Nieuwe SDS-film over
early intervention

Kleine stapjes...
grote sprong
• Hoe gezinnen in Nederland early
intervention inpassen in het dagelijks leven
• Hoe professionals de gezinnen
hierbij kunnen ondersteunen
• Hoe je rekening houdt met een
aantal karakteristieken van jonge
kinderen met Downsyndroom

‘Kleine stapjes, grote sprong’ is een

Nederlandse film over early intervention, gemaakt in opdracht van de SDS.
Early intervention wordt internationaal gezien als een zeer belangrijke
vorm van ondersteuning van het kind
met een ontwikkelingsbelemmering
en diens gezin. De Stichting Downsyndroom zet zich, al sinds haar oprichting,
er voor in om deze vorm van ondersteuning ook meer gemeengoed te laten
worden in Nederland.

Met deze film, toegespitst op een aantal
‘best practices’ in Nederland, wil de SDS
een breed publiek van ouders, professionele begeleiders, zorgaanbieders en beleidsmakers een beter inzicht verschaffen in deze vorm van ondersteuning.

Portret van vier gezinnen: hoe doen zij dat nou?
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Wim Beijderwellen (regisseur): ‘Het is nu mijn
vierde film over mensen met Downsyndroom.
Wat mij is opgevallen? De liefdevolle, enthousiaste, energieke omgang van ouders en andere
gezinsleden met kinderen met Downsyndroom.
Dat kinderen met Downsyndroom dankzij extra
inspanning van de omgeving zoveel meer kunnen en beter sociaal ingebed zijn, dan ik voor-

heen altijd dacht dat kon. En de belangrijkste les
voor mij, herhaalde malen tijdens de producties
uitgeroepen: wat zou er wel niet veranderen in
de wereld als ook andere mensen, die niets met
Downsyndroom te maken hebben, dit soort
extra aandacht aan elkaar zouden geven in het
gezin, op school en op het werk.’

Professionals: wat doen zij?

Moeder van Mark: ‘Ik krijg van de gezinsbegeleidster een lijstje met stapjes waar hij aan toe
is. Dan overleg ik met de andere kinderen: wat zij
leuk vinden om met Mark te doen. Welk stapje zij
willen oefenen met Mark. Als iedereen vijf minuten op een dag met hem bezig is, dan is er toch
weer gauw een kwartier of een half uur
met hem geoefend.’

Marja Hodes (stichting ASVZ): ‘De eerste stap
- en het analyseren van een video-opname van
het kind helpt daarbij - is vooral om de mogelijkheden te ontdekken aan kinderen. Daar zit een
verwarring die heel vaak binnen de hulpverlening
bestaat. Vaak denkt men: “nou, laat die ouders
dat eerst maar es even accepteren”, wat dan
uiteindelijk uitmondt in: “nou, doe maar niks”.
Hoe je ouders vooral helpt, is door hun te laten
zien wat hun kinderen kunnen. Waardoor ze ook
plezier in dit kind krijgen.’

Hedianne Bosch (Stichting Scope): ‘Ik werk zelf
met het kind en probeer daarbij ouders ook voorbeeldgedrag te geven. Ik probeer aan te sluiten bij
wat het kind laat zien, maar het toch een stapje
verder te helpen, en vertrouwen te hebben in wat
nog niet zichtbaar is en dat naar buiten te brengen. Als je de goeie kleine stapjes weet te vinden
dan gaat het kind straks die grote stap maken en
kan hij het zelf.’

Vader van Casper: ‘Ik had me nooit kunnen
voorstellen dat je een stap in zóveel kleine stapjes
kunt onderverdelen.’

Meer info
‘Kleine stapjes ….grote sprong’ is een productie
van de Erasmus Universiteit Rotterdam i.s.m.
WBM Productions BV, Abcoude, i.o.v. Stichting
Downsyndroom Meppel.
Camera: Pepijn Kortbeek; Geluid Michiel
Zwaanswijk; Samenstelling: Gert de Graaf en
Wim Beijderwellen; Regie: Wim Beijderwellen.
Verkrijgbaar bij de SDS (zie bestelrubriek, blz. 62)
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Het door de ouders en professionals in de
film gebruikte ‘early interventionprogramma’
heet ‘Kleine Stapjes’. Dit ‘early intervention
programma (boek en uitgebreide instructie
video) is ook verkrijgbaar via de SDS
(www.downsyndroom.nl).

Opvoeding

De vaste filmploeg aan het werk

Moeder van Tessa: ‘Ik ga natuurlijk wel met
haar aan tafel zitten. Dat zijn echt momenten
tussendoor van een kwartier, als ze het leuk vindt
een half uur. Maar verder is het gewoon in alle
huiselijke situaties.’

