
 

Samenvatting en discussie

De bewegingstherapie tracht, door de psychisch zieke mens aan te spre-
ken in zijn belevingen, verbetering tot stand te brengen in de psychische 

toestand van de zieke.  
Wil men zich psychisch op een adequate wijze in de maatschappij hand-

haven, dan zal men zich tot op zekere hoogte in ruimte en tijd moeten 
kunnen bewegen; men dient dan tevens present te zijn, gevaren aan te 

durven, zich in meer of mindere mate te presenteren, er te zijn….
(Salomé-Finkelstein, 1967)
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Inleiding
Kinderen met psychiatrische stoornissen vertonen dikwijls bijzonderheden 
in hun bewegingsgedrag, zowel in handelingsmotoriek als uitdrukkingsmo-
toriek (Buytendijk, 1948, 1963). Zo worden kinderen met stoornissen in het 
autistisch spectrum vaak als ’onhandig’ getypeerd, dat wil zeggen dat hun 
handelingsmotoriek minder doeltreffend en adequaat is. Kinderen met angst-
stoornissen vallen vaak op door hun uitdrukkingsmotoriek, waarbij de non-
verbale expressie geremd is. Hoewel bewegingskenmerken in de klinische 
praktijk van de kinderpsychiatrie wel geobserveerd - en dikwijls ook geduid – 
worden, ontbreekt het aan voldoende systematisch onderzoek en diagnostiek 
op dit gebied (Gillberg, 2010). Bewegingsonderzoek en -diagnostiek zijn echter 
van groot belang gezien de recente wetenschappelijke ontwikkelingen die het 
gebruik van bewegingsinterventies in de kinderpsychiatrie ondersteunen (zie 
bijvoorbeeld Bart et al., 2009; Bornman, Mittelman en Beer, 2007; Dawson en 
Watling, 2000; Halperin en Healy, 2010; Larun, Nordheim, Ekeland, Hagen en 
Heian, 2006; Lochbaum en Crews, 2006). 
Bewegingsinterventies worden in de kinderpsychiatrische praktijk in Neder-
land doorgaans aangeboden onder de noemer ‘psychomotorische therapie’, 
terwijl in Engeland en de Verenigde Staten dance movement (psycho)therapy 
meer ingeburgerd is. In het kader van evidence-based treatments is het be-
langrijk dat de klinische praktijk gebaseerd wordt op wetenschappelijke kennis 
over het bewegingsgedrag van kinderen met psychiatrische stoornissen. 

Bewegingsgedrag is een ruim begrip, dat inperking vraagt in het kader van 
een wetenschappelijke studie. In dit proefschrift worden de grofmotorische 
vaardigheden nader onder de loep genomen. Grofmotorische vaardigheden 
betreffen basale motorische vaardigheden - zoals lopen, springen, werpen – 
waarbij grote spiergroepen gebruikt worden. Deze onderscheiden zich van 
fijnmotorische vaardigheden - zoals schrijven en veters strikken - en worden 
ingedeeld in twee subdomeinen. Ten eerste het domein locomotie, ook wel 
verplaatsingsvaardigheden genoemd, waaronder rennen, springen, huppelen 
en andere manieren van voortbewegen vallen. Ten tweede het domein object-
controle, ofwel het hanteren van objecten, zoals het gooien,  vangen en schie-
ten van ballen, of het slaan met een knuppel of slaghout (Ulrich, 2000). Deze 
vaardigheden zijn essentieel om te kunnen deelnemen aan sport en spel en 
zijn van invloed op de (psycho)sociale ontwikkeling, de competentiebeleving 
en het zelfbeeld, alsmede op de fysieke fitheid van kinderen. Daarom zijn ook 
deze aspecten in relatie tot de grofmotorische vaardigheid onderzocht. 
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Het doel van de studies in dit proefschrift betrof het verhelderen van de rela-
tie tussen kinderpsychiatrische problematiek en grofmotorisch functioneren. 
Daarbij werd gebruik gemaakt van een combinatie van literatuuronderzoek 
en empirisch onderzoek. Het literatuuronderzoek betrof studies over grof-
motorische vaardigheid en motorische competentiebeleving van kinderen 
met psychiatrische stoornissen. Vervolgens werd in een empirische studie 
het grofmotorisch functioneren van kinderen met psychiatrische stoornissen 
onderzocht. In het verlengde daarvan werd een quasi-experimentele studie 
naar balans – c.q. houdingsregulatie - uitgevoerd. Voorts werd onderzocht 
in hoeverre kinderen met grofmotorische problemen ook specifieke psychi-
atrische symptomen en stoornissen vertonen. Ten slotte werd een nieuw 
diagnostisch instrument ontwikkeld voor psychomotorische diagnostiek en 
indicatiestelling. 

Samenvatting van de hoofdstukken
In hoofdstuk 1 werd een algemene introductie in de thematiek gegeven. Be-
wegingsgedrag is een onderwerp dat relatief weinig aandacht heeft gekre-
gen in de algemene psychologie en psychiatrie, maar hier lijkt enige veran-
dering in te komen. Zo wordt in toenemende mate onderkend dat mensen 
door middel van bewegen met hun omgeving interageren en dat zij zichzelf 
en hun omgeving dus ook bewegend leren kennen (Rosenbaum, 2005). Deze 
gedachte is overigens in de ontwikkelingspsychologie al langer gemeengoed. 
Het feit dat jonge kinderen bewegend de wereld exploreren en zichzelf en 
hun vaardigheden in interactie met de omgeving ontwikkelen werd al door 
Darwin (1877) gedocumenteerd, en later door o.a. Piaget (1952), Bernstein 
(1967), Gibson (1988) en Thelen (2000) uitgewerkt.
In de kinderpsychiatrische literatuur is al geruime tijd aandacht voor klinisch 
relevante bewegingskenmerken, in eerste instantie vooral met betrekking 
tot het syndroom van Asperger (Wing, 1981). Momenteel brengt ook het 
dominante neurobiologisch perspectief met zich mee dat het motorisch 
functioneren meer aandacht krijgt. Daarbij staat de gedachte centraal dat 
juist bewegingservaring als specifieke input het brein - en daarmee het ont-
wikkelingstraject - van kinderen kan beïnvloeden (Dencla, 2003; Halperin en 
Healy, 2010). 
Het idee dat beweging en lichaamservaring benut kunnen worden voor het 
gunstig beïnvloeden van psychische en psychiatrische problematiek vormt 
de basis van de psychomotorische therapie, waarbij bewegingsobservatie al 
sinds lange tijd een belangrijke rol speelt.  
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De relatie tussen psychiatrische stoornissen en bewegingskenmerken bij kin-
deren werd in hoofdstuk 2 nader toegelicht op basis van een systematische 
literatuurstudie. Psychiatrische stoornissen werden daartoe onderverdeeld 
in drie hoofdgroepen, die ook in de andere studies in dit proefschrift terug-
komen, te weten: 1. Emotionele stoornissen (angst en depressie; internalise-
rende problematiek), 2. Gedragsstoornissen (aandachtstekort, hyperactivi-
teit en oppositioneel gedrag; externaliserende problematiek), en 3. Pervasie-
ve ontwikkelingsstoornissen (PDD; autisme spectrumstoornissen). Van deze 
drie groepen werden de meest opvallende klinische bewegingskenmerken 
beschreven. Uit de geanalyseerde studies kwam naar voren dat kinderen uit 
alle groepen grosso modo over minder goed ontwikkelde motorische vaar-
digheden beschikken dan hun leeftijdgenootjes. Dit ondersteunt het idee dat 
zwakke motorische vaardigheden een indicator kunnen zijn voor een brede 
range van psychiatrische stoornissen (Erlenmeyer-Kimling et al., 2000; Ras-
mussen en Gillberg, 2000; Vance et al., 2006). 
Twee specifieke motorische vaardigheden die van belang lijken voor kinder-
psychiatrische diagnostiek konden worden geïdentificeerd: balans en balvaar-
digheid. Problemen met het uitvoeren van balanceertaken bleken specifiek 
voor te komen bij kinderen met angststoornissen, terwijl zwakke balvaardig-
heid indicatief leek voor kinderen van het onoplettende subtype van Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). 
Kinderen met PDD bleken op alle onderdelen over de zwakste grofmotori-
sche vaardigheden te beschikken. Ook bleek uit de literatuur dat kinderen 
met psychiatrische stoornissen zichzelf niet competent voelden ten aan-
zien van hun motorische vaardigheden, met uitzondering van kinderen met 
ADHD die ertoe neigen hun vaardigheden te overschatten.
Deze zwakke motorische vaardigheden en inadequate motorische compe-
tentiebeleving bemoeilijken het deelnemen aan spel en bewegingsactivi-
teiten met leeftijdgenoten moeilijk is, wat een risico voor een inactieve 
leefstijl vormt en zowel de fysieke als psychosociale ontwikkeling kan be-
lemmeren. 

De resultaten van de empirische studie in hoofdstuk 3 bevestigden de hypo-
these dat kinderen met psychiatrische stoornissen over zwakke grofmotori-
sche vaardigheden beschikken. Daarbij bleek dat de kwaliteit van de bewe-
gingsuitvoering minder goed was dan die van hun leeftijdgenootjes. Tevens 
werd gevonden dat de fysieke fitheid bij deze kinderen laag was, zowel neu-
romotorisch (kracht, snelheid, flexibiliteit) als wat betreft aerobe fitheid c.q. 

Emck.indd   136 18-03-11   10:16



 | 

137

|  Sam
envatting en discussie

duurvermogen. Naast dit algemene beeld, werden ook specifieke kenmer-
ken voor de drie subgroepen gevonden. 
BB Kinderen met emotionele stoornissen presteerden minder zwak op grof-

motorische vaardigheidstaken dan kinderen van de andere twee sub-
groepen (gedrags- en pervasieve ontwikkelingsstoornissen), maar hun 
fysieke fitheid was even laag. Bovendien werd geen samenhang gevon-
den tussen de subdomeinen locomotie en objectcontrole. Kinderen met 
emotionele stoornissen kunnen dus diverse motorische vaardigheids-
profielen vertonen. Dit onderstreept het belang van individueel bewe-
gingsonderzoek bij deze subgroep teneinde passende interventies te 
kunnen aanbieden.

BB Kinderen met gedragsstoornissen presteerden zwakker op grofmoto-
rische vaardigheidstaken dan kinderen met emotionele stoornissen. 
Tegen de verwachting in was locomotie – en niet objectcontrole – het 
zwakst ontwikkeld. Daarnaast was zowel de neuromotorische als de ae-
robe fitheid bij deze kinderen erg laag. 

BB Kinderen met pervasieve ontwikkelingsstoornissen hadden niet alleen 
de zwakst ontwikkelde vaardigheden op het gebied van zowel locomo-
tie als objectcontrole, maar ook correleerden deze domeinen significant 
sterker met elkaar dan in de normgroep en in de andere twee subgroepen. 
De sterke relaties die (alleen) gevonden werden in de PDD groep kunnen 
opgevat worden als steun voor de connectiviteitshypothese voor autisme, 
die hieronder besproken zal worden. Ook vertoonde de PDD groep een 
lage fysieke fitheid en bleek de  neuromotorische fitheid sterk samen te 
hangen met grofmotorische vaardigheid.

Hoofdstuk 4 betreft een experiment waarin de vraag of de grofmotori-
sche vaardigheidsproblemen mogelijk gerelateerd zijn aan balansproble-
men, c.q. zwakke houdingsregulatie, centraal staat. Geïnspireerd door de 
studie van Erez, Gordon, Sever, Sadeh en Mintz (2004), selecteerden we 
een subgroep van 11 kinderen met een hoog angstniveau uit de onder-
zoeksgroep van hoofdstuk 3 en een controlegroep van 13 kinderen zon-
der psychiatrische problemen met een angstniveau in de normale range, 
die balanceertaken moesten uitvoeren. Zoals verwacht, vonden we bij de 
kinderen met een hoog angstniveau een minder stabiele en minder ge-
automatiseerde balanshandhaving. Wanneer de balanceertaak moeilij-
ker gemaakt werd door de ondergrond instabiel te maken en de ogen te 
laten sluiten, waren de verschillen tussen de groepen nog duidelijker.  
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Deze bevindingen bieden een mogelijke verklaring voor de in hoofdstuk 3 
gerapporteerde problemen met de grofmotorische vaardigheid bij kinde-
ren met emotionele stoornissen. Deze kinderen presteerden zwakker bij 
objectcontrolevaardigheden dan bij locomotievaardigheden. Omdat bij ob-
jectcontrolevaardigheden niet alleen de balans gehandhaafd moet blijven, 
maar tevens een object (bal) op voorgeschreven wijze gehanteerd moet 
worden (werpen, schieten, rollen, vangen), vergen deze vaardigheden meer 
aandacht dan locomotievaardigheden. Omdat de balanshandhaving bij deze 
kinderen minder is geautomatiseerd, ligt het voor de hand dat objectcontro-
levaardigheden voor hen meer problemen zullen opleveren. 

In hoofstuk 5 staat de vraag centraal in hoeverre kinderen die primair pro-
blemen vertonen in de grofmotorische vaardigheden ook specifieke psychi-
atrische symptomen en stoornissen vertonen. Daartoe werd een groep kin-
deren die deelnamen aan ClubExtra – een interventie voor kinderen met een 
bewegingsachterstand – onderzocht. Het bleek dat veel van deze kinderen 
symptomen van emotionele, gedrags-, en pervasieve ontwikkelingsstoornis-
sen vertoonden, en dat 65% van de groep voldeed aan de criteria voor mini-
maal één psychiatrische stoornis. Ook voelden de kinderen zich incompetent 
in het motorische en het sociale domein. Naar verwachting – en in overeen-
stemming met de bevindingen in hoofdstuk 3 en 4 – werd een groot aantal 
angststoornissen bij deze groep gevonden. Daarnaast voldeed een kwart van 
de kinderen ook aan de criteria voor autismespectrumstoornissen (pervasieve 
ontwikkelingsstoornissen). Kernsymptomen van deze stoornissen, zoals stere-
otiepe gedragingen en weerstand tegen of angst voor veranderingen, kwa-
men zeer frequent voor. Deze bevindingen zijn in overeenstemming met die 
van andere studies waarin aanwijzingen gevonden werden dat kinderen met 
motorische coördinatieproblemen beperkingen vertonen in sociale cognitie 
en sociaal gedrag (Chen, Tseng, Hu en Cermak, 2009; Cummins, Piek en Dyck, 
2005; Dewey, Kaplan, Crawford en Wilson, 2002; Tseng, Howe, Chuang en 
Hsieh, 2007). Hier ligt vermoedelijk een neurobiologisch verband tussen mo-
torische problemen en autismespectrumstoornissen aan ten grondslag (Al-
len, Müller en Courchesne, 2004; Belmonte, Allen, Beckel-Mitchener, Bou-
langer, Carper en Webb, 2004; Piek en Dyck, 2004).

Gegeven de nauwe relatie tussen psychiatrische en grofmotorische problemen 
bij kinderen, is het van belang om bij kinderpsychiatrische diagnostiek aandacht 
te besteden aan bewegingsonderzoek. Hoofdstuk 6 betreft de ontwikkeling 
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van de PsyMot, een instrument voor psychomotorische diagnostiek en behan-
delindicaties voor kinderen. De PsyMot procedure bestaat uit een gestandaar-
diseerde bewegingsobservatie in combinatie met een semi-gestructureerd in-
terview over thema’s als lichaamsbeleving en zelfwaargenomen competentie. 
Gezien het belang van sociale  interactie in bewegingsactiviteiten – een belang 
dat ook onderkend wordt binnen een  neurobiologisch ontwikkelingsperspec-
tief (Johnson, 2011; Nelson en Luciana, 2008; Sheets-Johnstone, 2003; Smith, 
2010) - wordt het kind ook geobserveerd in spel en bewegingactiviteiten die 
het samen met een leeftijdgenootje uitvoert.

De PsyMot werd gebaseerd op de (sub)domeinen van de International Clas-
sification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth (ICF-
CY) (WHO, 2003, 2007). De scoringsprocedure leidt tot gestandaardiseerde 
scores op twee domeinen (functies en activiteiten/participatie) en zeven 
clusters die behandelindicaties betreffen. Deze clusters zijn: A. Aanvaarden 
van het eigen lichaam; B. Ontwikkelen van plezier in bewegen; C. Ontwik-
kelen van een realistische motorische competentiebeleving; D. Verminderen 
van een motorische achterstand; E. Verbeteren van zelfcontrole; F. Stimule-
ren van zelfvertrouwen en expressiviteit; en G. Ontwikkelen van samenspel 
en interactievaardigheden. 

Het doel van de PsyMot verschilt van dat van bekende motorische tests zo-
als de Movement ABC (Henderson en Sugden, 1992) en de TGMD-II (Ulrich, 
2000). De PsyMot beoogt een hulpmiddel te zijn om te bepalen of een kind 
geïndiceerd is voor psychomotorische therapie en om individuele doel-
stellingen voor deze vorm van therapie te formuleren. Hoewel (grofmoto-
risch) bewegingsgedrag het aangrijpingspunt van de therapie vormt, is het 
spectrum van doelstellingen breder. Het omvat experiëntiële doelen zoals 
het versterken van lichaamsbewustzijn en non-verbale expressie, gedrags-
doelen zoals het leren reguleren van energie en impulsen, en sociale doe-
len zoals samenspel  met - en fysieke afstemming op - andere kinderen.  
In de eerste studies naar de psychometrische kwaliteit van de PsyMot werden 
bij kinderen met psychiatrische problematiek en/of een licht verstandelijke 
handicap positieve resultaten gevonden met betrekking tot de betrouwbaar-
heid en validiteit van de clusters (Broekman en ten Tusscher, 2008; De Jong 
en Klinkenberg, 2009; Ritbergen en Coenen, 2010; Sterk, 2011). Echter, aan-
vullend psychometrisch onderzoek is noodzakelijk alvorens op dit punt defini-
tieve conclusies getrokken kunnen worden.
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Theoretische implicaties
De resultaten van hoofdstuk 2, 3, 4, en 5 zijn in overeenstemming met huidige 
neurobiologische ontwikkelingstheorieën betreffende de drie hoofdgroepen 
van kinderpsychiatrische stoornissen die in dit proefschrift centraal stonden. 
Gezien de wisselwerking tussen hersenontwikkeling en omgevingsfactoren, 
zijn ook psychosociale factoren van groot belang; deze factoren hebben dan 
ook een plaats gekregen in het diagnostisch instrument dat in hoofdstuk 6 
werd beschreven.

Ten eerste zijn onze bevindingen in overeenstemming met theorieën over 
neuronale netwerken die betrokken zijn bij zowel angstregulatie als balans-
handhaving, met name in de hersenstam. Het centrum van het neuronale 
circuit waar de interactie tussen emotionele conditionering vanuit de amy-
gdala en de motorische conditionering vanuit het cerebellum plaatsvindt, is 
de nucleus parabrachialis (Balaban en Thayer, 2001; Erez et al., 2004). Deze 
is van belang bij emotionele leerprocessen, waarbij de motorische output 
emotionele responsen genereert. Hoewel de richting van het verband – dat 
wil zeggen of motorische problemen angst veroorzaken of andersom – nog 
onduidelijk is, speelt de wederzijdse beïnvloeding van angst en motorische 
problemen op gedragsniveau een belangrijke rol (Bart et al., 2008). Boven-
dien is het cerebellum betrokken bij conditionering tijdens impliciet leren en 
dus bij de vorming van associaties tussen angst en balans (Erez et al., 2004; 
Johnson, 2011).

Ten tweede moet vermeld worden dat het cerebellum vermoedelijk ook 
een rol speelt bij PDD, cq. autismespectrumstoornissen (Allen et al., 
2004; Allen en Corchesne; Belmonte et al., 2004).Het cerebellum is be-
trokken bij zowel motorische functies als cognitieve functies zoals ‘men-
taliseren’ en ‘theory of mind’, die ten grondslag liggen aan het begrip 
voor de gedachten en gevoelens van anderen (Diamond, 2000). Juist 
op dit punt hebben kinderen met PDD beperkingen. Volgens Allen et 
al. (2004) zou het disfunctioneren van het cerebellum dan ook een cen-
trale factor kunnen zijn bij het ontwikkelen van de kernsymptomen van 
autisme. Deze opvatting wordt ondersteund door de bevindingen in de 
studies die gepresenteerd werden in dit proefschrift: kinderen met PDD 
bleken over zeer zwakke grofmotorische vaardigheden te beschikken 
(hoofdstuk 3) en kinderen met zwakke grofmotorische vaardigheden 
bleken veelvuldig kernsymptomen van PDD te vertonen (hoofdstuk 5).  
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Niettemin is het van belang te onderkennen dat het cerebellum niet de 
enige hersenstructuur is die betrokken is bij PDD (Bloom, Nelson en Lazer-
son, 2001; Johnson, 2011). Disfunctioneren van het cerebellum blijkt geas-
socieerd te zijn met abnormale connectiviteit, zodanig dat verbindingen 
binnen specifieke hersengebieden sterker, maar verbindingen tussen her-
sengebieden juist minder sterk zijn ontwikkeld dan bij gezonde kinderen. 
Dit leidt tot problemen in de coördinatie van aan deze gebieden gerela-
teerde functies (Baron-Cohen en Belmonte, 2005; Belmonte et al., 2004). 
Volgens Mostofsky, Burgess en Gidley Larson (2007) draagt dit tevens bij 
aan de motorische problemen die typerend zijn voor autisme. De opval-
lend hoge samenhang tussen locomotie en objectcontrole bij kinderen met 
PDD (hoofdstuk 3) ondersteunt de conclusie van Dyck, Piek, Hay, Smith en 
Hallmayer (2006) dat vaardigheidsdomeinen bij deze kinderen sterk met 
elkaar samenhangen en is in overeenstemming met de ‘connectiviteitshy-
pothese’ over autisme. 

Ten derde staan we stil bij de bevindingen bij kinderen met gedragsstoor-
nissen. Volgens Krain and Castelanos (2006) zijn diverse hersenstructuren 
betrokken bij ADHD, maar vertoont het cerebellum de meest robuuste af-
wijkingen. Ondanks de overeenkomsten van ADHD en PDD op dit punt, sug-
gereert de significant lagere samenhang tussen locomotie en objectcontrole 
bij ADHD dan bij PDD dat er sprake is van verschillende onderliggende neu-
robiologische mechanismen. In dit opzicht is de visie van Halperin en Healy 
(2010) interessant. Zij suggereren dat het klinische beeld bij ADHD de inter-
actie weerspiegelt tussen afwijkende hersenontwikkeling en compenseren-
de mechanismen die zich gedurende de kindertijd kunnen ontwikkelen. Juist 
omdat de kindertijd de periode is van de grootste neurale plasticiteit zou een 
‘verrijkte omgeving’ in de vorm van het aanbieden van gestructureerd spel 
en beweging het ontwikkelingstraject - en dus de symptomen - van ADHD 
kunnen beïnvloeden. Dit leidt tot de speculatie dat specifieke interventies, 
zoals psychomotorische therapie, meer kansrijk zijn bij kinderen met ADHD 
dan bij kinderen met PDD. 

Het neurobiologisch perspectief op de samenhang tussen kinderpsychiatri-
sche stoornissen en grofmotorische problemen sluit de rol van psychosociale 
en omgevingsfactoren niet uit. Zo wordt door Cairney (2010) een keten van 
psychosociale factoren beschreven die een grofmotorische ontwikkelings-
achterstand en emotionele problemen bij kinderen kunnen versterken. Mo-
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torische onhandigheid kan aanleiding geven tot ridiculisering, pesten, uitla-
chen, uitsluiten van sociaal spel en sociaal isolement, wat weer kan leiden 
tot emotionele problemen (zie ook Cairney, Veldhuizen en Szatmari, 2010). 
Dergelijke zichzelf versterkende processen treden veelvuldig op en vormen 
de aanleiding dat in het hier gepresenteerde diagnostisch instrument – de 
PsyMot – items zoals competentiebeleving, lichaamsbeleving en sociaal 
spelgedrag zijn opgenomen. 

Ook moeten we vaststellen dat vele genetische, biologische en omgevings-
factoren nog onbekend zijn en dat we daarom niet meer belang kunnen toe-
kennen aan één perspectief (neurobiologisch of psychosociaal). De invloed 
van omgevingsfactoren op de hersenontwikkeling wordt in toenemende  
mate onderkend, bijvoorbeeld in relatie tot ADHD (Halperin en Healy, 2010; 
Sonuga-Barke en Halperin, 2010) en dit ondersteunt het mogelijk belang van 
bewegingsinterventies vanuit een neurobiologisch, omgevings- én psycho-
sociaal perspectief. Uitgaande van een verrijkte omgeving als krachtig instru-
ment om de hersenontwikkeling te stimuleren, propageren Halperin en He-
aly (2010) gestructureerde bewegingsactiviteiten en spel als een middel om 
het ontwikkelingstraject bij ADHD van jongs af aan gunstig te beïnvloeden. 
De erkenning van het samenspel tussen neurobiologische en omgevingsfac-
toren is dan ook bij uitstek van belang voor de ontwikkeling van zowel diag-
nostische instrumenten als interventies. 

Beperkingen van de studie en aanbevelingen
Zoals elk onderzoek heeft ook deze studie zijn beperkingen. Ten eerste wer-
den de kinderen wegens praktische bezwaren niet op basis van een aselecte 
steekproef geworven. In plaats daarvan kwamen zij uit vijf kinderpsychiatri-
sche instellingen en twee locaties van ClubExtra. Daarmee werd getracht de 
representativiteit zo veel mogelijk te waarborgen. Enkele deelnemers van 
ClubExtra participeerden al  enige tijd in de interventie. Het lijkt echter niet 
aannemelijk dat dit de relatie tussen grofmotorische vaardigheid en psychi-
atrische problematiek heeft beïnvloed. 

Ten tweede kan de keus voor de TGMD-II als beperking worden gezien, om-
dat de Movement ABC (MABC) frequenter gebruikt wordt voor het meten 
van de motorische vaardigheid. Daardoor wordt de vergelijking van onze 
resultaten met die van andere studies bemoeilijkt. Hier staan diverse voor-
delen tegenover, zoals de brede range van grofmotorische vaardigheden die 
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de TGMD-II meet en het feit dat de kwaliteit van de bewegingspatronen ge-
meten wordt. Bovendien is er in toenemende mate kritiek op de status van 
de MABC als gouden standaard voor het meten van motorische vaardighe-
den, met name op het punt van validiteit en discriminerend vermogen (zie 
van Waevelde, de Weerdt, de Cock en Smit-Engelsman, 2004; Venetsanou, 
Kambas, Ellinoudis, Fatouros en Giannakidou, 2010). De TGMD-II lijkt mede 
hierdoor terrein te winnen in studies over grofmotorische vaardigheid bij 
kinderen (zie bijvoorbeeld Bonifacci, 2004; Harvey en Reid, 2005; Pan, Tsai 
en Hu, 2009). Onderzoek waarin zowel de TGMD-II als de MABC afgenomen 
wordt zou inzicht kunnen verschaffen in de de samenhang tussen de sco-
res op beide instrumenten. Longitudinale studies, zoals aanbevolen door 
Cairney (2010) en Gillberg (2010), ouden meer inzicht kunnen verschaffen 
in de causale relaties tussen de motorische en psychosociale variabelen dan 
het door ons gehanteerde cross-sectionele design. 

Als laatste moet - nogmaals – benadrukt worden dat de ontwikkeling van de 
PsyMot nog in de kinderschoenen staat. Er is veel behoefte aan een dergelijk 
instrument ter indicatie van kinderen voor specifieke bewegingsinterventies, 
c.q. psychomotorische therapie. Hoewel in een aantal kleine ongepubliceer-
de studies de psychometrische kwaliteiten van de PsyMot bevredigend wa-
ren, is meer onderzoek nodig om te kunnen beoordelen of het gebruik van 
het instrument daadwerkelijk wetenschappelijk veranwoord is.

Klinische implicaties
Op basis van de resultaten van de in dit proefschrift beschreven studies, en in 
overeenstemming met huidige neurobiologische ontwikkelingstheorieën (Gill-
berg, 2010), is het aan te raden om bewegingsonderzoek in de psychiatrische 
diagnostiek op te nemen. De TGMD-II is hiervoor een geschikt instrument omdat 
het de kwaliteit van de bewegingsuitvoering bij een groot aantal  vaardigheden 
meet.  Zoals ook Cairney, Missiuna, Veldhuizen en Wilson (2008) bepleiten, zou 
ook de subjectieve bewegings- en lichaamservaring onderzocht moeten worden. 
Indien de psychometrische kwaliteiten van de PsyMot inderdaad voldoende zijn, 
zou dit instrument geschikt zijn om genoemde aspecten naast individueel en 
interactioneel bewegingsgedrag te beoordelen. 

Ook wordt op basis van de in hoofdstuk 5 gerapporteerde resultaten bepleit 
dat kinderen met problemen in de grove motoriek tevens gescreend worden 
op psychosociale en psychiatrische problemen, teneinde de interventie hier-
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op af te stemmen. Het belang hiervan wordt onderstreept door de bevinding 
dat motorische problemen ook indicatief kunnen zijn voor later optredende 
angststoornissen (Piek et al., 2010) en schizofrene stoornissen (Erlenmeyer-
Kimling et al., 2000).  

Ten slotte willen we, gegeven de samenhang van psychiatrische en grofmo-
torische problemen,  een lans breken voor het opnemen van psychomoto-
rische therapie in het behandelaanbod voor kinderen met psychiatrische 
problematiek. Daarbij moet benadrukt worden dat psychomotorische thera-
pie niet beperkt is tot louter het grofmotorische domein. Het is bekend dat 
het oefenen van grofmotorische vaardigheden zelfs bij relatief goed functi-
onerende kinderen slechts dan zinvol is indien dit gepaard gaat met verster-
king van het zelfbeeld (Dewey en Wilson, 2001; Peens, Pienaar en Niena-
ber, 2008). Bij kinderen met neurobiologische ontwikkelingsstoornissen en 
psychiatrische symptomen zal dit in nog sterkere mate het geval zijn. Het is 
bovendien veel moeilijker om de interventie toe te spitsen op de individu-
ele mogelijkheden en behoeften van deze kinderen. Bewegingsinterventies, 
oftewel motorische interventies, dienen bij deze kinderen psychomotorische 
interventies te zijn, met doelstellingen die experiëntiële, gedragsmatige en 
interactionele aspecten van het functioneren omvatten. 

Gelukkig is het besef groeiende dat kinderen met psychiatrische stoornissen 
baat hebben bij wat in de internationale literatuur ‘movement and body-
oriented treatment approaches’ genoemd wordt, een opvatting die steun 
vindt in neurobiologische noties over mogelijke werkzame mechanismen (zie 
Halperin en Healy, 2010). Hier is ook het advies van Rutter, Taylor en Hersov 
(1994) behartenswaardig: “If a particular therapy is envisaged, assessment 
in that mode is usually indicated” (p. 30). Psychomotorisch onderzoek, zoals 
beoogd met de PsyMot, kan wellicht bijdragen aan de effectiviteit van speci-
fieke psychomotorische interventies.

De conclusie van de hier gepresenteerde studies is dat bij kinderen die aan-
gemeld worden voor psychiatrische diagnostiek, ook altijd een bewegings-
onderzoek dient plaats te vinden, ongeacht de aard van de psychiatrische 
problematiek of de symptomen die zij presenteren. Wanneer clinici aan de 
motorische problemen voorbij gaan, loopt het kind risico op bijkomende 
psychosociale problemen, lage fysieke fitheid en daarmee gepaard gaande 
gezondheidsproblemen. Het in een vroeg stadium diagnosticeren van moto-
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rische problemen voorkomt niet alleen deze secundaire problematiek, maar 
biedt ook handvatten voor op het individuele kind toegespitste vormen van 
bewegingsinterventies, c.q. psychomotorische therapie. 
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