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1 Abstract

Bij gebrek aan een Vlaamse psychomotorische ontwikkelingstest wordt de terugbetaling van kinesitherapie
voor kinderen met psychomotorische ontwikkelingsstoornissen (F-lijst) beoordeeld op basis van de resul-
taten van het individuele kind op buitenlandse testen. Vlaamse kinesitherapeuten maken vooral gebruik
van verouderde, onvoldoende betrouwbare en valide buitenlandse testen en/of testen die een beperkt
aspect van de motoriek meten.

Hedendaagse psychometrische waardevollere testen zijn van Amerikaanse origine. Ze zijn divers qua in-
houd, vorm en functie. Uit het schaarse onderzoek naar de toepasbaarheid van deze testen blijkt dat de po-
sitie van het Vlaamse kind ten aanzien van de Amerikaanse normgroepen testafhankelijk is. Vier- en vijfja-
rige kleuters scoren hetzelfde of beter op de Peabody Developmental Motor Scales-2 (PDMS-2) (Folio en
Fewell, 2000a, 2000b) en even goed op de Movement Assessment Battery for Children (MABC) (Henderson
en Sugden, 1992) als Amerikaanse kinderen. Zesjarige kinderen scoren zwakker op de Test of Gross Motor
Development-2 (TGMD-2) (Ulrich, 2000) dan Amerikaanse leeftijdgenoten.
Tot op heden is er onvoldoende zekerheid dat buitenlandse testen in staat zijn op objectieve, betrouwbare,
valide en relevante wijze Vlaamse kinderen met een pathologische en een niet-pathologische psychomoto-
rische ontwikkeling van elkaar te onderscheiden.

Op 1 april 2005 werden de bepalingen over de terugbetaling van kinesitherapeutische verstrekkingen voor
kinderen met psychomotorische ontwikkelingsstoornissen onder de leeftijd van 16 jaar (F-lijst) gedeeltelijk
herzien door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Niet alleen geneesheerspe-
cialisten in de (neuro)pediatrie, maar ook in de neurologie, neuropsychiatrie en psychiatrie zijn sindsdien
gemachtigd om het vereiste advies en behandelingsvoorstel te formuleren. De bepaling dat het kind signi-
ficant zwakker moet scoren op een gestandaardiseerde psychomotorische ontwikkelingstest, afgenomen
door de geneesheerspecialist of door een kinesitherapeut, wordt echter niet herzien (RIZIV, 2005a; RIZIV
2005b; RIZIV 2005c).
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Nochtans kan deze bepaling in vraag gesteld worden aangezien er noch voor Belgische, noch voor Vlaamse
of Waalse kinderen een genormeerde psychomotorische ontwikkelingstest bestaat. In 2002 definieert het
RIZIV een significant zwakkere score op een psychomotorische test als één standaardscore onder het ge-
middelde, wat testspecifiek overeenstemt met een percentiel 15 en/of een ontwikkelingsquotiënt van 85 (RI-
ZIV, 2002a). Het RIZIV reikt de kinesitherapeut en de geneesheerspecialist een niet-limitatieve, indicatieve
lijst aan van zeven courant gebruikte psychomotorische testen in België (RIZIV, 2002b). Vier van deze tes-
ten zijn echter zo verouderd dat ze volstrekt onbruikbaar zijn: de Lincoln-Oseretsky Motor Developmental
Scale (Sloan, 1954), de Körper-Koordinationtest für Kinder (KTK) (Kiphard en Schilling, 1974), de Bruininks
Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOTMP) (Bruininks, 1978) en de Motoriktest für vier- bis sechsjärige
Kinder (MOT 4-6) (Zimmer en Volkamer, 1984).

Drie testen zijn recenter: de MABC, de PDMS-2 en de TGMD-2 (RIZIV, 2002b). Het gebruik en de toepasbaar-
heid van deze drie instrumenten in Vlaanderen vormt het onderwerp van dit artikel.

2 Courant gebruikte psychomotorische ontwikkelingstesten 
in Vlaanderen

Reeds jaren voor de reglementering van ambulante kinesitherapie bij kinderen met psychomotorische ont-
wikkelingsstoornissen, bepaalde de conventie tussen het RIZIV en de revalidatiecentra dat een multidisci-
plinaire balans aan revalidatie moet voorafgaan. Kinesitherapeuten, verbonden aan de Vlaamse revalidatie-
centra, zijn dus al geruime tijd vertrouwd met psychomotorische diagnostiek. Om deze reden werden zij in
2002 geënquêteerd over de frequentie waarmee ze zestig mogelijke psychomotorische testen gebruiken.

Uit deze enquête blijkt dat in Vlaanderen de meest courant gebruikte psychomotorische testen ofwel ver-
ouderd zijn ofwel een beperkt aspect van motoriek meten ofwel niet-motorische ontwikkelingsdomeinen zo-
als visuele waarneming onderzoeken. De Lincoln-Oseretsky Motor Developmental Scale (Sloan, 1954), die
in het Franstalige landsdeel zeer populair is, wordt bij ons niet meer gebruikt. In Vlaanderen is de BOTMP
veruit de populairste test. Meer recente, geüpdate en wetenschappelijk onderbouwde testen zoals de MA-
BC, de PDMS-2 en de TGMD-2 worden in Vlaanderen weinig gebruikt (Vanvuchelen e.a., 2003a).

2.1 Diversiteit van psychomotorische ontwikkelingstesten

Normgerefereerde en criteriumgerefereerde testen beantwoorden aan een verschillend doel. In het kader
van de terugbetaling van kinesitherapie, moet een test geschikt zijn om een pathologische van een niet-pa-
thologische psychomotorische ontwikkeling te onderscheiden.

Normgerefereerde testen vergelijken het motorische vermogen van een individueel kind met een normgroep
(intersubjectiviteit). Het motorische vermogen (motor ability) verwijst naar de niet-observeerbare, maar uit
bewegingsvaardigheden afleidbare motorische componenten als evenwicht, coördinatie, manuele vaardig-
heid en balvaardigheid. Het motorische vermogen ligt vanaf de geboorte in grote mate vast en is relatief
stabiel in de tijd (Burton & Miller, 1998).

De MABC vergelijkt het motorische vermogen van kinderen van 4 tot 12;11 jaar met normgroepen per leef-
jaar. Deze normgerefereerde test neemt niet veel tijd in beslag en bestaat uit slechts acht opdrachten: ma-
nuele vaardigheid (3 opdrachten), balvaardigheid (2 opdrachten) en statisch en dynamisch evenwicht (3
opdrachten) (bijlage 1). De combinatie van de MABC-checklist (screenen) en de MABC-test (identificeren)
wordt internationaal gepromoot om kinderen met coördinatieontwikkelingsstoornissen te diagnosticeren
(Wright en Sugden, 1996; Smits-Engelman, 1998; Schoemaker e.a., 2000; Geuze e.a., 2001). Deze test is niet
geschikt voor het opstellen van een concreet behandelingsplan. Gezien de MABC het motorische vermogen
meet, dat vrij stabiel is in de tijd, is deze test ook minder geschikt om de evolutie van het kind te meten
(intrasubjectiviteit). Kinderen met een laag ontwikkelingsniveau (mentale retardatie) en stressgevoelige
kinderen (gedragsproblemen, autismespectrumstoornissen, aandacht- en concentratieproblemen) zijn
vaak niet in staat deze prestatietest adequaat uit te voeren. Criteriumgerefereerde testen zijn geschikter
voor deze kinderen (Vanvuchelen, 1998).
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Criteriumgerefereerde testen evalueren de diverse bewegingsvaardigheden van een kind ten aanzien van
vooropgestelde kwalitatieve criteria. Bewegingsvaardigheden (movement skills) verwijzen naar observeer-
bare, doelgerichte bewegingspatronen. Het zijn vroege bewegingsmijlpalen (zoals rollen, zitten, kruipen,
stappen, pincetgreep), fundamentele bewegingsvaardigheden (natuurlijke, cultuurvrije bewegingspatro-
nen, die na het zelfstandig stappen verworven worden, zoals huppelen, hinkelen) en gespecialiseerde be-
wegingsvaardigheden (cultuurgerelateerde, aangeleerde bewegingen, zoals skaten, knippen, tekenen,
schrijven). Bewegingsvaardigheden kunnen worden getraind en evolueren in de tijd (Burton & Miller, 1998).

Een profiel van sterke en zwakke bewegingsvaardigheden kan worden opgesteld en als basis dienen voor
het behandelingsplan en voor de evolutiemeting van het individuele kind (intrasubjectiviteit). De PDMS-2,
die grof en fijn motorische bewegingsvaardigheden van 0 tot 5;11 jaar in kaart brengt (bijlage 2) en de
TGMD-2, die balvaardigheid en locomotorische vaardigheden onderzoekt bij kinderen van 3 tot 10;11 jaar
(bijlage 3) zijn criteriumgerefereerde testen, die met een statistische bewerking tevens als normgerefereer-
de testen gebruikt kunnen worden. De afname van een criteriumgerefereerde test is vaak tijdrovend.

Motoriek is geen unitair gegeven. Verschillende psychomotorische testen meten verschillende deelaspec-
ten van de motoriek. De correlatie tussen de resultaten van dezelfde kinderen op verschillende psychomo-
torische testen is laag. De correlatie tussen bijvoorbeeld de MABC en de BOTMP is slechts 0,53. De corre-
latie tussen de MABC en de KTK is 0,62. Testresultaten van verschillende testen mogen dus niet vergeleken
worden. Eenzelfde kind kan uitvallen op één test en leeftijdsadequaat scoren op een andere test (Schoema-
ker e.a., 2000).

De RIZIV-lijst van testen is indicatief. Er worden geen limieten opgelegd in de keuze van een psychomotori-
sche test. Testen die beperkt zijn tot gespecialiseerde bewegingsvaardigheden als tekenen en schrijven, zo-
als de Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration (VMI) (Beery, 1997), respectievelijk
de Beknopte Beoordelingsmethode voor Kinderhandschriften (BHK) (Hamstra-Bletz e.a., 1987) kunnen vol-
gens de RIZIV-bepalingen gebruikt worden ter staving van algemene psychomotorische ontwikkelingsstoor-
nissen (F-pathologie).

2.2 Psychometrische waarden van psychomotorische 
ontwikkelingstesten

Om kinderen met psychomotorische ontwikkelingsproblemen op correcte wijze te identificeren, moet een
psychomotorische test objectief, betrouwbaar en valide zijn. Een onderzoeksinstrument dat niet valide is,
is volkomen onbruikbaar. Een onderzoeksinstrument dat niet betrouwbaar is kan nooit valide zijn (Drenth
en Sijtsma, 1990).

Een objectieve test voorziet in een gedetailleerde testhandleiding, waarin men exact geïnformeerd wordt
over de testprocedure, het gebruikte materiaal, het systeem van scoren en interpreteren. De test kan zo op
gestandaardiseerde wijze afgenomen worden. De MABC, de PDMS-2 en de TGMD-2 hebben een gedetailleer-
de handleiding. Het testmateriaal van de MABC is strikt gestandaardiseerd en is aanwezig in de testkit. Het
materiaal van de PDMS-2 (Folio en Fewell, 2000a) is gedeeltelijk voorhanden, en wordt aangevuld met ma-
teriaal uit de eigen therapieruimte. In het materiaal van de TGMD-2 wordt niet voorzien.

De betrouwbaarheid is de graad van herhaalbaarheid, van consistentie van de testscores. Een meting is be-
trouwbaar als deze vrij is van toevalsfouten. Een betrouwbaarheidscoëfficiënt van 0,80 of hoger is aan-
vaardbaar (Sattler, 1992).
De betrouwbaarheidscoëfficiënten van de MABC, de PDMS-2 (Folio en Fewell, 2000a) en de TGMD-2 zijn aan-
vaardbaar (bijlage 1, 2, 3).

De validiteit wordt gedefinieerd als de geschiktheid, zinvolheid en bruikbaarheid van de conclusies die ge-
trokken worden uit de testscores. De test moet vrij zijn van systematische fouten. Een voorbeeld van de
impact van een beperkte validiteit is de BOTMP. De inhoudsvaliditeit van de BOTMP is onvoldoende. Een
aantal items voldoet niet aan Bruininks’ eigen criterium, namelijk het meten van taken die relevant zijn voor
het dagelijkse leven (Burton and Miller, 1998). Bovendien onderscheidt factoranalyse slechts vijf van de
acht factoren in de BOTMP, namelijk evenwicht, bilaterale coördinatie, kracht, coördinatie van de bovenste
ledematen en algemene motorische ontwikkeling (Burton en Miller, 1998; Wilson e.a., 1995). De afwezigheid
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van de fijne motorische factoren in de BOTMP heeft tot gevolg dat het onderscheid dat gemaakt wordt tus-
sen het grove en fijne motorische ontwikkelingsniveau niet gerechtvaardigd is (Wiart and Darrah, 2001).
De validiteitcoëfficiënten van de MABC, de PDMS-2 (Folio en Fewell, 2000a) en de TGMD-2 zijn aanvaardbaar
(bijlage 1, 2, 3).

2.3 Toepasbaarheid van buitenlandse psychomotorische 
ontwikkelingstesten voor Vlaamse kinderen

De relevantie van het gebruikte onderzoeksinstrument is afhankelijk van de mate waarin de kenmerken van
de normgroep overeenstemmen met de kenmerken van de populatie waarvan het individu deel uitmaakt.
Een psychomotorische test die op Vlaamse kinderen genormeerd is bestaat tot op heden niet. Hoe relevant
is het om psychometrisch goed onderbouwde testen als de PDMS-2 (Folio en Fewell, 2000a), de MABC en
de TGMD-2, die allen van Amerikaanse origine zijn, te gebruiken voor Vlaamse kinderen?

Indien de testresultaten van het individuele kind criteriumgerefereerd bekomen worden en niet vergeleken
worden met die van de Amerikaanse normgroep, maar uitsluitend gebruikt worden om een behandelings-
plan op te stellen en de evolutie van het kind over een tijdsinterval in kaart te brengen is de herkomst van
de test nauwelijks belangrijk (intrasubjectiviteit).
Indien de testresultaten van het individuele kind normgerefereerd gebruikt worden om ontwikkelingspro-
blemen te identificeren, speelt de afkomst van de normgroep uiteraard een cruciale rol (intersubjectiviteit).
Uit het schaarse onderzoek tot op heden blijkt dat de toepasbaarheid van Amerikaanse psychomotorische
testen op Vlaamse kinderen volkomen testafhankelijk is.

Movement Assessment Battery for Children MABC (Henderson en Sugden, 1992)

Volgens Van Waelvelde (2001), die 121 Vlaamse vier- en vijfjarige kleuters met de MABC onderzocht, zijn er
voorlopig geen aanwijzingen om aparte normen voor de Vlaamse kinderen van deze leeftijdsgroep op te
stellen. Wel argumenteert ze dat een normering per 6 maanden in plaats van per leefjaar voor de vierjarigen
interessanter zou zijn. De MABC (gedeelte balvaardigheid en dynamisch evenwicht) zou ook voor Vlaamse
zeven- en achtjarige kinderen bruikbaar zijn (Van Waelvelde e.a., 2004). Tot gelijkaardige bevindingen kwam
een grootschaliger Nederlands onderzoek met 549 kinderen tussen 4 en 12;11 jaar. Hun prestaties op de
MABC zijn vergelijkbaar met die van de Amerikaanse normgroep. Uitsluitend in de leeftijdsgroep negen- tot
tienjarigen worden statistisch significante verschillen in de totaalscores tussen beide landen gevonden in
het voordeel van de Amerikaanse kinderen. De factor manuele vaardigheid bepaalde dit verschil. Volgens
de onderzoekers kunnen procedurefouten ten aanzien van het testmateriaal voor deze verschillen verant-
woordelijk zijn. Gezien de Amerikaanse MABC genormeerd is op een grotere groep kinderen, wordt in Ne-
derland aangeraden de Amerikaanse normen te gebruiken (Smits-Engelsman, 1998).

De Peabody Developmental Motor Scales-2 (PDMS-2) (Folio en Fewell, 2000a, 2000b)

De PDMS-2 is afgenomen bij 130 Vlaamse vijfjarigen. De gemiddelde standaardscore van de Vlaamse kleu-
ters is vergelijkbaar met die van de Amerikaanse normgroep, behalve voor visuomotorische vaardigheden.
Vaardigheden zoals tekenen, knippen en blokkenconstructies maken zijn significant beter ontwikkeld bij
Vlaamse dan bij Amerikaanse vijfjarigen. Mogelijk speelt de vroege schoolstart op 2;06 jarige leeftijd van
Vlaamse kinderen hierin een rol (Vanvuchelen e.a., 2003b). Een gelijkaardig beeld werd gevonden voor de
vierjarige Vlaamse kleuters. Zij scoren, behalve voor balvaardigheid, gelijk of beter dan hun Amerikaanse
leeftijdgenoten. Ook op deze jonge leeftijd zijn de visuomotorische vaardigheden van Vlaamse kinderen ver-
der ontwikkeld dan deze van de Amerikaanse normgroep (Mekeirele e.a., 2002; Goolaerts e.a., 2002). Op ba-
sis van de Amerikaanse normen kan men met onvoldoende zekerheid Vlaamse vier- en vijfjarige kinderen
met psychomotorische ontwikkelingsproblemen identificeren (Vanvuchelen e.a., 2003b).

De Test of Gross Motor Development-2 (TGMD-2) (Ulrich, 2000)

De bruikbaarheid van de TGMD-2 werd uitsluitend nagegaan bij zesjarigen. Een groep van 30 Vlaamse zes-
jarigen presteerde op de TGMD-2 significant zwakker dan de Amerikaanse normgroep en dit voor de totale
test en voor de subtest objectcontrole (balvaardigheid). Op de subtest locomotorische vaardigheden sco-
ren de Vlaamse kinderen op een vergelijkbaar niveau als de Amerikaanse leeftijdgenoten. Een gebrek aan
ervaring van Vlaamse zesjarigen met het slaan met een bat en met het bovenhands werpen in vergelijking
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met de Amerikanen, in wiens cultuur baseball meer aanwezig is, kan een verklaring zijn (Simons en Van
Hombeeck 2003).

3 Besluit

De terugbetaling van kinesitherapie voor kinderen met psychomotorische ontwikkelingsstoornissen wordt
gereglementeerd op basis van hun prestaties op testen, die genormeerd zijn voor buitenlandse kinderen.
Onderzoek naar de toepasbaarheid van deze testen op Vlaamse kinderen is schaars en beperkt, onder meer
doordat slechts een gedeelte van het totale leeftijdsbereik van de test onderzocht werd. Tot op heden is er
onvoldoende evidentie dat deze buitenlandse testen gebruikt kunnen worden om op objectieve, betrouw-
bare manier Vlaamse kinderen met een pathologische en met een niet-pathologische psychomotorische
ontwikkeling van elkaar te onderscheiden. Wanneer de terugbetalingsvoorwaarden voor kinesitherapie
voor kinderen met psychomotorische problemen in de toekomst nogmaals herzien wordt, moet hier reke-
ning mee worden gehouden.

4 Literatuur

Beery, K.E. (1997). The Beery-Buktenica VMI-Developmental Test of Visual Motor Integration Administra-
tion, Scoring and Teaching Manual. New Jersey: Modern Curriculum Press.

Bruininks R.H. (1978). The Bruininks-Oseretsky Test of Motor Performance. Circle Pines MN: American Gui-
dance Service.

Burton, A.W. & Miller, D.E. (1998). Movement skill assessment. Champaign, Ill: Human Kinetics.

Drenth, P.J.D. & Sijtsma, K. (1990). Testtheorie. Inleiding in de theorie van de psychologische test en zijn
toepassingen. Houten-Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Folio, M.R. & Fewell, R.R. (2000a). Peabody Developmental Motor Scales. Second Edition. Examiner's Ma-
nual. Austin Texas: Pro-Ed.

Folio, M.R. & Fewell, R.R. (2000b). Peabody Developmental Motor Scales. Second Edition. Guide to item Ad-
ministration. Austin Texas: Pro-Ed.

Geuze, R.H., Jongmans, M.J., Schoemaker, M.M., & Smits-Engelman, B.C.M. (2001). Clinical and research dia-
gnostic criteria for developmental coordination disorder: A review and discussion, Human Movement Scien-
ce, 20, 7-47.

Goolaerts, S., De Cock, P., Vanbussel, J., & Feys, H. (2002). Evaluatie van de grove motoriek van tweede kleu-
terklassers. Niet-gepubliceerde thesis. Departement revalidatiewetenschappen, K.U.Leuven.

Hamstra-Bletz, L.E., de Bie, H.J., & den Brinker, B.P.L.M. (1987). Beknopte Beoordelingsmethode voor kinder-
handschriften. Lisse: Swets en Zeitlinger Test Publishers.

Henderson, S. E. & Sugden, D. A. (1992). The Movement Assessment Battery for Children. San Antonio: The
Psychological Corporation.

Kiphard, E.J. & Schilling, F. (1974). Körper-koordinationstest für Kinder KTK. Weinheim: Beltz.

Mekeirele, M., De Cock, P., Vanbussel, J., & Feys, H. (2002). Fijnmotorische vaardigheden bij Vlaamse tweede
kleuterklassers. Niet-gepubliceerde thesis. Departement revalidatiewetenschappen, K.U.Leuven.

RIZIV (2002a) http://inami.fgov.be/care/nl/kines/pdf/bijlage6-nl.pdf



Jaarboek voor kinesitherapeuten

114

RIZIV (2002b) http://inami.fgov.be/care/nl/kines/pdf/Indicat1.pdf

RIZIV (2005a) http://inami.fgov.be/care/nl/kines/pdf/letter-kine-2005-1.pdf

RIZIV (2005b) http://inami.fgov.be/care/nl/kines/pdf/nomenclatuur20050401.pdf

RIZIV (2005c) http://inami.fgov.be/care/nl/kines/pdf/bijlage4-Fb.pdf

Sattler, J.M. (1992). Assessment of Children. San Diego: Publishers Inc.

Schoemaker, M., Ketelaar, M., & Smits-Engelman, B.C.M. (2000). Meetinstrumenten voor de motorische ont-
wikkeling van kinderen. In R. Van Empelen, R. Nijhuis-van der Sanden, & A. Hartman (Eds.), Kinderfysiothe-
rapie (pp. 147-158). Maarssen: Elsevier.

Simons, J. & Van Hombeeck, C. (2003). Toepasbaarheid van de Test of Gross Motor Development Second
Edition, Kinevaria, 39, 16-21.

Sloan, W. (1954). The Lincoln-Oseretsky Motor Development Scale. Manual. Wood Dale IL: Stoelting Compa-
ny.

Smits-Engelman, B.C.M. (1998). Nederlandse Bewerking van de Movement Assessment Battery for Children.
Handleiding. Lisse: Swets en Zeitlinger Test Publishers.

Stott, D.H., Moyes, F.A., & Henderson, S.E. (1984). The Test of Motor Impairment. San Antonio, Texas: The
Psychological Corporation.

Ulrich, D.A. (2000). Test of Gross Motor Development. Second Edition. Austin Texas: Pro-Ed.

Vanvuchelen M. (1998). Psychomotorische diagnostiek bij jonge kinderen met een autismespectrumstoor-
nis, Tijdschrift Klinische Psychologie, 28, 101-118.

Vanvuchelen M., Bielen, A., & Neerinckx, E. (2003a). De F-lijst: hoe realistisch zijn de terugbetalingsvoor-
waarden voor kinesitherapie bij kinderen met psychomotorische ontwikkelingsstoornissen? Signaal. Jour-
naal van Vormingsdienst SIG, 42, 20-40.

Vanvuchelen M., Mulders, H., & Smeyers, K. (2003b). Onderzoek naar de bruikbaarheid van de recente Ame-
rikaanse Peabody Developmental Motor Scales-2 voor vijfjarige, Vlaamse kinderen, Signaal. Journaal van
Vormingsdienst SIG, 45, 24-41.

Van Waelvelde, H. (2001). Kritische kanttekeningen bij het gebruik van de Movement ABC bij kinderen van
vier à vijf jaar. Signaal. Journaal van Vormingsdienst SIG, 34, 18-24.

Van Waelvelde, H., De Weerdt, W., De Cock, P., & Smits-Engelsman, B.C. (2004). Aspects of the validity of the
Movement Assessment Battery for Children, Human Movement Science, 23, 49-60.

Wiart, L. & Darrah, J. (2001). Review of four tests of gross motor development, Developmental Medicine and
Child Neurology, 43, 279-285.

Wilson, B.N., Polatajko, H.J., Kaplan, B.J., & Faris, P. (1995). Use of the Bruininks-Oseretsky Test of Motor
Proficiency in Occupational Therapy. The American Journal of Occupational Therapy, 49, 8-17.

Wright, H.C. & Sugden, D.A. (1996). A two-step procedure for the identification of children with developmen-
tal co-ordination disorder in Singapore, Developmental Medicine and Child Neurology, 38, 1099-1105.

Zimmer, R. & Volkamer, M. (1984). MOT 4-6. Manual Motoriktest für vier- bis sechsjährige Kinder. Wein-
heim: Beltz.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14172.000 14172.000]
>> setpagedevice


