, die hij niet goed vast kan houden en moeite heeft ze open te houden, te verhelpen.
Hij is echt bezorgd en boos omdat hij een heel slim kind is, maar door zijn toestand zijn kunnen niet
kan tonen.
Het is, zonder twijfel, een uitdaging voor een Social Maker om Gabriel te helpen met zijn problemen
met boeken en andere spullen op zijn tafel.
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