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Ook ergotherapie kan veel bijdragen aan het verbeteren van de conditie van kinderen met
motorische aandoeningen. Ergotherapeute Theone Kampstra, lid van de adviesgroep Kind &
Jeugd bij beroepsvereniging Ergotherapie Nederland: 'We werken echt vanuit de motivatie van
het kind. Het kind denkt zelf mee wat voor hem of haar het beste is.'
Theone Kampstra is van oorsprong bewegingswetenschapper. Toen ze in dejaren negentig onderzoek deed naar effectieve behandelingen voor

kinderen met DCD, ontstond haar liefde voor de
ergotherapie. Nu is ze zelf ergotherapeute en
behandelt ze kinderen met verschillende ontwikke-

is dat het zo praktisch is,

spasticiteit en ADHD. Het mooie aan ergotherapie
vindt Kampstra. "De

fysiotherapeut gaat aan de slag met bewegen
vanuit de vraag: wat moet het kind motorisch
kunnen? De ergotherapeut vraagt: 'Wat wil je

"Laatst heb ik een aanpassing gedaan in een gymles

doen? Waar loop je tegenaan?' Het kind gaat zélf
meedenken wat voor hem of haar het beste is. Als
een kind wilt touwtjespringen, dan ga je touwtjespringen. Als het dat op het schoolplein wilt doen,
dan ga je dat op het schoolplein doeni'
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met autisme hebben bijvoorbeeld moeite met
generaliseren. Dat betekent dat als ze iets in de
praktijkruimte leren, het nog niet wil zeggen dat ze

het ook kunnen toepassen in een andere omgeving.
kijken naar wat het kind nodig heeft om mee te
kunnen doen in een bepaalde omgeving. Een kind
dat zich in de klas niet kan concentreren, observeren we en dan bekijken we wat er nodig is zodat het
kind het wel kani'

lingsstoornissen en aandoeningen, zoals autisme,
DCD, slechthorendheid, slechtziendheid, lichte

'

'Juist dót maakt ergotherapie zo krachtig. Kinderen

\íaarom

is leren op de plek zelf belangrijk?
Waarom doe je dat niet in je eigen praktijk?
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Hoe gaat dat in de praktijk?
voor een jongetje van tien met ADHD. Dat jongetje
is heel impulsief en kan zichzelf moeilijk beheersen.
ln de les ging hij gewoon andere dingen doen.
ledere les kreeg hij een waarschuwing van de
docent. Als het te veel werd, moest hij zich bij de
directeur melden. Nou, daar zat-ie dus elke week.
We hebben toen samen met de leerkracht en het
jongetje gekeken naar een oplossing.

Door het gesprek heeft de gymleraar begrip

Heb je een voorbeeld van hoe een kind leert

gekregen voor de beperking. We hebben nagedacht over de vragen: 'Hoe moet hij het jongetje

via de CO-OP-methode?

laten weten hoe hij zich moet gedragen in de kring?
Welk gedrag wil de leerkracht zien en wat krijgt het
kind ervoor terug als hem dat lukt?' Samen met het
kind werd bedacht dat de leerkracht hem even op
de schouder kan tikken als hi.l te druk is tijdens de

instructiemomenten in de kring. Dan weet hU: 'Oh
ja, ik moet stil zijnl Op die manier kan de leerkracht
het impulsieve gedrag vóor zijn op een positieve
manier. Als het lukt, krijgt het kind een sticker. \íel
wilde het jongetje niet meteen naast de leerkracht
staan. Dus we hebben een wat kleiner en rustig kind

voorbeeld

met DCD, dat in
groep 3 zat en niet kon springen met twee benen.
Laat staan hinkelen op één been. Zij wilde leren
skeeleren. Met haar hebben we de CO-OP
toegepast. \íe zijn thuis en op straat met de
skeelers aan gaan oefenen. Toen heeft ze ervaren:
'Oké, als ik op de skeelers sta, wat moet ik dan
doen? Hoe moet ik mijn voeten plaatsen? \i7aar
moet ik mijn gewicht plaatsen? Hoe kom ik vooruit?
Wat werkt wel, wat werkt niet?' We stellen zelf ook
veel vragen waardoor het kind gaat beseffen wat
"Een

is een meisje

tussen hen ingezet, zodat de leraar hem wel

makkelijk kan blijven aanrakeni'

hoe leer je vanuit de ergotherapie een kind
specifi eke vaardigheden aan?
"Daar zijn twee bewezen behandelmethoden voor.
De NTT - Neuro Task Training - gaat uit van het
Ieren van deelvaardigheden. Dat begint eenvoudig
en wordt stapje voor stapje moeilijker. Denk aan
touwtjespringen. Dan leer je een kind eerst hoe je
met de polsen het touw moet draaien. Daarna komt
pas het springen. Cebruik je de CO-OP methode
- Cognitive Orientation of Occupational
Performance - dan vertel je een kind niet wat het
moet doen maar laat je hem of haar dat zelf
ontdekken.Je laat een kind voelen dat het niet lukt
en zet het aan om cognitiefna te denken wat er
nodig is om het toch voor elkaar te krijgen. Die
methode is gericht op het leervermogen en de
motivatie van het kind zelfl'
En

iÍ(fii§to GAAT zÉur
MEEDENKEN OVER
TAIAT HET BESTE IS
wel en niet werkt. lk heb dit meisje uiteindelijk ook
leren springen, doordat ze op een gegeven
moment zelf doorhad dat ze dan op de voorkant
van haar voeten moest staan. En dan moest ze haar
knieën buigen. Op deze manier leren kinderen ook
hoe ze zichzelf nieuwe vaardigheden eigen moeten
makenl'

\iíordt er vaker een beroep opje gedaan nu de
nieuweJeugdhulpwet van kracht is en Passend
Onderwijs de realiteit?
"Jazekel veel meer. Landelijk gezien zie je dat we
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voortkomt?

bewegen. Dat maakt het werk leuker. \íij kunnen
ook behulpzaam zijn bij vragen als:'\i7at voor

"Vanuit deze wet zijn onder meer innovatie-subsidies beschikbaar. lk ben nu samen met een sport-

spelmateriaal kunnen we aanschaffen?'Of: 'Hoe
kunnen we het schoolplein inrichten zodat alle
kinderen daar met plezier op kunnen spelen?"'

adviseur en de CCZ aan het bekiiken of wij sport
kunnen aanbieden aan kinderen met beperkingen

Hebje daar een voorbeeld van?
"lk denk aan een kind met autisme dat veel problemen had met de bal op het schoolplein. Die ging
alle kanten op. Toen hebben we met school en de
ouders om de tafel gezeten en gekeken hoe we het
schoolplein zo kunnen inrichten dat de bal op

bepaalde plekken is en op andere plekken niet kan
komen. Ook hebben we bekeken welke activiteiten
deze jongen wel kan doen met zijn autisme en hoe
hij het overzicht kan hebben over het plein. Dat
hebben we weten te realiseren door het schoolplein anders in te richten. Er zijn belijningen
gekomen en duidelijke afspraken met alle kinderen
gemaakt over de plekken waar de bal wel en niet
mag komen. En over waar welk soort spelletjes
worden gedaan. Dit is een voorbeeld van een
project in het kader van Passend Onderwijsl'
Dus dan pas je voor één kind het hele school-

plein aan?
"Het grappige was dat later bleek dat heel veel
kinderen daar last van haddeni'
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Heb je ook een voorbeeld dat uit de jeugdwet

veel meer worden gevraagd op scholen, ook als het
gaat over de vraag hoeje kinderen meer kunt laten
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zoals autisme, DCD en ADHD. Zij kunnen immers

niet altijd terecht bij de gewone sportclubs. De
voorwaarde is dan dat er kleinere groepen komen
en dat sportdocenten speciale trainingen krijgen.
Het doel is uiteindelijk ook dat hierdoor de zorg
goedkoper wordtl'
Hoezo wordt de zorg goedkoper
wordt gesport?

als er meer

"sporten heeft effect op het fysieke welzijn, op het
emotionele wélbevinden en de leerprestaties van
een kind. Ook doen kinderen sociale vaardigheden
op. Dat is bewezen in onderzoek. Dus als een kind
iedere week twee keer sport, dan is het nog maar
de vraag ofhet dan nog naar een sociale vaardigheidstraining moet. Tijdens het sporten leert een

kind ook al heel veel. Dat wil niet zeggen dat
sporten 'zorg' is. Maar het kan wel zijn, dat als je het
in een klein groepje doet met een goede sporttrainer, een kind al aan zoveel individuele doelen
werkt, dat een duurdere interventie vanuit de
tweedelijns-CCZ niet meer nodig isl'

