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Neurospeciale kinderen 
begrijpen en begeleiden. 
Prikkelverwerking,  
lichaamsgevoel, dyspraxie 
en executieve functies bij 
ASS, AD(H)D, DCD. 
Anneke Groot

Kinderen met ASS, AD(H)D, DCD 

(Development Coordination Disorder, 

coördinatie- ontwikkelingsstoornis), 

(licht) verstandelijk beperkten, TOS 

(taalontwikkelingsstoornis) en dyslexie 

vallen onder de noemer ‘neurospeciale 

kinderen’. Deze kinderen leren en 

reageren anders, omdat hun hersenen 

zich anders ontwikkelen. Ze aanspreken 

op hun gedrag werkt veelal niet. 

Neurospeciale kinderen hebben een 

opvallende overeenkomst, ze hebben 

moeite om zichzelf te ervaren door hun 

prikkelverwerking. Dat heeft invloed op 

hun eigen lichaamsbesef, motorische 

coördinatie (dyspraxie) en executieve 

functies en gevolgen voor hun sociale, 

emotionele, communicatieve en 

cognitieve ontwikkeling. 

Prikkelverwerking bij neurospeciale 

kinderen gaat anders omdat hun brein 

de prikkels niet goed kan filteren. 

Alle prikkels komen tegelijkertijd 

binnen (een tikkende klok, het licht 

in het klaslokaal, kleding op de huid), 

waardoor het kind zich niet goed kan 

concentreren op wat de juf zegt. Om al 

deze prikkels te kunnen verwerken moet 

het kind de prikkels zelf reguleren. Dit 

kan zich uiten op allerlei verschillende 

manieren, bijvoorbeeld door te flapperen 

met de handen, op en neer springen, 

zich afzonderen of door zichzelf pijn te 

doen. Deze uitingen zien we meestal bij 

overprikkeling. Er zijn ook kinderen die 

te weinig prikkels ervaren. Zij kunnen 

letterlijk stilstaan; het lijkt alsof ze 

dan niets meer willen en worden vaak 

bestempeld als ‘moe’. In feite hebben 

deze kinderen een prikkel van buitenaf 

nodig. Dit kan een volwassene zijn 

die het kind een bepaalde stimulans 

geeft, in de vorm van een stevige 

knuffel of een stevige aanraking op de 

arm of het been. Elk kind is anders en 

heeft behoefte aan een unieke aanpak 

waardoor het nodig is te blijven zoeken 

naar de juiste benadering. Dit boek geeft 

nieuwe inzichten in hoe het gedrag van 

deze kinderen een weerspiegeling is van 

onderliggende problemen en er worden 

verschillende voorbeelden, tips en tricks 

aangereikt over hoe je het kind kunt 

helpen om de prikkels te verwerken.

Anneke Groot neemt je stap voor 

stap mee en geeft meer inzicht in 

prikkelverwerking, je eigen attitude, 

dyspraxie en executieve functies en 

biedt mogelijkheden om neurospeciale 

kinderen te begeleiden in zorg, 

onderwijs en opvoeding. Hoewel dit 

boek gericht is op kinderen, is het 

ook van toepassing op volwassenen. 

Anneke Groot beschrijft het boek niet 

vanuit een medisch model maar vanuit 

een sociaal model, want zij is ervan 

overtuigd dat bijvoorbeeld kinderen 

met autisme niet beter moeten worden 

maar dat de mensen om hen heen ze 

beter moeten leren begrijpen. In dit 

boek staan duidelijke en overzichtelijke 

observatielijsten en er worden 

voorbeelden vanuit de praktijk gegeven. 

Aan het eind van het boek staat een lijst 

met boeken en websites om meer te 

weten te komen over de verschillende 

onderwerpen.

Dit boek is interessant voor iedereen die 

met deze doelgroep werkt, zoals jeugd- 

en gezinsprofessionals, (ortho)pedago-

gen, (gz-)psychologen, fysiotherapeuten, 

vaktherapeuten (met name psychomo-

torisch therapeuten), logopedisten, re-

validatieteams, sensorische informa-

tieverwerkingstherapeuten, interne 

begeleiders en leerkrachten (speciaal) 

onderwijs en begeleiders verstandelijk 

gehandicaptenzorg. Daarnaast is het ook 

voor ouders en ervaringsdeskundigen 

een uiterst leerzaam boek!
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De taartenwedstrijd. 
Judith Krasznai en Pauline Meijer

“Er waren eens een koe, een kikker en 

een haas. Als ze speelden was er altijd 

eentje de baas.”

Moeder Haas vindt het niet zo fijn dat 

er altijd eentje de baas moet zijn. Daar-

om organiseert ze een taartenwedstrijd 

voor de drie vrienden, om op een speel-

se manier het unieke van elk dier, in het 

gelijkwaardig samenzijn met elkaar, en 

toch verschillend te mogen zijn zonder 

ruzie, te laten ervaren. Ofwel, zoals de 

auteur aangeeft, de harten van de dieren 

te raken. 
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De taartenwedstrijd is een vrolijk en 

herkenbaar verhalenprentenboek op 

rijm geschreven door Judith Krasznai. 

Het is erg prettig om door het boek te 

bladeren en telkens verrast te worden 

door de kleurrijke illustraties. Het is in 

die zin een prachtig voorleesboek en 

kijkboek voor kleine kinderen en vol-

wassenen. Inspirerend voor (vak)thera-

peuten en ook voor de ouders die via dit 

verhaal, kinderen willen laten zien dat 

je op een leuke manier met elkaar kan 

samenspelen. 
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Psychomotor interventions 
for mental health. 
Children & Adolescents. 
A movement-and body- 
oriented developmental 
approach. 
Claudia Emck, Jan de Lange, 
Thomas Scheewe, Jooske van 
Busschbach en Tine van Damme  

Toonaangevende onderzoekers en 

psychomotorisch therapeuten uit het 

werkveld hebben een bijdrage geleverd 

aan dit tweede handboek om ‘state-of-

the-art’ psychomotorische interventies 

te beschrijven. In navolging van het 

eerste boek gericht op volwassenen, 

ligt de focus in dit tweede boek op 

psychomotorische interventies bij 

kinderen, adolescenten en personen met 

een verstandelijke beperking. 

In het eerste hoofdstuk staat de rol 

van de psychomotorisch therapeut 

centraal en worden belangrijke 

concepten met betrekking tot 

psychomotorische interventies 

gericht op ontwikkelingsstoornissen 

beschreven. De achtergrond en 

geschiedenis over deze specifieke 

wijze van psychomotorische therapie 

is beschreven vanuit theorieën over 

de (vroeg)motorische en de (neuro)

psychologische ontwikkeling, maar 

ook vanuit de meest recente inzichten 

over embodiment (‘belichaming’). 

Het stuk eindigt met een overzicht 

van meetinstrumenten die gebruikt 

kunnen worden voor psychomotorisch 

onderzoek, of ter evaluatie van de 

psychomotorische behandeling. 

Daaropvolgend worden 

psychomotorische interventies voor 

verschillende doelgroepen beschreven. 

Vier hoofdstukken worden gewijd 

aan psychomotorische interventies 

die toegepast kunnen worden bij 

personen met stoornissen in het 

autistisch spectrum (ASS), attention 

deficit hyperactivity disorder (ADHD), 

developmental coördination disorder 

(DCD) en een verstandelijke beperking. 

Oftewel personen met neurobiologische 

ontwikkelingsstoornissen. 

Psychomotorische interventies bij 

hechtingsstoornissen, eetstoornissen, 

angststoornissen, (ontwikkelings)trauma 

en een hoge gevoeligheid voor psychose 

komen in de overige vijf hoofdstukken 

aan bod. Het boek eindigt met de focus 

op psychomotorische familietherapie. 

In ieder hoofdstuk worden de meest 

recente onderzoeken op het gebied 

van bewegings- en lichaamsgerichte 

interventies gepresenteerd. Dit wordt 

aangevuld met het beschrijven van 

de praktische uitvoering van de 

interventies. 

Het boek is zeer geschikt voor zowel 

studenten, als psychomotorisch 

therapeuten die al in het werkveld actief 

zijn. Tevens kan het boek interessant 

zijn voor andere beroepsprofessionals 

die met de beschreven doelgroepen 

werken.

Het boek is voortgekomen uit de wens 

om state-of-the-art psychomotorische 

interventies op papier te zetten zoals 

deze tot nu toe ontwikkeld zijn in 

Nederland en Vlaanderen. Het resultaat 

mag er meer dan zijn. Om het boek, 

net als zijn voorganger in het Engels 

uit te brengen is een grote plus. Het 

laat zien dat er over landsgrenzen 

heen wordt geschreven en gedacht. De 

hoop op internationale (h)erkenning 

voor deze wijze van psychomotorische 

therapie wordt in de inleiding dan ook 

aangekaart.

Elke psychomotorische interventie die 

in het boek aan de orde komt heeft 

een casusbeschrijving als een soort 

rode draad. Deze keuze maakt dat de 

integratie van theoretische, empirische 

en praktijkgerichte kennis niet enkel 

letters op papier blijven, maar de lezer 

ook een kijkje krijgt in hoe dit er in de 

praktijk uit kan zien. 

De hoofdstukken hanteren een logische 

opbouw, waardoor je als lezer het 

gevoel krijgt aan de hand meegenomen 

te worden langs de belangrijkste 

concepten. Deze concepten worden 

grondig, maar niet te grondig uitgewerkt. 

De relatief korte paragrafen, het gebruik 

van duidelijke kopjes, figuren en 

tabellen maken het een overzichtelijk 

en goed te volgen verhaal. Daarbij wordt 

het geen enkel moment saai, omdat er in 

het boek enkel lijkt te staan wat er echt 

toe doet. De forse literatuurlijst na ieder 

hoofdstuk laat vervolgens zien hoe sterk 

het theoretische fundament is neergezet. 


