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Psychomotore retardatie

Psychomotoriek is een verzamelnaam voor alle bewegingen die de psychische gesteldheid uitdrukken. Dit 

zijn gebaren, de gelaatsuitdrukking, de manier van bewegen en de manier waarop iemand spreekt. 

Soms verloopt de ontwikkeling van de psychomotoriek vertraagd. We spreken dan van psychomotore 

retardatie. De diagnose wordt vaak bij zeer jonge kinderen gesteld. Zij hebben zowel een lichamelijke als 

een verstandelijke achterstand in de ontwikkeling.

Psychomotore retardatie geeft verschillende problemen. Door verstoorde mondbewegingen gaat het eten en 

drinken moeilijk. Het kind kan bijvoorbeeld niet afbijten of kauwen, drinken uit een beker is vaak moeilijk.

Problemen met de spraak- en taalontwikkeling kunnen inhouden dat het kind de behoefte heeft om iets te 

vertellen, maar de woorden niet kent. Soms begrijpt het kind niet wat er in zijn omgeving gebeurt en wat er 

gezegd wordt. Soms praat hij wel, maar is onverstaanbaar. Ouders herkennen dan bepaalde klankcombinaties 

wel, die het kind steeds herhaalt in bepaalde situaties.

Soms kan het kind alleen met gelaatsuitdrukkingen iets aan de omgeving duidelijk maken.

Als deze problemen niet tijdig onderkend worden, kunnen er gedragsproblemen en/of emotionele problemen 

ontstaan. Het is dus belangrijk zo vroeg mogelijk deskundige hulp in te roepen.

Wat doet de logopedist?

De logopedist onderzoekt de mondbewegingen, de manier waarop het kind eet en drinkt, de spraak- en 

taalontwikkeling en de communicatiemogelijkheden, ofwel de manier waarop het kind contact maakt.

Op basis van de resultaten begeleidt de logopedist zowel het kind als de ouders: oefenen van de 

mondbewegingen en de spraak, of het stimuleren van de taalontwikkeling van het kind. 

Ook geeft de logopedist adviezen aan de ouders om het eten en drinken zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Logopedische therapie zorgt dat eet- en drinkproblemen verminderen of verdwijnen en dat het kind zich 

kan uiten binnen zijn mogelijkheden. 

Ook kan er een alternatief communicatiemiddel worden aangeboden. Want niet bij alle kinderen zal de 

spraak op gang komen.

Kinderen met de diagnose psychomotore retardatie komen vaak in het speciaal onderwijs of gaan naar 

een kinderdagverblijf, waar zij onder andere begeleiding van een logopedist kunnen krijgen.


